
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la acordarea unui mandat special,  reprezentantului Judeţului Alba în  

Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă ordinară din luna aprilie 2017; 

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat 

special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba”SA; 

 - raportul de specialitate nr. 5193/22 martie 2017 al Direcției dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 1263/21 martie 2017 a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5170/21 martie 2017;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 176/2013 

privind numirea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la 

Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi 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, 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 acordă mandat special domnului Victor Tudor SECARĂ în calitate de  

reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA pentru aprobarea prelungirii pentru o perioadă de 1 an, a creditului 

comercial, în limita plafonului de 1600000 lei şi aprobarea garanţiilor propuse. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  încredinţează  reprezentantul 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” 

SA, domnul Victor Tudor SECARĂ. 

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, Societății 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, domnului Victor Tudor SECARĂ, Direcției juridică și 

relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

Înregistrat cu nr. 118 

Alba Iulia, 3 aprilie 2017 
Prezentul Proiect de hotărâre a fost înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 6 aprilie 

2017, ședință care nu a mai avut loc din cauza lipsei cvorumului necesar pentru desfășurarea ședinței. 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special,  reprezentantului 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la  

Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

 

      

 

Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA funcţionează ca persoană juridică cu 

capital integral deţinut de Judeţul Alba  şi are ca obiect de activitate principal executarea 

lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi 

exploatarea acestora). 

Pentru finanţarea activității curente pe lângă  resurse proprii, societatea are un credit de 

tip descoperire de cont (contract nr. 50013/2011) pe termen scurt, respectiv pentru un an, acordat 

de către Raiffeizen Bank, în limita unui plafon de 2000000 lei. 

Perioada de acordare a creditului expiră la data de 31 martie 2017, astfel că societatea a 

întreprins masuri de prelungire a acestuia pe o perioadă de încă un an, în limita unui plafon de 

1600000 lei.  

Prin adresa nr. 1263/21 martie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba, cu nr. 5170/21 martie 2017, Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, solicită 

acordarea unui mandat special domnului Secară Victor Tudor, în calitate de reprezentant al 

județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru prelungirea împrumutului bancar 

curent și a garanțiilor propuse.  

Consiliul Județean Alba exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, 

prin reprezentantul mandatat. Astfel în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 176 din 24 

octombrie 2013 de numire a reprezentantului judeţului Alba în  Adunarea Generală a 

Acţionarilor, se impune acordarea unui mandat special domnului Secară Victor Tudor, 

reprezentant al Judeţului Alba, pentru aprobarea prelungirii pentru o perioadă de un an a 

creditului comercial, în limita plafonului de 1600000 lei și aprobarea garanțiilor propuse.   

Raportat la prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 

2016, inițiez proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale 

Alba”SA, înregistrat cu nr.  118/3 aprilie 2017. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

Nr. 5193/22.03.2017 

 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special,  reprezentantului 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la  

Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

 

 

 

Societatea „Drumuri şi Poduri locale Alba” SA funcţionează ca persoană juridică cu 

capital integral deţinut de Judeţul Alba  şi are ca obiect de activitate principal executarea 

lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi 

exploatarea acestora). 

Pentru finanţarea activității curente pe lângă  resurse proprii, societatea are un credit de 

tip descoperire de cont (contract nr.50013/2011) pe termen scurt, respectiv pentru un an, acordat 

de către Raiffeizen Bank, în limita unui plafon de 2.000.000 lei. 

Perioada de acordare a creditului expiră la data de 31 martie 2017, astfel că societatea a 

întreprins masuri de prelungire a acestuia pe o perioadă de încă un an, în limita unui plafon de 

1.600.000 lei.  

Prin adresa nr.1263/21.03.2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba, sub 

nr. 5170/21.03.2017, societatea Drumuri și Poduri Locale Alba SA, solicită acordarea unui 

mandat special domnului Secară Victor Tudor, în calitate de reprezentant al județului Alba în 

Adunarea Generală a Acționarilor, pentru prelungirea împrumutului bancar curent și a garanțiilor 

propuse.  

Conform Actului Constitutiv al societăţii, Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte cu 

privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, stabileşte competenţa şi nivelul 

de contractare a împrumuturilor bancare curente a creditelor comerciale şi a garanţiilor. Consiliul 

Judetean Alba exercita toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, prin reprezentantul 

mandatat. Astfel în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.176 din 24 octombrie 2013 de 

numire a reprezentantului judeţului Alba în  Adunarea Generală a Acţionarilor, se impune 

acordarea unui mandat special domnului Secară Victor Tudor, reprezentant al Judeţului Alba, 

pentru aprobarea prelungirii pentru o perioadă de un an a creditului comercial, în limita 

plafonului de 1.600.000 lei și aprobarea garanțiilor propuse.   

Având în vedere cele expuse prezentăm spre aprobare proiectul de hotărâre nr.  

118/03.04.2017. 

 

 

Director executiv, 

Marian AITAI 

 



  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rezultatului final al concursului, organizat pentru încredințarea 

managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, a proiectului de management 

câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management 

 

  
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă ordinară din luna aprilie 2017;  

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al 

concursului, organizat pentru încredințarea managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 

Alba, a proiectului de management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de 

management; 

- raportul de specialitate nr. 5404 din 24 martie 2017 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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 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 Județene „Lucian Blaga” Alba, conform anexei nr. 1- parte integrantă a 

prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă proiectul de management câștigător, depus de către domnul Stâncel 

Silvan Theodor, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri, urmând a fi încheiat  

contractul de management pe perioada 14 aprilie 2017 – 31 decembrie 2020.  

Art. 3. Începând cu data semnării noului contractul de management, încetează contractul 

de management nr. 23164/28 decembrie 2016 al doamnei Vesa Elena, încheiat pentru perioada 

asigurării interimatului. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin 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, Bibliotecii 

Județene „Lucian Blaga” Alba, domnului Stâncel Silvan Theodor, doamnei Vesa Elena, Direcţiei 

juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                   

                               AVIZAT 

      PREŞEDINTE,                           SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

            Ion  DUMITREL                                    Vasile BUMBU 
 

 

Înregistrat cu nr. 119 

Alba Iulia, 3 aprilie 2017 
Prezentul Proiect de hotărâre a fost înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 6 aprilie 

2017, ședință care nu a mai avut loc din cauza lipsei cvorumului necesar pentru desfășurarea ședinței. 



  

 

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  

 Consiliului Județean Alba nr. 119 /3 aprilie 2017 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr. 5380/24.03.2017 

 

 

REZULTATUL FINAL 

al concursului de proiecte de management organizat pentru  

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba  

 

 

În urma susținerii probelor stabilite la concursul de proiecte de management organizat de 

Consiliul Județean Alba, pentru ocuparea funcției de manager la Biblioteca Județeană „Lucian 

Blaga” Alba, secretariatul comisiei de concurs comunică rezultatul final al concursului: 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

candidatului 

Rezultatul  

concursului 

Rezultatul  final al 

concursului 

1. 
STÂNCEL SILVAN -

THEODOR 
8,50 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, „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. 21/26 ianuarie 2017 

 

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 NEGRUŢ - director executiv, reprezentant compartiment juridic. 

 

 

 

 

 

                   AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                           SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

            Ion  DUMITREL                                    Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Anexa nr. 2  la Proiectul de hotărâre a  

 Consiliului Județean Alba nr. 119 /3 aprilie 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE MANAGEMENT 

pentru 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 

 

2017 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi 

propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent 

 Scurt istoric: 

 Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, înființată de către Ministerul Educațiunii 

Naționale, Comisia Monumentelor Istorice, prin adresa nr. 2857/1943, cu personalitate juridică, 

își definitivează titulatura la data de 26 noiembrie 1991 primind numele marelui filosof, poet și 

dramaturg LUCIAN BLAGA. Biblioteca este o instituție publică de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Județean Alba.  Instituția și-a deschis porțile la data de 1 aprilie 1943, primul fond de 

carte fiind constituit din volumele aflate în biblioteca muzeului precum și o donație de 350 de 

volume provenită din partea marelui cărturar Nicolae Iorga. Profesorul Constantin Dumitrescu, 

primul bibliotecar al bibliotecii publice, reușește ca până la finele anului 1943 să atragă prin 

donații 18 000 de volume. În acest moment patrimoniul bibliotecii se compune din peste 200 000 

de unități de bibliotecă depozitate la sediul instituției precum și la filialele aferente. Activitatea 

curentă a instituției este structurată pe secții, filiale și compartimente.        

 Dincolo de funcția de depozitar al documentelor, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 

Alba răspunde nevoilor culturale ale comunității prin programe și proiecte specifice, promovând 

totodată  repere culturale într-o societate dinamică. Toate acestea sunt necesare și firești pentru 

orice societate care dorește să-și păstreze, să-și cultive și să-și afirme identitatea culturală.         

 

  1. Instituţii, organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesaţi) care se 

adresează aceleiaşi comunităţi 

 Analizând mediul sociocultural în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană 

„Lucian Blaga” Alba observăm ca acesta este format din instituții publice care nu intră în 

concurență culturală prin oferta făcută publicului beneficiar, ci mai degrabă sunt deschise spre 

parteneriate și colaborări în beneficiul comunității. Acest fapt se poate traduce printr-o coerență 

pozitivă a politicilor culturale în județul Alba. Prin urmare, dincolo de bibliotecă, putem enumera 

următorii actanți culturali care activează la nivel de municipiu și județ:       

 Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, 

 Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, 

 Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 

 Centrul de Cultură „Lucian Blaga” Sebeș, 

 Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud.  

Cu misiune importantă în sfera culturală și educațională, alături de instituțiile publice 

enumerate, menționăm: 

 Inspectoratul Școlar al Județului Alba, 

 Palatul Copiilor, 

 Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

 Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, 

 Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia, 

 Licee, școli, grădinițe. 

Totodată, în sfera inițiativelor culturale private, există și câteva entități vizibile, care inițiază 

și dezvoltă proiecte în diferite domenii, cu rezultate remarcabile: 

 Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara, 

 Fundația „Inter-Art” Aiud, 

 Filiala Alba a Uniunii Artiștilor Plastici,  

 Despărțămintele ASTRA din județul Alba, 

 Asociația „ATMA” - Artă și tradiții meșteșugărești Alba, 

 Asociația Prietenii Muzeului Unirii Alba Iulia, 

 Asociația „Cultur-Art” Alba Iulia, 

 Fundația „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea României”, 

 Fundația „PAEM” Alba Iulia, 

 Asociația Alba-Manche Impreună/AMI, 

 Creatori neafiliați. 



  

 Pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor sale, Biblioteca Județeană își dorește să 

continue și să inițieze parteneriate și colaborări la nivel de municipii, orașe, județ cu toți factorii 

culturali interesați în vederea conservării, implementării și dezvoltării vieții culturale active, 

contribuind astfel și la promovarea imaginii Consiliul Județean Alba, în subordinea căruia 

funcționează, ca factor de dezvoltare socială și echilibru. Biblioteca rămâne astfel un reper major 

și de referință în viața Cetății.       

 

  2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, 

oportunităţi, ameninţări) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Mediul intern  

- bibliotecă publică de tip enciclopedic, face 

parte din sistemul informațional național de 

biblioteci;  

- colecții semnificative și reprezentative de 

documente; 

- volum mare de unități biblioteconomice; 

- organizează, valorifică și diseminează 

informația prin programe și proiecte adaptate 

comunității deservite; 

- asigură acces nediscriminatoriu la informație 

tuturor categoriilor de public; 

- personal calificat/specializat în domeniul 

biblioteconomiei și pe celelalte posturi;  

- bună poziționare geografică în oraș;  

- tradiție în organizare de evenimente culturale;  

- mijloc de transport propriu cu șofer;  

- bibliobuz (începând cu luna iunie 2017); 

- atitudine pozitivă a personalului în relație cu 

publicul. În acest sens există chestionare 

completate de către utilizatori; 

- instituţie subordonată şi subvenționată de 

Consiliul Județean Alba;  

- deține sediu propriu și filiale;  

- coordonator al rețelei de biblioteci publice din 

județ (biblioteci municipale, orășenești și 

comunale);  

- posibilitatea oferirii unui spațiu comunitar și 

instituțional neutru, propice dezvoltării 

culturale;  

- infrastructură existentă pe colecții și secții 

specializate;  

- dotare tehnică/logistică/administrativă; 

- capacitate profesională de organizare, 

valorificare și diseminare a informației; 

- organizarea propriului festival de carte; 

- site propriu bibliotecă www.bjalba.ro; 

- existenta unui proiect de sediu nou cu 

condiția ca acest nou spațiu să fie igienizat 

corespunzător standardelor pentru a nu deveni 

un focar de infecție având în vedere că noul 

spațiu propus provine dintr-un fost spital;     

- propune publicului activități culturale și 

educaționale diverse, interesante, pornind de la 

nevoile acestuia. 

Mediul intern  
SEDIU  

- actuala clădire a bibliotecii se află în vizibilă 

stare de degradare fizică, clădirea trebuie 

reabilitată (subsoluri, fațadă, hol interior, săli); 

- nivel scăzut al investițiilor pentru extindere 

spațiu, reparații capitale, dotări sau sediu nou;  

- secția pentru copii a fost închisă timp de 2 

luni în anul 2015 din cauza tavanului care 

prezenta pericol de cădere și încă nu s-a 

remediat situația;  

- lipsă de spațiu suficient pentru depozitarea de 

periodice, colecții și multimedia;  

- nu există un loc/birou dedicat pentru 

Înscrierea Unică în sistemul Tinread;  

- nu există xerox pentru public (contra cost) 

deși exista cereri în acest sens; 

- curtea este neîngrijită, trebuie reabilitată și 

pusă în valoare pentru evenimentele și 

acțiunile bibliotecii;  

- subsolurile bibliotecii sunt insalubre și 

neutilizate;  

- donațiile nu sunt valorificate optim și nu sunt 

puse în circuit pentru utilizatori, de exemplu 

prin chioșcuri stradale dedicate; 

- toaleta este total neprietenoasă și se află într-

o stare improprie de funcționare; 

- instalația electrică este învechită;   

- instalația pentru încălzire este ineficientă, nu 

există peste tot o temperatură optimă pentru 

standardele unui biblioteci;  

- lipsa unor spații pentru servicii noi de 

bibliotecă; 

- holul de acces al instituției nu este pus în 

valoare ca spațiu de reclamă pentru acţiunile 

instituției; 

- logo-ul/firma de la intrarea în instituție este 

învechit, neîntreținut, nu este iluminat pe timp 

de noapte;    

- nu există constituit un depozit legal de 

documente al județului Alba;  

- geamurile și gratiile de la geamurile 

instituției trebuie reabilitate, ele produc o 

imagine negativă instituției mai ales că se află 

în imediata proximitate a Tribunalului Alba;  



  

 

 

Mediul extern  

- existența rețelei bibliotecilor publice din 

județ;  

- conectare la sistemul național de biblioteci 

publice;  

- buna încredere a publicului în instituția 

bibliotecii; 

- o bună imagine şi renume la nivel local, 

regional, național;  

- grad pozitiv de satisfacere a utilizatorilor prin 

activități curente și referințe bibliografice; 

- oferă o paletă largă de servicii și facilități de 

lectură; 

- tradiţie și notorietate în judeţ;  

- buna colaborare cu instituții culturale, ONG-

uri, asociații profesionale, instituții de 

învățământ din oraș, din județ, țară și 

străinătate;  

- existența unei strategii de dezvoltare durabilă 

pe cultură la nivel de județ; 

- orașul Alba Iulia cu toate tradiţiile, potenţialul 

turistic, valorile simbolice, istorice, culturale, 

politice; 

- existența programului „România 100”; 

- colaborare bună cu mass-media;  

- public constant şi fidel; 

- frecvență utilizatorilor;  

- diversitatea acţiunilor culturale; 

- acces gratuit la internet pentru public, inclusiv 

prin sistem wireless; 

- asistență de specialitate în utilizarea 

sistemului informatic de către public. 

 

- sistemul de monitorizare a climatului este 

inexistent;  

- nu există sistem de pază/paznic sau/și camere 

de luat vederi care să monitorizeze; 

- nu există sistem împotriva incendiilor montat 

pe tavan; 

- nu există sistem de detectare a gazelor. 

PERSONAL 

- slabă motivare financiară a personalului; 

- lipsă de satisfacție profesională destul de 

ridicată manifestată în urma discuțiilor directe; 

- lipsă de perspectivă în carieră pentru 

angajați; 

- lipsă de coerență și continuitate în 

perfecționare profesională. O soluție ar fi 

organizarea de cursuri de pregătire la sediul 

instituției;  

- lipsă de comunicare instituțională între secții;  

- lipsa întâlnirilor/ședințelor de lucru;  

- lipsa rotației posturilor;  

- o slabă cultură organizațională, valorile 

organizației nu sunt clar formulate și puse în 

valoare. Acest aspect este constatat în urma 

discuțiilor directe cu angajați ai bibliotecii;  

- personal insuficient ca număr pentru a oferi 

servicii noi publicului. 

ACHIZIȚIE 

- achiziție insuficientă de documente, atât ca 

număr de exemplare, cât și ca număr de titluri; 

- comisia de editare carte trebuie valorificată 

optim, eventual și prin colaborare cu 

consultanţi externi specializaţi.  

UTILIZATORI  

- oferirea unor condiții mai atractive 

utilizatorilor și totodată lărgirea serviciilor 

către aceștia;   

- stimularea activităților pentru toate vârstele 

(copii, tineri, adulți) prin acțiuni, evenimente 

dedicate; 

- nu există o politică a voluntariatului;  

- nu există o promovare susținută în raport cu 

utilizatorii. 

IMAGINEA BIBLIOTECII  

- nu există o identitate vizuală a sediului clar 

conturată și orchestrată în raport cu filialele și 

bibliotecile din județ;   

- nu există un logo profesionist al instituției 

înregistrat la OSIM; 

-  nu există un parteneriat strategic cu Primăria 

Alba Iulia pentru promovarea acțiunilor și a 

imaginii bibliotecii; 

- nu există parteneriate/contracte media 

(plătite) pentru ca mass-media să reflecte 

publicului acțiunile instituției și astfel să 

crească gradul de notorietate și vizibilitate. 



  

PREZENȚA ON-LINE  

- site-ul nu corespunde nevoilor actuale, 

trebuie regândit și actualizat;    

- nu exista un cont oficial de Facebook al 

instituței și nici pagină oficială în acest sens; 

- nu există emailuri dedicate pe secții, fapt care 

ar optimiza comunicarea 

intra/extrainstituțională; 

- nu există canal Youtube pentru a promova 

video acțiunile instituției;  

- nivel insuficient de informatizare a 

serviciilor.  

DOTĂRI  

- lipsă xerox pentru public;  

- lipsă scanner specializat pentru publicații; 

- lipsă bibliotecă digitală;  

- lipsă cameră video/foto semi/profesională 

pentru a promova optim acțiunile/activitățile 

bibliotecii;  

- lipsă automat pentru cafea/ceai/apă plată 

pentru public și personal;  

- dotări insuficiente pentru modernizarea 

serviciilor oferite publicului. 

 

Mediul extern   

- slaba reprezentare a instituției în oraș și județ 

prin indicatoare și marcaje stradale cu numele 

bibliotecii care ar putea astfel să direcționeze 

un public mai mare înspre bibliotecă și ar 

asigura un plus de vizibilitate și reclamă;  

- buget insuficient pentru reamenajare sediu, 

extindere spații, dotări, sediu nou, la alte 

standarde care ar putea să crească atractivitatea 

și să îmbunătățească imaginea în raport cu 

utilizatorii; 

- insuficiența programelor guvernamentale 

strategice adresate bibliotecilor publice.  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Mediul intern  
- creșterea fondului de carte;  

- alternativă digitală a bibliotecii;  

- posibilitatea de perfecționare a personalului 

pe domenii noi prin cursuri specifice; 

- oferirea către public de informații de bună 

calitate, structurate în funcție de nevoi;  

- modalități sănătoase și constructive de 

petrecere a timpului liber prin: întâlniri 

tematice, cluburi, discuții, cercuri pentru copii, 

ateliere etc;   

 - oferirea de informații publice și culturale 

utilizând holul de intrare în instituție (prin 

panotare). 

 

Mediul extern   

- existența unor linii de finanțare 

Mediul intern  
- limitări bugetare care nu permit dezvoltarea;  

- boli profesionale din cauza microbilor de pe 

cărți (alergii etc.); 

- degradarea continuă a clădirii, fapt care ar 

duce la funcționare improprie și conturarea 

unei imagini negative a instituției în 

comunitate;  

- lipsa de cooperare din partea personalului;  

- creșterea progresivă a colecțiilor în raport cu 

spațiul existent; 

- plecarea personalului specializat din motive 

diverse (pensionări). 

  

Mediul extern   

- Internetul și alte medii de informare, apariția 

tehnologiilor digitale pot îndepărta utilizatorul 



  

nerambursabile europene; 

- posibilitatea de atragere de noi finanțări de la 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia;  

- donații;   

- sponsorizări;   

- noi parteneriate culturale;  

- crearea unei echipe de voluntari care să fie 

implicată în acțiunile și activitățile bibliotecii;  

- dezvoltarea turismului cultural al orașului;  

- valorificarea memoriei culturale județene și 

locale;  

- încheierea de parteneriate strategice cu 

Biblioteca Națională a României și Filiala 

Bibliotecii Batthyaneum;  

- posibilitatea de  organiza cursuri de toate 

tipurile, biblioteca ar putea deveni centru de 

formare acreditat pentru educația adulților;  

 - posibilitatea de a încheia parteneriat strategic 

cu Primăria Alba Iulia pentru promovarea 

acţiunilor instituției;  

- posibilitatea implementării unui radio on-line 

la sediul instituției;  

- posibilitatea consolidării relațiilor cu asociația 

profesională a bibliotecarilor, ANBPR 

www.anbpr.org.ro; 

- înființarea de filiale în străinătate pentru 

promovarea patrimoniului cultural și național; 

- dezvoltarea relațiilor culturale cu diaspora;  

- afilierea la structuri profesionale europene și 

internaționale;  

- schimburi culturale cu instituții 

similare/culturale în țară și străinătate;  

- punct de informare turistică cu materiale de 

promovare turistică a orașului și județului;   

- dezvoltarea sistemelor de comunicație. 

de la lectura clasică și reprezintă astfel o 

alternativă la biblioteca tradițională; 

- bibliotecile școlare, centrele de informare 

comunitară, Biblioteca Universității, a 

Muzeului a Corpului Didactic Școlar pot 

activa ca și concurență reducând astfel 

numărul utilizatorilor la instituție. O soluție ar 

fi transformarea acestora din competitori în 

parteneri; 

- lipsa de atractivitate în petrecerea timpului 

liber la bibliotecă;  

- ordonatorul principal de credite, prin 

nealocare bugetară suficientă în raport cu 

nevoile reale/urgente și strategice de 

dezvoltare pe termen lung, ar putea încetini 

dezvoltarea instituției;     

- lipsa de cunoaștere a rolului și serviciilor 

unei biblioteci în comunitate;  

- creșterea prețurilor la cărți și alte publicații; 

- constrângeri financiare și legislative;  

- natalitate scăzută;   

- evoluția rapidă a tehnologiei informației.  

 

 

  3. Analiza imaginii existente a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia 

   Imaginea existentă 

 Imaginea Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba este percepută ca fiind o instituție ce 

contribuie la îmbogățirea spirituală și dezvoltarea materială a comunității în care activează. 

Totodată, imaginea bibliotecii se definește prin prisma calității acesteia ca diseminator 

informațional, promotor și dezvoltător de evenimente culturale. Dacă prin acestea din urmă 

vizibilitatea bibliotecii în comunitate a cunoscut o linie ascendentă (proiectele și evenimentele 

culturale implementate și comunicate publicului prin intermediul mass-media și materialele de 

informare aducându-i notorietate), în ceea ce privește evoluția spre o bibliotecă modernă 

apreciem că mai sunt pași importanți de făcut. Din datele existente se poate constata o creștere 

anuală a numărului de beneficiari (2013 = 13 099 beneficiari, 2014 = 13 300 beneficiari, 2015 = 

16 000 beneficiari), cu precădere a celor care au participat la evenimentele culturale extra muros 

dezvoltate de bibliotecă. Frecvența medie zilnică de aproximativ 300 de utilizatori indică o 

nevoie a publicului pentru carte.  

 Totuși, e suficient să te apropii și să treci pragul bibliotecii pentru a observa starea de 

degradare a clădirii, precaritatea identității vizuale (firmă, panotaje etc.), lipsa unor servicii 

pentru public (xerox, fotocopiere documente), a unor spații destinate activităților interactive,  

atelierelor diverse, petrecerii timpului liber, organizării de evenimente culturale. 



  

            Prezența bibliotecii în spațiul virtual e încă timidă, catalogul on-line pentru public, 

oferirea de resurse digitale, conectarea la rețelele naționale și internaționale de informare fiind 

într-o fază incipientă.  

 Propuneri de îmbunătățire: 

- implementarea proiectului pentru un sediu nou;  

- renovarea clădirii actuale a instituției (fațadă clădire, reabilitare geamuri cu gratii de protecție, 

firmă exterioară, amenajare curte, hol interior, curățare/igienizare/amenajare/fructificare 

subsoluri sediu, verificare și reparație completă instalație curent și gaz); 

- schimbarea fațadei instituției într-una mai atractivă; 

- crearea unei firme moderne și de impact la intrarea în instituție, în concordanță cu arhitectura 

clădirii; 

- amenajare la standarde decente a toaletei, mai ales că există aici un flux semnificativ de 

utilizatori;  

- amenajarea curții interioare și fructificarea acesteia ca spațiu alternativ de petrecere a timpului 

liber pentru utilizatori și pentru desfășurarea de acțiuni și activități în beneficiul comunității;  

- amenajarea integrală a subsolului și fructificarea acestuia ca spațiu pentru bibliotecă;  

- poziționarea în oraș a unor chioșcuri stradale personalizate cu numele bibliotecii, care să ofere 

publicului posibilitatea de a lua acasă cărți din donații sau de a dona la rândul său, fiind totodată 

și  puncte de informare și reclamă; 

- lărgirea gamei de servicii oferite publicului;  

- regândirea logo-ului instituției și firmei exterioare în mod profesionist, ca elemente de 

marketing și comunicare publică;   

- înregistrarea logo-ului instituției la OSIM;  

- promovarea activităților și proiectelor prin materiale de informare publică (mape, flyere, caiete 

program, afișe, pixuri, badge-uri, insigne, mesh-uri, bannere, rollup, mașini branduite pe 

eveniment, machete de promovare în ziare și reviste, emisiuni radio/TV, spoturi radio/TV, 

promovare indoor, outdoor, online) care să beneficieze de grafică personalizată realizată de 

profesioniști; 

- comunicarea către beneficiari a identității bibliotecii, a filialelor, a bibliotecilor orășenești și 

comunale ca un tot unitar la nivel de brand/imagine/PR;  

- fructificarea holului de acces de la intrarea în instituție ca spațiu de reclamă (panotaj); 

- atragerea unor grupuri de voluntari în toate punctele din județ și implicarea acestora în 

promovarea imaginii;   

- parteneriate cu mass-media pentru promovare;  

- realizarea comunicatelor de presă într-o manieră profesionistă pentru a pune optim la dispoziția 

publicului informațiile de interes;  

- organizarea de conferințe de presă pentru a crește vizibilitatea bibliotecii;  

- parteneriate strategice cu Primăria Alba Iulia pentru promovare la nivel de municipiu; 

- regândirea și actualizarea site-ului instituției;  

- prezența activă în grădinițe, școli, licee, universitate prin materiale de informare adaptate 

vârstei din oraș și din județ;  

- crearea de focus - grupuri pentru a afla din prisma utilizatorilor raportarea față de imaginea 

existentă a bibliotecii;  

- crearea unui cont oficial de Facebook al instituției și a unei pagini dedicate;  

- o utilizare mai intensă platformei Facebook prin realizarea de pagini specifice în funcție de 

acțiuni și evenimente;   

- crearea unui canal Youtube pentru diseminarea informațiilor video; 

- realizarea unor trailere video pentru promovarea on-line și în emisiuni TV;  

- crearea unui radio on-line al bibliotecii;  

- implementarea în oraș a unor indicatoare care să direcționeze către bibliotecă;  

- continuarea parteneriatelor media existente și atragerea de noi parteneri media;  

- participarea la evenimente culturale la care biblioteca este invitată (târguri de carte, expoziții, 

alte evenimente socio-culturale); 

- parteneriate/proiecte cu instituții culturale, ONG sau alte entități interesate din aria culturală;  



  

- gândirea și implementarea de proiecte în beneficiul publicului (târg de carte, Zilele Bibliotecii, 

Noaptea bibliotecarilor, Ziua Lucian Blaga, cafenele literare, colocvii, aniversări); 

- participarea la emisiuni radio și TV.  

 

        4. Propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, 

cercetări, alte surse de informare) 
 În următoarea perioadă de management propun următoarele:  

- analiza detaliată a istoricului (ultimii 4 ani) înregistrat în instituție cu privire la beneficiarii care 

au interacționat cu biblioteca (număr total beneficiari, analiză pe sex, analiză pe vârstă, analiză 

pe tip de cerere de carte/documente/etc., alte tipuri de informații care ar putea contura un profil 

cât mai detaliat al utilizatorilor ) urmată de o interpretare a acestor date. Biblioteca realizează 

lunar și anual evidența statistică a activității care oferă posibilitatea unei analize socio-

profesionale și pe categorii de vârstă a utilizatorilor, analiza structurii documentelor împrumutate 

sau consultate (domeniile de cunoaștere, limba), analiza eficienței serviciilor oferite de către 

bibliotecă, toate acestea formând un instrument de orientare și previziune pentru perioada 

următoare. De exemplu, din raportările instituției aflăm că: numărul utilizatorilor înscriși care au 

frecventat biblioteca între 2012-2016 este de 14 350 persoane; în anul 2015 s-au înscris la 

bibliotecă 3 930 de persoane; ponderea cea mai ridicată o reprezintă cititorii cu vârsta de până la 

14 ani urmați de cei cu vârste cuprinse între 15-25 ani, apoi de cei cu segmente de vârstă între 

26-40 și 41-60, ponderea cea mai scăzută la segmentul de vârstă fiind la cei peste 61 de ani; la 

activitățile cu cartea derulate de către bibliotecă la sediu sau în colaborare cu alte instituții, în 

orașe și comune din județul Alba, au participat în perioada 2012 - 2016 peste 22 500 de persoane 

din categorii sociale și de vârste diferite, de la preșcolari la persoane vârstnice;   

- utilizarea datelor oferite de Barometrul de Consum Cultural, unul dintre cele mai importante 

studii realizate de către Departamentul de Cercetare al Institutului Național pentru Cercetare și 

Formare Culturală; 

- discuții directe cu personalul bibliotecii cu privire la utilizatori;  

- discuții directe cu grupuri de utilizatori;  

- chestionare adresate utilizatorilor la sediul instituției;  

- sondaje on-line pe site-ul instituției;  

- focus-grupuri; 

- studii/sondaje/cercetări realizate cu instituții de specialitate (de exemplu în parteneriat cu 

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia); 

 Prin toate propunerile de mai sus se va urmări conturarea cât mai exactă a profilului 

beneficiarilor. În funcție de aceste date se poate corecta, ajusta sau inova prin funcția de 

management relația bibliotecii cu beneficiarii.  

 

  5. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu 

  Grupurile țintă pe termen scurt și mediu vor fi următoarele:  

1. grădinițe, 

2. școli, 

3. licee, 

4. Universitatea 1 Decembrie 1918, 

5. toate instituțiile de cultură și ONG-uri active în zona culturală din oraș și județ, 

6. instituțiile mass-media,  

7. centrele turistice din oraș și județ,  

8. mediul de afaceri în vederea atragerii de sponsorizări,  

9. turiștii care vor tranzita orașul Alba Iulia,  

10. comunitatea culturală a orașului și a județului (creatori culturali indiferent de domeniul 

artistic/cultural, asociații profesionale din domeniul culturii, persoane cu inițiativă culturală 

indiferent de domeniu), 

11. centre de vârstnici, 

12. persoane cu dizabilități, 

13. persoane private de libertate, 

14. comunități etnice din oraș și județ,  



  

15. autorități locale, guvernamentale naționale și internaționale,  

16. comunitățile românești din diasporă,   

17. categorii defavorizate (șomeri), 

18. orice alte tipuri de beneficiari interesați de cultură sub variile ei forme.   

 

6. Profilul beneficiarului actual 

 Din analiza informațiile existente la ora actuală în cadrul bibliotecii rezultă următoarele 

tipuri de beneficiari:  

1. preșcolari, 

2. elevi, 

3. studenți, 

4. public adult activ, 

5. pensionari, 

6. șomeri, 

7. persoane cu dizabilități/nevoi speciale, 

8. persoane private de libertate,  

9. rezidenți străini, 

10. turiști.    

 Aceștia accesează serviciile instituției în mod direct la bibliotecă, la distanță prin servicii 

electronice sau în cadrul serviciilor de animație culturală și educativă.  

 Studiile de specialitate și datele furnizate de Barometrul de consum cultural 2015, 

realizat de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, precum și analiza 

indicatorilor de performanță ai activității proprii (frecvența vizitelor la bibliotecă, structura 

ocupațională și de vârstă a cititorilor, tipurile de documente solicitate), observația directă și 

dialogul cu utilizatorii bibliotecii conturează următorul profil:  

- un profil care se caracterizează mai puțin prin practici de consum cultural unidirecțional și mai 

mult prin practici culturale hibridizate, de tip "omnivor", care combină mai multe tipuri de 

activităţi pentru petrecerea timpului liber. Un astfel de tip de consum se manifestă la toate 

vârstele;  

- se constată o creștere a segmentării pieței cărții, de la multitudinea profilurilor de cititori până 

la diversitatea cererilor de titlu; 

- din perspectiva modului și scopului accesării serviciilor sunt vizibile cel puțin trei categorii de 

beneficiari/utilizatori:  

1. utilizatori ai serviciilor directe, accesate în bibliotecă;  

2. utilizatori ai mediului virtual (site-ul instituției, emailul instituției); 

3. utilizatori ai serviciilor de animație culturală și instructiv-educative.  

- se constată o creștere a numărului participanților la evenimentele cu caracter deschis, cu o 

paletă largă de activități desfășurate în spații neconvenționale. De exemplu: Târgul de Carte Alba 

Transilvana, Gala Poeziei Românești, Festivalul Dilema, Festivalul Alb Umor, Colocviul 

Romanului Românesc Contemporan, Festivalul Lucian Blaga, lansări de carte, lecturi publice, 

expoziții;  

- există o cerere permanentă de titluri noi, atractive, venită din partea publicului tânăr și adult, 

mai ales în ceea ce privește literatura și științele socio-umane; 

- există o solicitare unanimă, venită din partea tuturor categoriilor de public, de existență a unui 

spațiu confortabil, modern, familiar, dotat cu tehnologie multimedia, unde beneficiarii bibliotecii 

să-și poată petrece timpul liber și/sau să-și satisfacă nevoile de informare și documentare.    

  

  B. Analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia 

1. Analiza programelor şi a proiectelor instituţiei 
 În urma analizării activității bibliotecii am constatat că au fost realizate următoarele 

programe și proiecte: 

Nr. 

Crt. 
Program Proiect 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 



  

1. Deschis la 

informație 

 

1. Bibliotec@ta 

- dezvoltarea paginilor web www.bjalba.ro și 

www.albatransilvana.ro; 

- servici on-line pentru utilizatori (serviciul e-mail: Întreabă 

bibliotecarul și Împrumut interbibliotecar). 

x x x x 

  2. Dezvoltarea sistemului informatic 

- optimizarea sistemului integrat de bibliotecă TINLIB; 

- catalogul on-line TINREAD; 

- informatizare filiale. 

x x x  

  3. Biblionet 

- acces public gratuit la Internet pentru comunitățile din 

județul Alba prin programul național Biblionet în 

bibliotecile publice din județ.   

x x x  

  4. Cetățeni ai lumii cibernetice 
- livrare cursuri IT pentru seniori.  

   x 

2. Lectură 

publică 

1. Zilele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba Iulia 

- promovarea imaginii și serviciilor instituției în comunitate; 

- editarea publicațiilor bibliotecii (Calendarul Cultural); 

- implicarea bibliotecii publice în valorificarea 

patrimoniului cultural și spiritual, la nivel local și regional. 

x  x  

2. Cafeneaua culturală 

- valorificarea potențialului cultural și creativ al oamenilor 

de cultură din județ, în rândul publicului larg, prin întâlniri 

cu caracter deschis și în cadru organizat;  

- aniversarea personalităților de seamă ale culturii române, 

ale județului Alba.  

x x x x 

3. Aproape de tine, cartea 

- asigurarea și diversificarea serviciilor pentru categoriile 

dezavantajate din comunitate.  

x x x  

4. Dacă e joi, e poezie și cafea 

- lecturi publice realizate în spații neconvenționale: Art 

Cafe. 

x x   

5. Caravana culturală x x   

6. Premii Revista „ACASĂ” x x   

3. Dezvoltarea 

colecțiilor 

de 

bibliotecă 

1. Înnoirea și diversificarea colecțiilor din bibliotecă 

- achiziție de documente de bibliotecă (carte, cd, dvd, audio-

book, e-book etc.). 

x x x  

4.  Biblioteca - 

Centru 

cultural și 

educațional 

1. Târgul de carte Alba Transilvana 

- facilitarea accesului la cultură în cadrul unui târg de 

carte; 

- stimularea unor activități conexe actului cultural; 

- promovarea valorilor culturale județene și naționale.  

x x x x 

2. Mediatecă 

- crearea unui serviciu multimedia pentru public în cadrul 

Filialei Cetate.  

    

3. Revista fermecată pentru copii isteți  

- implicarea bibliotecii în descoperirea de noi talente în 

rândul micilor cititori;  

- realizarea de noi parteneriate cu instituțiile de învățământ 

din județul Alba.  

    

4. Educație și lectură în biblioteca publică 

- stimularea interesului pentru carte, lectură și creație în 

rândul copiilor și tinerilor; 

- cunoașterea valorilor culturii române și europene. 

x  x  



  

5. Creativitate în spațiul francofon 

- stimularea interesului pentru carte, lectură și creație în 

rândul copiilor și tinerilor; 

- cunoașterea valorilor culturii române și europene. 

  x  

6. Să ne cunoaștem valorile 

- stimularea interesului pentru carte, lectură și creație în 

rândul copiilor și tinerilor 

- cunoașterea valorilor culturii române și europene 

x  x  

7. Sunt și eu erou de poveste 

- stimularea interesului pentru carte, lectură și creație în 

rândul copiilor și tinerilor; 

- cunoașterea valorilor culturii române și europene. 

x    

8. Cărțile își au destinul lor 

- facilitatea accesului la alternative sănătoase de petrecere a 

timpului liber (accesul la serviciile bibliotecii și la informații 

culturale) în vederea acumulării și diseminării cunoașterii. 

  x  

5. Promovare

a valorilor 

culturii 

române în 

lume 

1. Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”  

- introducerea în circuitul național și internațional a 

valorilor culturale locale și comunicarea lor publică; 

- promovarea identității și dezvoltării spirituale a 

comunității locale.  

x x   

2. Lucian Blaga – ediții multilingve 

- publicarea operei blagiene în mai multe limbi de circulație 

internațională; 

- promovarea acesteia în țară și străinătate.  

x x x  

3. Spațiu mioritic - spațiu european 

- realizarea unui itinerar european de promovare a operei 

blagiene. 

x    

4. Cărți pentru românii de pretutindeni 

- diseminarea culturii scrise românești, în special cea a 

județului Alba în rândul comunităților românești din 

întreaga lume prin donații de carte, schimburi culturale, 

dezvoltarea de parteneriate.  

x x x  

5. Constelația Eminescu; Festival-concurs „Ocrotiți de 

Eminescu”  

- promovarea creației eminesciene;  

- stimularea interesului pentru opera eminesciană în rândul 

tinerilor.  

x x   

6. Comunicar

e și 

formare 

profesional

ă 

1. O viziune asupra rolului bibliotecii publice 

- crearea unei identități distincte a bibliotecilor publice și 

creșterea vizibilității lor în comunitate.  

    

2. Participare la cursuri de pregătire și perfecționare 

- dezvoltarea competențelor profesionale ale bibliotecarilor.  

x x x  

7. Diversitate 

culturală 

1. Colocviile Romanului Românesc Contemporan 

- valorizarea și promovarea Filialei Alba-Hunedoara a 

U.S.R. prin organizarea unui eveniment literar ceva aduce la 

Alba Iulia nume importante ale literaturii și criticii, care vor 

conferenția despre condiția romanului românesc 

contemporan, din perspectiva spiritului creator tânăr. 

x x x x 

2. Colocviile de literatură şi arte Aiud 

- prezentarea și promovarea unor opere literare ale 

scriitorilor români contemporani prin crearea unui spațiu 

cultural ce pune în discuție curente și direcții literare, 

recitaluri de muzică și poezie, expoziții de artă plastică.  

x x x x 



  

3. Festival Internaţional de literatură „Alb - Umor” 

- organizarea unui festival cuprinzând concursuri pe 

secțiuni, precum și manifestări complementare: salon de 

caricaturi, întâlniri cu epigramiști, recitaluri umoristice, 

vernisaje, lansări de carte.  

x x x x 

4. Zilele culturale „Liviu Rebreanu” Aiud 

- valorificarea și păstrarea culturii locale; 

- promovarea și cunoașterea operei lui Liviu Rebreanu prin 

organizarea unei sesiuni de comunicări și lansări de carte, 

editarea unor tipărituri, organizarea unei expoziții 

documentare și de artă.  

x x x x 

5. Colocviul tinerilor scriitori 

- valorizarea, promovarea și stimularea tinerilor creatori în 

domeniul literaturii.  

x x x x 

6. Vârstele poeziei 

 - dialog între poet și critic; 

- recital de poezie susținut de cei mai cunoscuți și apreciați 

poeți, din generații diferite. 

x x x  

7. Lansări de carte 

- promovarea valorilor culturale locale și naționale, 

dezvoltarea spirituală a comunității locale.  

x x x x 

8. Premiile Filialei Alba a USR x    

9. Colocviul de Poezie Română și Italiană Contemporană x    

10. Gala Poeziei Românești 

- recunoașterea și promovarea celor mai valoroși poeți 

români contemporani în cadrul unui eveniment de înaltă 

ținută culturală.  

x  x x 

11. Revista „ASTRA”  x    

12. Revista „ETHOS 21”  x    

13. Adunarea Generală ASTRA 

- organizarea unui moment aniversar dedicat ASTREI la 

Abrud. 

  x x 

14. Revista „Discobolul” 25 

- organizarea unui moment aniversar dedicat împlinirii a 25 

de ani de la fondarea revistei de cultură „Discobolul”.   

  x  

15. Festivalul „Dilema Veche”  

- încurajarea turismului cultural prin aducerea municipiului 

Alba Iulia și a județului Alba în prim-planul scenei culturale 

regionale și naționale.  

  x x 

16. Dialoguri. Întâlniri memorabile 

- realizarea unor dialoguri între personalități din sfera 

culturală (literatură, artă plastică, teatru, muzică) cu 

publicul larg.  

  x  

17. Simpozionul „Dorin Pavel”  
- cunoașterea și promovarea operei științifice a lui Dorin 

Pavel; 

- susținerea cercetării și inovației; 

- încurajarea schimburilor de idei și experiență;  

- editarea unei publicații științifice: Știință și inginerie.  

  x  

  

 Din informațiile obținute (raport de activitate 2013-2016) de la instituție aflăm că 

proiectele din planul de management din perioada 2012-2015 care nu s-au realizat, sau cele 

realizate parțial, au avut ca motiv principal lipsa fondurilor necesare sau orientarea acestora spre 

alte proiecte considerate oportune. 

 



  

  2. Concluzii 

Biblioteca a desfășurat în perioada 2013-2016 o paletă bogată de programe și proiecte 

care au implicat resurse umane, financiare, logistice semnificative. Toate acestea au asigurat 

vizibilitate instituției și au consolidat rolul bibliotecii în spațiul cultural local, regional, național 

și internațional. Din datele furnizate de instituție aflăm că serviciile bibliotecii sunt solicitate de 

toate categoriile socio-profesionale înregistrând peste 120 000 vizite anual, 10 000 de utilizatori 

activi și aproximativ 150 000 de volume difuzate. Proiectele inițial propuse au fost realizate fie 

total, fie parțial, fie nerealizate (conform raportul de activitate al instituției pe perioada 2013-

2016). Pe de altă parte punctele slabe prezentate în analiza SWOT furnizează informații 

semnificative și necesare spre a fi luate în calcul de managementul instituției în perioada 2017 -

2020. În vederea îmbunătățirii activității instituției propun soluționarea punctuală a elementelor 

prezentate în analiză SWOT, capitolele: puncte slabe, oportunități. În concluzie, apreciem că 

managementul perioadei 2013-2016 a gestionat un fond cultural valoros care trebuie, parțial 

continuat, și parțial îmbunătățit, în funcție de nevoile actuale ale comunității, prin noi programe 

și proiecte. Prin paleta largă de programe/proiecte/acțiuni/activități biblioteca este un factor al 

calității vieții, factor de dezvoltare socială și comunitară, o expresie a identității culturale jucând 

un rol important în realizarea integrării sociale și fiind totodată o forță de coeziune socială.  

 

  2.1. Reformularea mesajului, după caz 

 Noul mesaj propus: Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, vector esențial în 

dezvoltarea locală și regională prin conservare, informare, educație, lectură, studiu, recreere, 

servicii și evenimente culturale. 

 

  2.2. Descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii 

- renovarea sediului și dotarea acestuia cu tehnica necesară instituției pentru funcţionare optimă;  

- organizarea echipei de implementare a proiectului de management;   

- corelarea echipei cu obiectivele de realizat; 

- obținerea bugetelor necesare pe fiecare program/proiect în parte prin Consiliul Județean Alba, 

Consiliul Local, sponsorizări, donații, fonduri europene, fonduri guvernamentale, alte tipuri de 

fonduri;  

- conectarea profundă la întreaga sferă socio-culturală locală, județeană prin intermediul 

realizării de parteneriate cu entitățile culturale, afilierea la nivel național și internațional la 

instituțiile similare de profil;  

- implementarea, monitorizarea implementării, analiza post-eveniment a programelor și 

proiectelor propuse prin proiectul de management în strânsă corelare cu misiunea și atributele 

bibliotecii; 

- conectarea continuă la fluxul de politici culturale ale Consiliului Județean Alba; 

- intensificarea activităților culturale la nivel județean;  

- creșterea notorietății, a vizibilității instituției în oraș și județ, creșterea numărului de beneficiari 

ai bibliotecii;   

- control managerial continuu pe baza analizei rezultatelor actului de management. 

 

  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 

 Regulamentul de Organizare și Funcționare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 27/25.02.2016, și Regulamentul de Ordine Interioara guvernează la nivel intern 

funcționarea instituției formulându-se explicit prin acestea obiectivele, misiunea și organizarea 

bibliotecii. Sistemul de control managerial intern a fost parțial implementat în perioada 2013 - 

2016 prin proceduri operaționale. Dincolo de cele mai sus specificate instituția își desfășoară 

activitatea în concordanță cu legislația specifică în vigoare precum și hotărârile Consiliului 

Județean Alba referitoare la bibliotecă.        

   Analiza reglementărilor interne și a actelor normative pe ani:  

 2013  



  

 - Secția Biblioteca s-a transformat în Secția Prelucrare carte, Secția Copii, Secția Adulți, 

Secția Sala de lectură, Secția Biblionet, Secția Periodice, Secția Metodică, Filiala Ampoi, Filiala 

Centru de zi prin Hotărârea 34/25.02.2013 a Consiliului Județean Alba;  

 - s-a înființat Secția de bibliografie prin Hotărârea nr. 135/29.07.2013 a Consiliului 

Județean Alba; 

 - s-a înființat Secția Metodică și Biblionet prin comasarea Secției Metodică și a Secției 

Biblionet prin Hotărârea nr. 166/25.09.2013 a Consiliului Județean Alba. 

 2014 
 - statul de funcții și organigrama Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba au fost 

aprobate prin Hotărârea nr. 23/01.07.2014 a Consiliului Județean Alba; 

 - Regulamentul de organizare și funcționare al bibliotecii a fost modificat și completat cu 

modificările Legii Bibliotecilor nr. 334/2002 prin Hotărârea nr. 44/27.02.2014  și prin Hotărârea 

nr. 173/30.10.2014  a Consiliului Județean Alba; 

 - Regulamentul Intern al Bibliotecii a fost actualizat cu modificările și completările Legii 

nr. 52/2003 - Codul muncii prin Decizia nr. 51/10.12.2014. 

 2015 
 - Regulamentul de organizare și funcționare al bibliotecii a fost actualizat prin Hotărârea 

nr. 70/28.04.2015 a Consiliului Județean Alba.  

 2016 
 - Regulamentul de organizare și funcționare al bibliotecii a fost actualizat prin Hotărârea 

nr. 27/25.02.2016 a Consiliului Județean Alba; 

 - au fost actualizate fișele postului salariaților instituției când a fost cazul;  

 - s-au modificat Statul de funcții, Organigrama și Regulamentul de Organizare și 

Funcționare a bibliotecii prin Hotărârea nr. 27/25.04.2016 a Consiliului Județean Alba;  

 - s-au aprobat numărul de posturi, Statul de funcții și Organigrama bibliotecii  prin 

Hotărârea nr. 72/28.04.2016 a Consiliului Județean Alba. 

        2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 

 În următoarea perioadă de management voi reanaliza Regulamentul de ordine interioară 

(ROI), Regulamentul de organizare și funcționare (ROF), organigrama, fișele de post, bugetul 

anual de venituri și cheltuieli, calendarul anual de acțiuni culturale împreună cu colectivul 

bibliotecii și cu specialiștii aparatului Consiliului Județean Alba. Acolo unde va fi cazul se vor 

face modificări pentru ca instituția să se adapteze la nevoile actuale și în conformitate cu 

programele și proiectele propuse pentru următoarea perioadă de management. Voi emite decizii 

după analiza atentă a fiecăror aspecte care influențează activitatea bibliotecii, în concordanță cu 

noutățile legislative la nivel național și județean.  

   

        3. Analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii 

şi/sau externalizate 
 Conform organigramei actuale conducerea Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 

este asigurată de către manager și contabil șef în colaborare cu Consiliul de Administrație și 

Consiliul Științific. Organigrama cuprinde actualmente 29 de posturi: 1 conducere, 21 de 

specialitate, 3 administrativ, resurse umane și 4 deservire. Organismele colegiale de conducere 

au conlucrat și au implementat în perioada raportată proiectele cuprinse în contractul de 

management aferent perioadei 2013 - 2016 în baza resurselor bugetare alocate de către Consiliul 

Județean Alba. Perfecționarea profesională a personalului a fost realizată periodic prin cursuri de 

perfecționare iar evaluarea personalului a fost făcută anual conform Fișei de evaluare. Numărul 

mare de proiecte a necesitat colaborarea cu parteneri externi instituției în funcție de proiect.  

 Pentru următoarea perioadă de management, în funcție de programele și proiectele 

acceptate spre implementare de către Consiliul Județean Alba și de resursele umane implicate în 

acest sens, voi propune modificări ale Organigramei, pe baza unui plan, pentru a îndeplini optim 

obiectivele instituției. Totodată voi propune crearea unei echipe de voluntari care să se implice în 

acțiunile bibliotecii. 

 

   4. Analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului 

instituţiei, propuneri de îmbunătăţire 



  

 Sediul bibliotecii dispune la ora actuală de:  

1. hol de acces auto în incinta instituției,  

2. curte interioară,  

3. corp clădire compus din: sală de lectură, birou secretariat, birou director, sala arhiva, secția de 

împrumut pentru adulți,  secția de împrumut pentru copii, secția prelucrare catalogare carte, 

secția periodice și legătorie carte, hol intern, birou contabilitate și resurse umane, 

4. subsoluri,  

5. patrimoniu propriu: fond de carte, bază de date în sistem integrat de bibliotecă, autoturism, 

structură logistică specifică bibliotecii,  

6. trei filiale: Filiala Ampoi (cu chirie) , Filiala Centru de zi, Filiala Cetate (cu chirie, climatul 

este impropriu - foarte frig iarna, foarte cald vara), 

7. Colecții de documente cu caracter enciclopedic.  

 

 Propuneri de îmbunătățire:  

1. renovare fațadă instituție, 

2. renovare firmă exterioară instituție, 

3. renovare geamuri cu gratii exterioare,  

4. panotare hol de acces exterior, 

5. reamenajare curte interioară și fructificarea acesteia în acțiunile bibliotecii,  

6. curățare, dezinfectare, punere în valoare a subsolurilor instituţiei,  

7. întreținere/reparații curente geamuri, uși interior, 

8. vopsit/zugrăvit/dezinfectat/curățat spații interioare,  

9. refacerea completă a toaletei, 

10. verificare/reparare instalații: apă, curent, gaz,  

11. mansardare,  

12. actualizarea colecțiilor, îmbogățirea cu unități de bibliotecă modernă (non book-uri), 

13. crearea unui fond documentar special, ca de exemplu unul dedicat lui Lucian Blaga și 

scriitorilor din județul Alba.  

 

  5. Viziunea proprie asupra utilizării instituţiei delegării, ca modalitate legală de 

asigurare a continuităţii procesului managerial 

 Biblioteca funcționează pe baza ROF și ROI, proceduri și fișa postului care cuprinde 

responsabilitățile fiecărui angajat în parte și în conformitate cu legislația în vigoare referitoare la 

biblioteci. Delegarea reprezintă în acest context un instrument la îndemâna managerului pe care 

acesta îl implementează în situații de necesitate pentru a îndeplini misiunea/scopurile/ 

obiectivele/proiectele/programele/activitățile/acțiunile instituției. În lipsa managerului contabilul 

șef preia atribuțiile managerului. Responsabilitatea delegării se face prin decizii scrise și 

comunicate părților în timp util.   

  

  D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei 
  Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective: 

 Situaţia economico-financiară a instituţiei pentru perioada analizată 2013 – 2016 se 

prezintă echilibrat, atât la venituri cât și la cheltuieli. 

 

  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): 

 Sumele realizate în perioada 2013 - 2016 provin din donații IREX, donații carte, tehnică 

IT cf. pct. 1.2. 

  1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere, 

colaboratori; cheltuieli de capital): 

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 

 
Prevăzut 

2013 
Realizat 

2013 

Prevăzut 

2014 
Realizat 

2014 

Prevăzut 

2015 
Realizat 

2015 

Prevăzut 

2016 
Realizat 

2016 

Managementul         



  

economico-

financiar total  

- venituri 

proprii 
0 5 054 0  12 674  0 16 906 0 12 168 

- subvenţii 1 484 

130 
1 482 

472 

1 460 

040  
1 454 

642 

1 756 

000 
1 703 

294  

1 651 

000 
1 231 

573 

- cheltuieli de 

personal, 

inclusiv 

colaboratorii  

565 

500 
564 

323  

560 

000  

557 

482 

641 

000 
638 

559 

795 

000 
583 

399 

- cheltuieli de 

întreținere 

918 

630 
918 

149 

855 

040 
852 

160 

1 068 

000 
1 062 

255 

856 

000 
648 

174 

- cheltuieli 

pentru 

reparații 

capitale 

0 0 0 0 0 0 0 0 

- cheltuieli de 

capital  
0 0 45 000 45 000 53 000 2 480 0 0 

 Analizând datele de mai sus deducem că sumele realizate au fost în general mai mici 

decât cele prevăzute având o execuție bugetară echilibrată cu încadrarea în alocațiile bugetare 

aprobate în fiecare an. Faptul că bugetul dedicat capitolului cheltuieli pentru reparații capitale a 

fost mereu 0 se reflectă în mod concret și evident în analiza SWOT > Punctele slabe> mediul 

intern>Sediu.    

 Bugetul total realizat pe 4 ani din subvenţii a fost de 5 871 987 lei (1 467 995 Euro) 

rezultând o medie de 1 467 995 lei (324 821 Euro) per an.  

 

  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 

Observații, comentarii, 

concluzii 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

Deschis la informație. Creșterea 

gradului de acces al populației la 

serviciile publice informatizate 

10 950 1 800 
Realizate în limitele 

propuse 

2 
Lectura publică  

36 000 18 828 
Realizate în limitele 

propuse 

3 
Înnoirea și diversificarea colecțiilor de 

bibliotecă 
200 000 231 229  

Realizate în limitele 

propuse 

4 
Biblioteca - centru cultural și 

educațional  
252 000 158 411 

Realizate în limitele 

propuse 

5 
Promovarea valorilor culturii române în 

lume  
185 000 143 700 

Realizate în limitele 

propuse 

6 Comunicare și formare profesională  10 000 0  Nu a fost cazul  

 Total an 2013 : 693 950 553 968  

1 

Deschis la informație. Creșterea 

gradului de acces al populației la 

serviciile publice informatizate 

1 800 1 8000 
Realizate în limitele 

propuse 

2 
Lectura publică  

20 500 14 800 
Realizate în limitele 

propuse 

3 
Înnoirea și diversificarea colecțiilor de 

bibliotecă 
198 000 245 185 

Realizate în limitele 

propuse 

4 
Biblioteca - centru cultural și 

educațional  
199 000 144 179  

Realizate în limitele 

propuse 

5 Promovarea valorilor culturii române în 105 500 79 417 Realizate în limitele 



  

lume  propuse 

6 
Comunicare și formare profesională  

2 000 2 000 
Realizate în limitele 

propuse 

 Total an 2014 : 526 800 503 581  

1 

Deschis la informație. Creșterea 

gradului de acces al populației la 

serviciile publice informatizate 

3 500 1 800 
Realizate în limitele 

propuse 

2 
Lectura publică  

16 500 13 512,22 
Realizate în limitele 

propuse 

3 
Înnoirea și diversificarea colecțiilor de 

bibliotecă 
200 000 321 993 

Realizate în limitele 

propuse 

4 
Biblioteca - centru cultural și 

educațional  
200 000 183 151,44 

Realizate în limitele 

propuse 

5 
Promovarea valorilor culturii române în 

lume  
70 000 60 764,01 

Realizate în limitele 

propuse 

6 
Diversitate culturală   

314 215 278 477,35 
Realizate în limitele 

propuse 

 Total an 2015 : 804 215 859 698,02  

1 

Deschis la informație. Creșterea 

gradului de acces al populației la 

serviciile publice informatizate 

0 0 Nu este cazul  

2 
Lectura publică  

8 000 2 689,94 
Realizate sub limitele 

propuse 

3 
Biblioteca - centru cultural și 

educațional  
190 000 168 751,08 

Realizate în limitele 

propuse 

4 
Diversitate culturală   

332 000 313 266,38 
Realizate în limitele 

propuse 

  Total an 2016 : 530 000 484 707,40  

   Din analiza tabelului de mai sus reiese faptul că programele și proiectele au fost realizate 

conform devizelor estimate sau au fost reconsiderate.  

       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;  

 Sursele atrase au fost ocazionale și au constat în principal din donații IREX, donații de 

carte și tehnică IT. Serviciile bibliotecii sunt 100% gratuite asigurând accesul nelimitat și 

nediscriminatoriu la cultură.  

 

  3.2. Analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei 

 Nu a fost cazul în perioada de  management 2013 - 2016.  

 

  3.3. Analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul 

parteneriatelor cu alte autorităţi publice locale 

 Nu a fost cazul în perioada de  management 2013 - 2016.  

 

  4. Soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii 

în totalul veniturilor 

 Biblioteca este prin lege finanțată integral de la bugetul de stat. Îmi propun ca, în limita 

posibilului, dincolo de alocațiile bugetare alocate să configurez și să propun spre acceptare 

Consiliului Județean Alba un pachet de măsuri de augmentare a bugetului prin:   

- atragere de fonduri guvernamentale; 

- proiecte europene;  



  

- atragere de fonduri din mediul de afaceri prin sponsorizări; 

- donații;  

- atragere de fonduri de la Consiliul Local Alba Iulia conform Legii Bibliotecilor și 

Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii. 

 

  4.1. Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 

Principalii indicatori economici 2013 - 2015/2016 

 
Prevăzut 

2013 
Realizat 

2013 

Prevăzut 

2014 
Realizat 

2014 

Prevăzut 

2015 
Realizat 

2015 

Prevăzut 

2016 
Realizat 

30.09.2016 

- alocații 

bugetare  

1 484 

130 
1 482 

472 

1 460 

040 
1 454 

642 

1 756 

000 
1 703 

294 

1 651 

000 
1 231 573 

- cheltuieli 

de personal, 

inclusiv 

colaboratorii 

565 

500 
564 

323 

560 

000 
557 

482 

641 

000 
638 

559 

795 

000 
583 399 

Ponderea 

cheltuielilor 

de personal 

din totalul 

cheltuielilor 

(%) 

38,10% 38,06% 38,35% 38,32% 36,50% 37,48% 48,15% 47,37% 

 

  4.2. Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total 

Principalii indicatori economici 2013 - 2015/2016 

 
Prevăzut 

2013 
Realizat 

2013 

Prevăzut 

2014 
Realizat 

2014 

Prevăzut 

2015 
Realizat 

2015 

Prevăzut 

2016 
Realizat 

30.09.2016 

- alocații 

bugetare  

1 484 

130 
1 482 

472 

1 460 

040 
1 454 

642 

1 756 

000 
1 703 

294 

1 651 

000 
1 231 573 

- cheltuieli 

de capital 
0 0 45 000 45 482 53 000 2 480 0 0 

Ponderea 

cheltuielilor 

de capital 

din totalul 

cheltuielilor 

(%) 

0,00% 0,00% 3,08% 3,09% 3,02% 0,15% 0,00% 0,00% 

 

  4.3. Analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie 

Principalii indicatori economici 2013 - 2015/2016 

 
Prevăzut 

2013 
Realizat 

2013 

Prevăzut 

2014 
Realizat 

2014 

Prevăzut 

2015 
Realizat 

2015 

Prevăzut 

2016 
Realizat 

30.09.2016 

- alocații 

bugetare  

1 484 

130 
1 482 

472 

1 460 

040 
1 454 

642 

1 756 

000 
1 703 

294 

1 651 

000 
1 231 573 

- cheltuieli 

de personal, 

inclusiv 

colaboratorii 

565 

500 
564 

323 

560 

000 
557 

482 

641 

000 
638 

559 

795 

000 
583 399 

Gradul de 

acoperire a 

salariilor din 

alocații 

bugetare 

(%) 

100 % 100 % 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) 

Principalii indicatori economici 2013 - 2015/2016 

 
Prevăzut 

2013 
Realizat 

2013 

Prevăzut 

2014 
Realizat 

2014 

Prevăzut 

2015 
Realizat 

2015 

Prevăzut 

2016 
Realizat 

30.09.2016 

- alocații 

bugetare  

1 484 

130 
1 482 

472 

1 460 

040 
1 454 

642 

1 756 

000 
1 703 

294 

1 651 

000 
1 231 573 

- cheltuieli 

cu drepturi 

de autor, 

drepturi 

conexe, 

contracte și 

convenții 

civile 

5 000 4 500 10 000 6 548 50 000 49 240 75 000 74 269 

Ponderea 

cheltuielilor 

cu drepturi 

de autor, 

drepturi 

conexe, 

contracte și 

convenții 

civile din 

alocații 

bugetare 

(%) 

0,34 % 0,30 % 0,68 % 0,45 % 2,85 % 2,89 % 4,54 % 6.03 % 

 

  4.5. Cheltuieli pe beneficiar, din care: 

  a) din subvenţie; 

  b) din venituri proprii. 

Cheltuieli pe vizită la bibliotecă, din care: 

 
Prevăzut 

2013 
Realizat 

2013  

Prevăzut 

2014 
Realizat 

2014 

Prevăzut 

2015 
Realizat 

2015  

Prevăzut 

2016 
Realizat 

30.09.2016  

- din 

subvenţie 
565 500 564 323 560 000 557 482 641 000 638 559 795 000 583 399 

- din 

venituri 

proprii 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  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 

 Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba este instituția publică care deține resursele 

necesare fiecărui membru al comunității pentru informare, cunoaștere, lectură, creativitate și 

dezvoltare. Propun câteva direcții de dezvoltare:   

 ● Reabilitarea sediului și filialelor sau/și relocarea într-un sediu nou  

 - funcționarea optimă a unei instituții și imaginea ei socială derivă și din prezentabilitatea 

clădirii în sine și de maniera în care acesta face față cerințelor și nevoilor comunității. Una dintre 

problemele majore actuale este lipsa de spațiu amenajat pentru depozitare. Acest lucru s-ar putea 

rezolva prin amenajarea subsolului sau mansardare. Pe de altă parte o astfel de instituție trebuie 

să ofere beneficiarilor o imagine decentă și funcțională a spațiilor interioare.  

 



  

 ● Continuitatea proiectelor de succes plus inovație în pachetul de programe și proiecte 

 - pentru următoarea perioada de patru ani de management voi ține cont de proiectele de 

succes ale bibliotecii care s-au derulat pe parcursul anilor anteriori și le noi corela cu noi 

propuneri.  

 ● Actualizarea echipei instituției în funcție de noile programe/proiecte propuse pe 

perioada următoare de management și agreate de politicile culturale ale Consiliului Județean 

Alba   

 - pentru implementarea optimă a proiectelor este necesară o echipă de specialişti. 

Reorganizarea actualei echipe se va face după a analiză atentă a necesităților echipei în materie 

de resurse umane și după acceptarea de către Consiliul Județean Alba a proiectelor propuse spre 

implementare.   

 ● Îmbunătățirea promovării și activității de PR  

 - doresc intensificarea relațiilor cu mass-media și mediatizarea fiecăror acțiuni ale 

bibliotecii astfel încât comunitatea să beneficieze de o informare corectă și reală asupra activității 

instituției.   

 ● Intensificarea parteneriatelor și a colaborărilor 

 - consider că biblioteca este un pilon esențial în sfera culturii care, de dincolo de funcția 

pasivă ca fond de carte și depozitare documentă, poate să dinamizeze viața comunității unde 

activează. În acest sens încheierea de parteneriate și stabilirea de colaborări cu toate entitățile 

interesate apare ca un demers natural și firesc.  

 ● Intensificarea activității la nivel județean 

 - în calitate de bibliotecă județeană responsabilitatea pe parte metodologică este esențială 

în relație cu bibliotecile comunale și orășenești din județul Alba. Prin intermediul acestor 

biblioteci Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba poate acţiona ca un veritabil dezvoltator 

cultural în întreg județul.  

 ● Accent echilibrat al activităților adresate copiilor, tinerilor și adulților în funcție de 

buget   
 - biblioteca este o instituție care se adresează publicului într-un mod unitar și echidistant. 

În acest sens proiectele trebuie să-și găsească un echilibru firesc pe line bugetară și pe pachetul 

de programe/proiecte în așa fel încât să împlinească pe cât posibil nevoile publicului în mod 

unitar indiferent de vârstă și fără a dezavantaja nicio categorie de beneficiari.   

 ● Atragerea creatorilor și a operatorilor culturali înspre bibliotecă ca centru de 

dezvoltare culturală comunitară  
 - biblioteca trebuie să fie un catalizator cultural pentru a putea susține și dezvolta centrul 

vieții culturale a unei comunități. În acest sens îmi doresc o apropiere profesională maximă cu 

toți creatorii și operatorii culturali interesați pentru a dezvolta colaborări și a obține beneficii 

culturale pentru cât mai multe categorii de beneficiari.  

 

  2. Misiune 

 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba urmăreşte satisfacerea intereselor de studiu, 

lectură, informare, documentare, educare şi recreere din municipiul şi judeţul Alba, prin 

promovarea cunoaşterii, având la bază optimizarea accesului liber la informaţii relevante prin 

creşterea colecţiilor de bibliotecă şi prin asigurarea de servicii publice moderne de informare 

adecvate fiecărei categorii de utilizatori.  

 

  3. Obiective (generale şi specifice) 

Obiective generale:  

- participarea la procesul de informare, 

- educare permanentă a comunității,  

- dezvoltare spirituală a comunității, 

- diversificarea ofertei culturale,  

- satisfacerea cerințelor exprimate de membrii comunității în materie de programe culturale, 

- încurajarea creativității, 

- facilitarea comunicării în cadrul comunității, 

- for multicultural,  



  

- model de echilibru social.  

 

Obiective specifice:  

- studii și cercetări științifice, 

- publicații, 

- diversificarea și creșterea calității serviciilor de bibliotecă, 

- punerea în valoare a patrimoniului bibliotecii,  

- spațiu al comunicării și contactelor,  

- achiziția unităților de bibliotecă conform Legii Bibliotecilor și nevoilor comunitare, 

- mediatizarea permanentă a instituției,  

- promovarea și valorificarea patrimoniului,  

- dezvoltarea relațiilor cu utilizatorii, 

- utilizarea tehnologiei moderne,  

- studierea permanentă a necesităților de lectură, informare și loisir,  

- formarea și perfecționarea bibliotecarilor,  

- asistență de specialitate și sprijinirea bibliotecilor publice din județul Alba.  

 

  4. Strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management 

 Strategia culturală pentru întreaga perioadă de management presupune implementarea 

programelor și a proiectelor propuse prin prezentul proiect de management, în interesul 

beneficiarilor bibliotecii, și se bazează pe următoarele deziderate:    

 conectarea și corelarea programelor/proiectelor instituției cu politicile culturale ale 

Consiliului Județean Alba în beneficiul comunității;  

 dezvoltarea de noi servicii în bibliotecă;  

 asigurarea unor resurse umane competente și specializate, în paralel cu 

formarea/perfecționarea continuă a personalului instituției;  

 realizarea unui mediu informațional competitiv; 

 crearea unui mediu digital optim de căutare și găsire a informației;  

 asigurarea și dezvoltarea infrastructurii informatice, conectată cu Sistemul Național de 

Biblioteci prin sistemul integrat de bibliotecă TINREAD (catalog on-line pentru 

utilizatori plus alte servicii specifice); 

 optimizarea accesului la colecțiile și serviciile de bibliotecă; 

 dezvoltarea, diversificarea și conservarea colecțiilor de bibliotecă; 

 cooperare în domeniul dezvoltării și valorificării patrimoniului cultural cu entitățile 

interesate;  

 dezvoltarea serviciilor electronice în biblioteci;  

 extinderea cooperării interbibliotecare pe plan național și internațional;  

 o atenție specială acordată copiilor și tinerilor având în vedere faptul aceștia că se află la 

vârsta formării și au nevoie de un mediu cultural compact, curat, civilizat, profesionist 

capabil să îi valorifice optim și în interesul societății; 

 catalizator cultural, centru educativ. 

 

  5. Strategia şi planul de marketing 

 A. Strategia de marketing:  

 Viziunea bibliotecii; 

 Misiunea bibliotecii;  

 Obiectivele specifice;   

 Programele și proiectele bibliotecii;  

  Prezentarea proiectelor bibliotecii  către public;  

 Buget;   

 Analiza SWOT;  

 Beneficiari;   

 Mediul socio-cultural în care își desfășoară activitatea biblioteca;    

 Stabilirea mesajului pe care îl transmitem fiecărui grup țintă, adaptat; 



  

 Alegerea canalele de comunicare și respectarea programărilor momentului ales din planul 

de comunicare; 

 Alegerea elementelor grafice cele mai potrivite evenimentelor bibliotecii 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 evenimentelor/acțiunilor bibliotecii prin mass-media sau direct la 

beneficiar/grup țintă în funcție de specificul proiectului/acțiunii; 

  conferințe de presă;  

  conceperea și realizarea afișelor pentru evenimentele bibliotecii destinate publicului 

trebuie să fie atractive ca imagine și să transmită toate informațiile (ex.: titlul 

evenimentului, 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, spot radio/tv, ziar de eveniment.  

Planificări ale proiectelor bibliotecii 

 •  anuale;    

 •  lunare;  

 •  săptămânale.  

 

  6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management 

 Itemii la care m-am raportat în formularea pachetului de programe și proiecte sunt 

următorii:  

- sarcinile de management stabilite în Caietul de obiective pentru pregătirea concursului de 

proiecte de management la Biblioteca Județeană "Lucian Blaga" Alba;   

- politicile culturale județene și locale existente; 

- contextul cultural local și județean actual;  

- istoricul instituției;  

- istoricul programelor și proiectelor bibliotecii; 

- istoricul alocațiilor bugetare puse la dispoziție de Consiliul Județean Alba în perioada 2013-

2016;  

- istoricul donațiilor, al sponsorizărilor, a altor venituri bugetare atrase în perioada 2013-2016;  

- cadrul legislativ specific bibliotecii la nivel național; 

- organigrama instituţiei și perioada de acordare a concediilor personalului din bibliotecă; 

- vacanțele școlare; 

- evenimente culturale de mare impact public organizate de alte instituții publice de cultură din 

oraș și din județ (ca de exemplu: Festivalul Internațional de Teatru POVEȘTI Alba Iulia); 

- ROF și ROI al bibliotecii; 

- profilul beneficiarului;  

- funcțiile și atributele bibliotecii;  

- tipurile de public căruia i se adresează biblioteca;  

- capacitatea logistică și spațiile bibiotecii, a filialelor și a bibliotecilor orășenești și comunale din 

subordine; 

- spațiile pretabile pentru desfășurarea de evenimente culturale în Alba Iulia și în județul Alba;  

- tipurile de evenimente posibile pe care le poate implementa biblioteca; 

- istoricul bibliotecii în ceea ce privește colaborările/parteneriatele instituționale și cu oameni de 

cultură din oraș, județ, țară.   



  

 Analizând toate aceste aspecte propun următorul pachet maximal de programe și 

proiecte pentru perioada de management 2017 - 2020. În funcție de decizia, opțiunile, alocațiile 

bugetare ale Consiliului Județean Alba aceste programe și proiecte urmează să fie ajustate până 

la formula optimă și posibilă pentru implementare. Totodată propunerea de restructurare a 

organigramei se va putea face doar după stabilirea clară a programelor și proiectelor alese spre 

implementare.  

  

 Programe propuse (pachet maximal):  

 

1. USERS  
- program dedicat utilizatorilor/beneficiarilor.  

2. CREȘTEREA COLECȚILOR DE DOCUMENTE    

- program dedicat fondului de carte/documente al bibliotecii. 

3. BIBLIOTECA DIGITALĂ  

- program dedicat informatizării/existenței digitale a bibliotecii.   

4. ANIMAȚIE CULTURALĂ  

- program dedicat evenimentelor culturale dezvoltate de bibliotecă prin derularea unor proiecte 

culturale care definesc biblioteca drept centru multicultural în vederea satisfacerii cerințelor 

exprimate de membrii comunității.   

5. CERCETARE ȘI VALORIFICARE A COLECȚIILOR ȘI PATRIMONIULUI 

JUDEȚULUI  

- program dedicat fructificării optime a fondului de carte a bibliotecii.   

6. PRGĂTIRE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ  
- program dedicat coordonării bibliotecilor municipale, comunale și orășenești din județul Alba.  

7. ADMINISTRAȚIA FUNCȚIONALĂ  

- program dedicat sistemului intern de bună funcționare instituțională a bibliotecii.  

8. IDENTITATE ȘI VALORI CULTURALE  

- program dedicat identificării, promovării și valorificării creatorilor din domeniul cultură și de 

dezvoltare a domeniului cultural.   

9. PROMOVARE  

- program de marketing și PR dedicat mediatizării activității bibliotecii.  

 

  7. Proiectele din cadrul programelor 

 Proiecte propuse (pachet maximal):  

 

1. USERS  

1.1 Clubul de lectură 

- întâlniri periodice ale iubitorilor de literatură unde se discuta despre carte, literatură, arte, se 

dezvoltă abilități de critică literară, de întelegere și interpretare a textului; 

- stimularea creativității și a dialogului; 

- promovarea colecțiilor bibliotecii;   

Durata: anual  Frecventa:   12/an        Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 420 

/ 4 ani. 

1.2 Ateliere educative - ***Nou  

- cursuri, ateliere pentru copii, tineri și adulți, servicii de educație permanentă;   

Durata: anual     Frecventa:   12/an  Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 420 / 4 ani. 

1.3 Bibliovacanța  

- activități pentru copii și adolescenți pe perioada vacanțelor;  

Durata: anual     Frecventa: în vacanțe   Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 130 / 4 

ani. 

1.4 Trăsura cu cArte - ***Nou   

- servicii comunitare ale bibliotecii în oraș și județ prin chioșcuri special amenajate, animație 

culturală stradală, documentare, lectură, cu puncte de informare în oraș - Info Point Biblioteca; 

Durata: anual     Frecventa: sezonier   Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 16 000 / 4 

ani. 



  

1.5 Conferințele bibliotecii - ***Nou  

- conferințe pe diferite domenii susținute de specialiști și adresate publicului larg;   

Durata: anual     Frecventa: 1 data /3 luni Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 165 / 4 

ani. 

1.6 Aproape de tine ! - ***Nou  

- proiecte destinate persoanelor cu dizabilități în colaborare cu școala incluzivă, Asociația 

Nevăzătorilor, Asociația Filantropia Ortodoxă și alte asociații de profil;   

Durata: anual     Frecventa: cu prilejul zilelor dedicate persoanelor cu handicap și la 

solicitarea  acestora      Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 150 / 4 ani. 

1.7 Cartea care eliberează - ***Nou   

- proiecte destinate persoanelor din penitenciar;    

Durata: anual     Frecventa: 1 data /1 an     Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 45 / 4 

ani. 

1.8 Scriitori străini la întâlnirea cu publicul românesc - ***Nou 

- întâlniri ale publicului cu scriitori străini contemporani în cadrul unor dezbateri și ateliere de 

lucru, de preferat laureați ai unor concursuri internaționale (Premiul Nobel); 

Durata: anual    Frecventa: 1 data /1 an     Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 310 / 4 ani. 

1.9 Tabăra Coolturală - ***Nou 

- tabere artistice și de creație (tabără de chitară, tabără de traduceri, tabără de teatru, tabără 

de fotografie etc.), de exemplu la Castelul de la Sâncrai, Pensiunea Râmeț etc.;   

Durata: anual     Frecventa: 1 data /1 an     Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 60 / 4 

ani. 

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale   

- servicii de împrumut către public din fondul de documente al bibliotecii; 

Durata: anual     Frecventa: zilnic      Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 13 000 / 4 

ani.  

 

2. CREȘTEREA COLECȚIILOR DE DOCUMENTE 

2.1 Achiziţie carte  

- îmbogăţirea fondului de bibliotecă cu carte, documente prin achiziție;  

Durata: anual                 Frecventa: periodic în funcţie de buget                Nr. beneficiari direcți 

minimal estimat: 19 000 / 4 ani.   

2.2 Donaţii 

- îmbogăţirea fondului de bibliotecă cu carte, documente prin donații;  

Durata: anual     Frecventa: periodic  Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 380 / 4 ani.  

2.3 Schimburi interbibliotecare 

- îmbogăţirea fondului de bibliotecă cu carte, documente prin schimburi între instituții;    

Durata: anual     Frecventa: periodic     Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 320 / 4 ani.  

2.4 Depozit legal  
- îmbogăţirea fondului de bibliotecă cu carte, documente pe baza Legii Depozitului Legal Nr. 

111 din 21 noiembrie 1995;  

Durata: anual     Frecventa: periodic     Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 33 / 4 ani.  

 

3. BIBLIOTECA DIGITALĂ  

3.1 Site, Facebook, Youtube - ***Nou 

- dezvoltarea platformelor de interfață electronică în mediul on-line;  

Durata: anual    Frecventa: zilnic       Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 19 800 / 4 ani.  

3.2 Biblioteca virtuală - ***Nou  

- dezvoltare sistem informativ; 

- digitizare fond, lucrări și periodice valoroase; 

- organizare cataloage și alte instrumente de comunicare a colecțiilor și îndrumare utilizatori în 

folosirea acesteia;    

- achiziționare, constituire/creare, dezvoltare bază de date virtuală pentru comunitate 

(parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia); 



  

- punerea la dispoziția utilizatorilor de colecții enciclopedice de documente prin intermediul 

site-ului instituției;  

- facilitarea accestului utilizatorilor și la alte colecții și baze de date prin împrumut 

interbibliotear intern sau internațional și servicii de accesare și comuncare la distanță; 

Durata: anual     Frecventa: zilnic    Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 12 000 / 4 ani.  

 

4. ANIMAȚIE CULTURALĂ    

4.1 Târgul de cArte Alba Transilvana   

- eveniment major dedicat promovării cărții și lecturii în comunitate;  

Durata: anual           Frecventa: 1 data/an cu o durată de 3 zile    Nr. beneficiari direcți minimal 

estimat: 11 400 / 4 ani.  

4.2 Festivalul Internațional de literatură „Alb - Umor” 

- concurs de literatura umoristică, epigrame, parodii, caricaturi; 

Durata: anual     Frecventa: 1 data/an cu o durata de 2 zile    Nr. beneficiari direcți 

minimal estimat: 460 / 4 ani.   

4.3 Festivalul „Dilema Veche”  
- eveniment major dedicat culturii și artei, biblioteca are rolul de coorganizator alături de 

Primăria Alba Iulia, Asociația Oameni cu Idei;  

Durata: anual      Frecventa: 1 data/an cu o durata de 3 zile        Nr. beneficiari direcți minimal 

estimat: 37 000 / 4 ani.  

4.4 Festivalul „Cele mai frumoase poezii românești cântate” - ***Nou 

- festival de poezie cântată pentru promovarea literaturii române, eventual (în limita bugetară) 

și itinerant în județul Alba;  

Durata: anual     Frecventa: 1 data/an cu o durata de 2 zile    Nr. beneficiari direcți 

minimal estimat: 1800 / 4 ani.   

4.5 Colocviile romanului românesc contemporan  

- eveniment major dedicat romanului românesc, în colaborare Uniunea Scriitorilor din 

România; 

Durata: anual     Frecventa: 1 data/an cu o durata de 2 zile    Nr. beneficiari direcți 

minimal estimat: 410 / 4 ani.   

4.6 Colocviul tinerilor scriitori 

- eveniment dedicat tinerilor scriitori români, în colaborare Uniunea Scriitorilor din România 

Durata: anual     Frecventa: 1 data/an cu o durata de 1 zi    Nr. beneficiari direcți 

minimal estimat: 220 / 4 ani   

4.7 Gala poeziei românești contemporane - Lista lui Manolescu    

- eveniment național dedicat poeziei românești contemporane, în colaborare Uniunea 

Scriitorilor din România; 

 Durata: anual     Frecventa: 1 data/an cu o durata de 2 zile    Nr. beneficiari direcți 

minimal estimat: 900 / 4 ani.  

4.8 Verbum - ***Nou 

- cerc de scriere creativă destinat tinerilor și adulților care practică arta scrisului;   

Durata: anual     Frecventa: 1/lună  Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 510 / 4 ani.  

4.9 Lansări de carte 

- acțiuni de promovare a noilor apariții editoriale și a autorilor;  

Durata: anual     Frecventa: în funcție de aparițiile editoriale  Nr. beneficiari direcți 

minimal estimat: 835 / 4 ani.  

4.10 Caravana literară scriitori în școală - ***Nou 

- acțiuni de stimulare a lecturii și apropiere față de bibliotecă prin promovarea scriitorilor 

contemporani direct în școli;   

Durata: anual     Frecventa: 10/an  Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 8 500 / 4 

ani.   

4.11 Expoziție de poezie - ***Nou 

- acțiuni de promovare a poeziei românești și universale în spații neconvenționale;  

Durata: anual     Frecventa: 5/an    Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 4500 / 4 

ani.  



  

4.12 Expoziții tematice de carte - ***Nou 

- acțiuni de promovare a colecțiilor și a autorilor pe criterii tematice;  

Durata: anual     Frecventa: 4/an    Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 3 300 / 4 

ani.  

4.13 Expoziții de artă - ***Nou 

- acțiuni de promovare a artei;  

Durata: anual     Frecventa: 3/an    Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 2 475 / 4 

ani.  

4.14 Bibliobuzul în județul Alba - ***Nou 

- acțiuni de promovare a cărții, animație culturală în oraș și județ;  

Durata: anual     Frecventa: 10/an        Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 2 520 / 4 

ani.  

 

5. CERCETARE ȘI VALORIFICARE A COLECȚIILOR ȘI PATRIMONIULUI 

JUDEȚULUI  

5.1. Editare de carte și reviste - ***Nou 

- susținerea financiară a culturii scrise la recomandarea Comisiei de evaluare şi selecţie 

a lucrărilor din categoria culturii scrise; 

Durata: anual    Frecventa: 10 autori/an     Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 2 100 / 4 ani.  

5.2 Cartea cu autograf - ***Nou 

- valorificarea colecțiilor de cărți cu autografe prin expoziții și cataloage;  

Durata: anual     Frecventa: 1/4 ani       Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 200 / 4 ani.  

5.3 Monografia bibliotecii - ***Nou 

- lucrare documentară amplă asupra bibliotecii;   

Durata: 1 dată/4 ani    Frecventa: 1/4 ani       Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 600 / 4 

ani.  

5.4 Revista bibliotecii pentru copii și adulți - ***Nou 

- publicație curentă de informare și promovare a bibliotecii și serviciilor acesteia;  

Durata: anual     Frecventa: 1/an      Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 450 / 4 ani.  

5.5 Traduceri, ediții anastatice - ***Nou 

- valorificarea patrimoniului cultural județean prin traduceri și recuperări a unor ediții rare; 

Durata: anual     Frecventa: 1/an      Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 330 / 4 ani.  

5.6 Bibliostudis - ***Nou 

- studii și cercetări în domeniul bibloteconomiei, științelor informării, sociologiei lecturii în 

colaborare cu Biblioteca Batthyaneum și celelalte biblioteci specializate din județul Alba;   

Durata: anual     Frecventa: 1/an      Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 270 / 4 ani.  

5.7 Produse culturale - ***Nou  

- comisie de inovare, redactare, editare de produse culturale necesare comunității, pe bază de 

cercetări, informări, analize în vederea dezvoltării de politici culturale la nivel local, județean și 

național, studiul viitorului cultural, toate acestea concretizate sub forma unui raport de 

consultanță culturală (bază de date) destinat entităților care activează in industria culturală;  

Durata: anual    Frecventa: 2 întâlniri de comisie/an     Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 

380 / 4 ani (institutii publice de cultură din județ, ONG și persoane fizice din domeniul culturii); 

Beneficiar indirect: comunitatea județului Alba. 

 

6. PRGĂTIRE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ  
6.1 Perfecționare profesională - ***Nou  

- cursuri de perfecționare a personalului pentru tot județul Alba, seminarii, bibliografii;,  

- statistică instituțională;  

Durata: anual    Frecventa: 1 persoana 1 dată la 2 ani           Nr. beneficiari direcți minimal 

estimat: 60 / 4 ani.  

6.2 Reuniuni științifice de profil - ***Nou 

- Colocvii profesionale și schimburi de experiență, asistență de specialitate pentru bibliotecile 

municipale, orășenești, comunale din județul Alba, coordonarea activităților curente, 

completarea colecțiilor, aplicarea normelor de biblioteconomie și de evidență, strategie 



  

culturală locală, îndrumare directă pe teren, organizare de consfătuiri și schimburi de 

experiență în relație cu proiectul 5.6 Bibliostudis;   

Durata: anual     Frecventa: 2/an            Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 580 / 4 ani.  

 

7. ADMINISTRAȚIA FUNCȚIONALĂ  

7.1 Monitor manager - ***Nou 

- dezvoltarea sistemului de control managerial intern, monitorizare continuă a proceselor de 

management instituțional; 

- raportări periodice de autoevaluare a activității instituției sau alte tipuri de raportări;    

- actualizarea structurii organizatorice și a fișei postului;  

- îndeplinirea obligațiilor care derivă din aprobarea proiectului de management și în 

conformitate cu hotărârile ordonatorului principal de credite, respective cele prevăzute de 

legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției; 

- respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniile: sănătatea și securitatea muncii, 

apărarea împotriva incendiilor etc.;  

Durata: permanent pe perioada de management  Frecventa: zilnic  Nr. beneficiari direcți 

minimal estimat: 120 / 4 ani (biblioteca, partenerii instituției, ordonatorul de credite).   

7.2 Funcționalizare clădire și spații 

- acțiuni reparații, întreținere și igienizare a sediului și filialelor bibliotecii; 

Durata: anual     Frecventa: 3/an     Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 18 800 / 4 ani 

(angajații instituției, utilizatorii direcți ai  instituției).   

7.3 Mediatecă, ludotecă, pinacotecă - ***Nou 

- spații noi pentru evenimente de bibliotecă;   

Durata: anual     Frecventa: în funcție de alocările bugetare   Nr. beneficiari direcți 

minimal estimat: 1 200 / 4 ani.   

7.4 Voluntarii bibliotecii - ***Nou 

- alcătuirea și implicarea unei echipe de voluntari în acțunile bibliotecii;  

Durata: anual     Frecventa: de câte ori este nevoie     Nr. beneficiari direcți minimal 

estimat: 60 voluntari / 4 ani.  

7.5 Parteneriate - ***Nou  

- încheierea de parteneriate și colaborări cu entități culturale (instituții publice de cultură, 

ONG, instituții de învățământ, mass-media etc.);     

Durata: anual sau bianual     Frecventa: la nevoie     Nr. minimal estimat parteneriate: 53 / 4 

ani.  

7.6 Biblioteca „Lucian Blaga” peste hotare - ***Nou 

- proiect dedicat înființării, dezvoltării și menținerii de noi filiale ale bibliotecii în comunitățile 

românești de peste hotare;  

- sprijinirea comunităților românești din diasporă prin diverse evenimente culturale: expoziții, 

lansări de volume, donații, schimburi de experiență, cursuri diverse realizând astfel și o 

promovare a patrimoniului cultural local, regional și național în lume;  

Durata: anual     Frecventa: 1/an      Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 450 / 4 ani.  

7.7 Biroul de atragere a fondurilor extrabugetare - ***Nou  

- dezvoltare de servicii contra cost;  

- scriere, dezvoltare proiecte;  

- sponsorizări, donații;  

Durata: anual    Frecventa: permanent    Beneficiar direct: 1 (biblioteca județeană direct și 

indirect comunitatea județului).  

7.8 Biroul de marketing și PR - ***Nou 

- crearea unui birou specializat pe prestarea de servicii de marketing și PR în interesul 

instituției; 

Durata: anual    Frecventa: permanent     Beneficiar direct: 1 (biblioteca județeană direct și 

indirect comunitatea județului).  

 

 

 



  

7.9 Departament juridic - ***Nou  

- crearea unui departament juridic care să asigure pentru instituție respectarea prevederilor 

legale aplicabile în domeniile: sănătate și securitate în muncă, apărarea împotriva incendiilor 

etc.; 

Durata: anual    Frecventa: permanent     Beneficiar direct: 1 (biblioteca județeană direct și 

indirect comunitatea județului).  

 

8. IDENTITATE ȘI VALORI CULTURALE  

8.1 Lucian Blaga 

 - Ziua Lucian Blaga  

Durata: anual    Frecventa: 1/an     Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 650 / 4 ani.  

 - Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga” - 9 mai 

Durata: anual    Frecventa: 1/an     Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 1 140 / 4 ani.  

 - Zilele Bibliotecii „Lucian Blaga” Alba (2 zile) 

Durata: anual       Frecventa: 1/an     Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 940 / 4 ani. 

8.2 Ziua Culturii Naționale, Mihai Eminescu - 15 ianuarie 

- celebrarea unei zile speciale în cultura română legată de memoria lui Mihai Eminescu;  

Durata: anual     Frecventa: 1/an      Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 270 / 4 ani.  

8.3 Aniversări culturale - ***Nou 

- flux de promovare a creatorilor; 

- cafenele literare, culturale; 

Durata: anual     Frecventa: 4/an      Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 900 / 4 ani.  

8.4 Memoria culturală a locului - ***Nou 

- creatorii locali din județ;  

- identificarea și valorificarea tradițiilor culturale din județ; 

- ghidul actualizat al personalităților din județul Alba; 

- micromonografii ale localităților în parteneriat cu bibliotecile comunale, și versiune on-line; 

Durata: 1 dată/4 ani    Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 560 / 4 ani (beneficiar indirect 

comunitatea județului Alba).  

8.5 Cultura suport - ***Nou 

- platforma culturală română pentru dezvoltarea industriei culturale în România, de lansare și 

de exprimare a artiștilor aflați la debut prin: identificarea creatorilor la nivel județean și 

național, din sfera cultură indiferent de domeniu, în cadrul unei platforme culturale comune, 

conectarea profesională și informațională a creatorilor din România la Cultura Suport, 

formarea grupurilor de interes culturale în funcție de domeniu, încurajarea și susținerea 

schimburilor de idei între creatori prin tehnici specifice, crearea unei baze de date culturale, 

profesionalizarea actului cultural prin procesul vânzării și demersuri legislative, educarea 

publicului în raport cu produsul cultural, conectarea platformei la mediul politic și economic în 

vederea reprezentării intereselor creatorilor culturali, a protejării și susținerii acestora; 

Durata: 4 ani Frecventa: 1/4ani   Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 450 / 4 ani (beneficiar 

indirect comunitatea județului Alba, comunitatea culturală din România).   

8.6 Ziua Internațională a Limbii Materne - 21 ianuarie  

- celebrarea limbii materne pentru grupurile etnice din județul Alba prin discuții, lecturi 

publice; 

Durata: anual     Frecventa: 1/an      Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 185 / 4 ani.  

8.7 Premiile Filialei U.S.R. 

- acordarea de premii și distincții în semn de recunoaștere a activității scriitorilor din Filiala 

Alba-Hunedoara a U.S.R.;  

Durata: anual     Frecventa: 1/an   Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 250 / 4 ani.  

8.8 Gala Premiilor Bibliotecii - ***Nou 

- Premiul pentru Cititor fidel 

- Premiul Mass-mediei 

- Premiul Sponsorilor 

- Premiul Voluntarilor 

- Premiul pentru Cea mai activă bibliotecă publică din județ  



  

- Premiul Bibliotecarul Anului  

- acordarea de premii și distincții în semn de recunoaștere a activității persoanelor și 

personalităților în relație cu biblioteca;  

Durata: anual     Frecventa: 1/an         Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 380 / 4 ani.  

8.9 România 100     

- realizarea unei publicații cu titlul 100 de Personalități contemporane despre România; 

- Conferința Națională a bibliotecilor din România la Alba Iulia cu invitați din diasporă;  

- realizarea unei publicații cu titlul Biblioteci românești peste hotare;  

- Conferințele Unirii, cu invitați din diverse domenii culturale și sociale; 

- „Imagini și evenimente ale Marii Uniri prezente în literatura română”, U.S.R. Filiala Alba 

Hunedoara; 

- conectarea la programul județean și național România 100 cu activități și acțiuni proprii; 

Durata: anul 2018    Frecventa: pe tot parcursul anului 2018   Nr. beneficiari direcți minimal 

estimat: minim 1000.   

8.10 Ziua Bibliotecarului din România, 23 aprilie - ***Nou  

- sărbătorirea zilei bibliotecarului și noaptea bibliotecilor românești;   

Durata: anual     Frecventa: 1/an      Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 380 / 4 ani.  

 

9. PROMOVARE  

9.1 Indicatoare spre bibliotecă - ***Nou 

- indicatoare spre bibliotecă poziționate în orașul Alba Iulia; 

Durata: 4 ani   Frecventa: 1 data/4 ani    Nr. beneficiari direcți minimal estimat: 16 500 / 4 

ani.  

9.2 Materiale de promovare - ***Nou  

- pliante, mape, ghiduri, afixe, flyere, alte tipuri de materiale destinate promovării bibliotecii;  

Durata: anual      Frecventa: 1/proiect/eveniment/activitate     Nr. beneficiari direcți minimal 

estimat: 26 000 / 4 ani.   

 

  8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 

management 

Pe lângă pachetul maximal de programe și proiecte propuse prin prezentul proiect de 

management, biblioteca se va adapta la noi propuneri care vin din partea comunității, în funcție 

de dinamica culturală a județului și de resurse disponibile.      

 

  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 biblioteci, 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 

bibliotecii 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 cultural 

întreprins de bibliotecă 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: 

    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 

1998000 

 

 

0 

5000 

0 

1993000 

 

2609100 

 

 

0 

5000 

0 

2604100 

2469100 

 

 

0 

5000 

0 

2464100 

2474100 

 

 

0 

5000 

0 

2469100 

 

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.2. 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 

1993000 

 

 

965000 

0 

 

 

755000 

0 

100000 

167000 

0 

 

6000 

2604100 

 

 

1100000 

0 

 

 

1237100 

0 

50000 

167000 

0 

 

50000 

2464100 

 

 

1100000 

0 

 

 

1147100 

0 

40000 

167000 

0 

 

10000 

2469100 

 

 

1100000 

0 

 

 

1162100 

0 

30000 

167000 

0 

 

10000 

 

  2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 

  2.1. la sediu: 93 620 

  2.2. în afara sediului: 134 475 



  

 

  3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 

Nr. 

Cr

t. 

Program 
Scurtă descriere 

a programului 

Nr. 

proiect

e în 

cadrul 

progra

-mului 

Denumirea proiectului 

Buget 

prevăzut 

pe 

program 

(lei) 

Primul an de management 2017 

1. USERS 

- program dedicat 

utilizatorilor / 

beneficiarilor 

4 

1.1 Clubul de lectură 

1.2 Ateliere educative  

1.3 Bibliovacanța 

1.10 Împrumut carte la sediu 

şi filiale 

8000 

2. 
CREȘTEREA 

COLECȚILOR DE 

DOCUMENTE    

- program dedicat 

fondului de carte / 

documente al 

bibliotecii 

3 

2.1 Achiziţie carte 

2.2 Donaţii 

2.3 Schimburi 

interbibliotecare 

175000 

3. 
BIBLIOTECA 

DIGITALĂ 

- program dedicat 

informatizării / 

existenței digitale 

a bibliotecii   

2 
3.1 Site, Facebook, Youtube  

3.2 Biblioteca virtuală  
9000 

4. 
ANIMAȚIE 

CULTURALĂ 

- program dedicat 

evenimentelor 

culturale 

dezvoltate de 

bibliotecă prin 

derularea unor 

proiecte culturale 

care definesc 

biblioteca drept 

centru 

multicultural în 

vederea 

satisfacerii 

cerințelor 

exprimate de 

membrii 

comunității 

10 

4.1 Târgul de cArte Alba 

Transilvana 

4.2 Festivalul Internațional de 

literatură „Alb Umor” 

4.3 Festivalul „Dilema 

Veche” 

4.5 Colocviile romanului 

românesc contemporan 

4.6 Colocviul tinerilor scriitori 

4.7 Gala poeziei românești 

contemporane - Lista lui 

Manolescu 

4.8 Verbum  

4.9 Lansări de carte 

4.10 Caravana literară 

scriitori în școală  

4.14 Bibliobuzul în județul 

Alba  

390000 

5. 

CERCETARE ȘI 

VALORIFICARE 

A COLECȚIILOR 

ȘI 

PATRIMONIULUI 

JUDEȚULUI 

- program dedicat 

fructificării optime 

a fondului de carte 

a bibliotecii   

1 5.1. Editare de carte și reviste  100000 

6. 
PRGĂTIRE ȘI 

ÎNDRUMARE 

METODOLOGICĂ 

- program dedicat 

coordonării 

bibliotecilor 

comunale și 

orășenești din 

județul Alba  

2 
6.1 Perfecționare profesională 

6.2 Reuniuni științifice de 

profil  

20000 

7 
ADMINISTRAȚIA 

FUNCȚIONALĂ 

- program dedicat 

sistemului intern 

de buna 

4 
7.1 Monitor manager 

7.2 Funcționalizare clădire și 

spații 

100000 



  

funcționare 

instituțională a 

bibliotecii  

7.4 Voluntarii bibliotecii  

7.5 Parteneriate   

8. 
IDENTITATE ȘI 

VALORI 

CULTURALE  

- program dedicat 

identificării, 

promovării și 

valorificării 

creatorilor din 

domeniul cultură 

și de dezvoltare a 

domeniului 

cultural  

6 

8.1 Lucian Blaga 

- Ziua Lucian Blaga 

(activitate) 

- Premiul Național pentru 

Poezie „Lucian Blaga” - 9 

mai (activitate) 

- Zilele Bibliotecii „Lucian 

Blaga” Alba (2 zile) 

(activitate)  

8.3 Aniversări culturale  

8.4 Memoria culturală a 

locului  

8.5 Cultura suport  

8.7 Premiile filialei U.S.R. 

8.10 Ziua Bibliotecarului din 

România, 23 aprilie  

58000 

9. PROMOVARE 

- program de 

marketing și PR 

dedicat 

mediatizării 

activității 

bibliotecii  

1 9.2 Materiale de promovare 1000 

Al doilea an de management 2018 

1. USERS 

- program dedicat 

utilizatorilor / 

beneficiarilor 

10 

1.1 Clubul de lectură 

1.2 Ateliere educative  

1.3 Bibliovacanța 

1.4 Trăsura cu cArte  

1.5 Conferințele bibliotecii  

1.6 Aproape de tine !  

1.7 Cartea care eliberează  

1.8 Scriitori străini la 

întâlnirea cu publicul 

românesc  

1.9 Tabăra Coolturală  

1.10 Împrumut carte la sediu 

şi filiale 

93000 

2. 
CREȘTEREA 

COLECȚILOR DE 

DOCUMENTE    

- program dedicat 

fondului de carte / 

documente al 

bibliotecii 

4 

2.1 Achiziţie carte 

2.2 Donaţii 

2.3 Schimburi 

interbibliotecare 

2.4 Depozit legal 

203000 

3. 
BIBLIOTECA 

DIGITALĂ 

- program dedicat 

informatizării / 

existenței digitale 

a bibliotecii   

2 
3.1 Site, Facebook, Youtube  

3.2 Biblioteca virtuală  
75000 

4. 
ANIMAȚIE 

CULTURALĂ 

- program dedicat 

evenimentelor 

culturale 

dezvoltate de 

bibliotecă prin 

derularea unor 

proiecte culturale 

14 

4.1 Târgul de cArte Alba 

Transilvana 

4.2 Festivalul Internațional de 

literatură „Alb Umor” 

4.3 Festivalul „Dilema 

Veche” 

4.4 Festivalul „Cele mai 

477500 



  

care definesc 

biblioteca drept 

centru 

multicultural în 

vederea 

satisfacerii 

cerințelor 

exprimate de 

membrii 

comunității 

frumoase poezii românești 

cântate”  

4.5 Colocviile romanului 

românesc contemporan 

4.6 Colocviul tinerilor scriitori 

4.7 Gala poeziei românești 

contemporane - Lista lui 

Manolescu 

4.8 Verbum  

4.9 Lansări de carte 

4.10 Caravana literară 

scriitori în școală  

4.11 Expoziție de poezie  

4.12 Expoziții tematice de 

carte  

4.13 Expoziții de artă  

4.14 Bibliobuzul în județul 

Alba  

5. 

CERCETARE ȘI 

VALORIFICARE 

A COLECȚIILOR 

ȘI 

PATRIMONIULUI 

JUDEȚULUI 

- program dedicat 

fructificării optime 

a fondului de carte 

a bibliotecii   

5 

5.1. Editare de carte și reviste  

5.4 Revista bibliotecii pentru 

copii și adulți  

5.5 Traduceri, ediții anastatice  

5.6 Bibliostudis  

5.7 Produse culturale  

138000 

6. 
PRGĂTIRE ȘI 

ÎNDRUMARE 

METODOLOGICĂ 

- program dedicat 

coordonării 

bibliotecilor 

comunale și 

orășenești din 

județul Alba  

2 
6.1 Perfecționare profesională 

6.2 Reuniuni științifice de 

profil  

20000 

7 
ADMINISTRAȚIA 

FUNCȚIONALĂ 

- program dedicat 

sistemului intern 

de buna 

funcționare 

instituțională a 

bibliotecii  

9 

7.1 Monitor manager 

7.2 Funcționalizare clădire și 

spații 

7.3 Mediatecă, ludotecă, 

pinacotecă  

7.4 Voluntarii bibliotecii  

7.5 Parteneriate  

7.6 Biblioteca „Lucian Blaga” 

peste hotare  

7.7 Biroul de atragere a 

fondurilor extrabugetare  

7.8 Biroul de marketing și PR  

7.9 Departament juridic  

183600 

8. 
IDENTITATE ȘI 

VALORI 

CULTURALE  

- program dedicat 

identificării, 

promovării și 

valorificării 

creatorilor din 

domeniul cultură 

și de dezvoltare a 

domeniului 

cultural  

10 

8.1 Lucian Blaga 

- Ziua Lucian Blaga 

(activitate) 

- Premiul Național pentru 

Poezie „Lucian Blaga” - 9 

mai (activitate) 

- Zilele Bibliotecii „Lucian 

Blaga” Alba (2 zile) 

(activitate)   

8.2 Ziua Culturii Naționale, 

Mihai Eminescu - 15 ianuarie 

8.3 Aniversări culturale  

142000 



  

8.4 Memoria culturală a 

locului  

8.5 Cultura suport  

8.6 Ziua internațională a 

limbii materne - 21 ianuarie 

8.7 Premiile filialei U.S.R. 

8.8 Gala Premiilor Bibliotecii  

8.9 România 100 

8.10 Ziua Bibliotecarului din 

România, 23 aprilie  

9. PROMOVARE 

- program de 

marketing și PR 

dedicat 

mediatizării 

activității 

bibliotecii  

2 
9.1 Indicatoare spre bibliotecă  

9.2 Materiale de promovare 
5000 

Al treilea an de management 2019 

1. USERS 

- program dedicat 

utilizatorilor / 

beneficiarilor 

10 

1.1 Clubul de lectură 

1.2 Ateliere educative  

1.3 Bibliovacanța 

1.4 Trăsura cu cArte  

1.5 Conferințele bibliotecii  

1.6 Aproape de tine !  

1.7 Cartea care eliberează  

1.8 Scriitori străini la 

întâlnirea cu publicul 

românesc  

1.9 Tabăra Coolturală  

1.10 Împrumut carte la sediu 

şi filiale 

78000 

2. 
CREȘTEREA 

COLECȚILOR DE 

DOCUMENTE    

- program dedicat 

fondului de carte / 

documente al 

bibliotecii 

4 

2.1 Achiziţie carte 

2.2 Donaţii 

2.3 Schimburi 

interbibliotecare 

2.4 Depozit legal 

200500 

3. 
BIBLIOTECA 

DIGITALĂ 

- program dedicat 

informatizării / 

existenței digitale 

a bibliotecii   

2 
3.1 Site, Facebook, Youtube  

3.2 Biblioteca virtuală  
14500 

4. 
ANIMAȚIE 

CULTURALĂ 

- program dedicat 

evenimentelor 

culturale 

dezvoltate de 

bibliotecă prin 

derularea unor 

proiecte culturale 

care definesc 

biblioteca drept 

centru 

multicultural în 

vederea 

satisfacerii 

cerințelor 

exprimate de 

membrii 

14 

4.1 Târgul de cArte Alba 

Transilvana 

4.2 Festivalul Internațional de 

literatură „Alb Umor” 

4.3 Festivalul „Dilema 

Veche” 

4.4 Festivalul „Cele mai 

frumoase poezii românești 

cântate”  

4.5 Colocviile romanului 

românesc contemporan 

4.6 Colocviul tinerilor scriitori 

4.7 Gala poeziei românești 

contemporane - Lista lui 

Manolescu 

4.8 Verbum  

477500 



  

comunității 4.9 Lansări de carte 

4.10 Caravana literară 

scriitori în școală  

4.11 Expoziție de poezie  

4.12 Expoziții tematice de 

carte  

4.13 Expoziții de artă  

4.14 Bibliobuzul în județul 

Alba  

5. 

CERCETARE ȘI 

VALORIFICARE 

A COLECȚIILOR 

ȘI 

PATRIMONIULUI 

JUDEȚULUI 

- program dedicat 

fructificării optime 

a fondului de carte 

a bibliotecii   

5 

5.1. Editare de carte și reviste  

5.4 Revista bibliotecii pentru 

copii și adulți  

5.5 Traduceri, ediții anastatice  

5.6 Bibliostudis  

5.7 Produse culturale  

138000 

6. 
PRGĂTIRE ȘI 

ÎNDRUMARE 

METODOLOGICĂ 

- program dedicat 

coordonării 

bibliotecilor 

comunale și 

orășenești din 

județul Alba  

2 
6.1 Perfecționare profesională 

6.2 Reuniuni științifice de 

profil  

20000 

7 
ADMINISTRAȚIA 

FUNCȚIONALĂ 

- program dedicat 

sistemului intern 

de buna 

funcționare 

instituțională a 

bibliotecii  

9 

7.1 Monitor manager 

7.2 Funcționalizare clădire și 

spații 

7.3 Mediatecă, ludotecă, 

pinacotecă  

7.4 Voluntarii bibliotecii  

7.5 Parteneriate  

7.6 Biblioteca „Lucian Blaga” 

peste hotare  

7.7 Biroul de atragere a 

fondurilor extrabugetare  

7.8 Biroul de marketing și PR  

7.9 Departament juridic  

173600 

8. 
IDENTITATE ȘI 

VALORI 

CULTURALE  

- program dedicat 

identificării, 

promovării și 

valorificării 

creatorilor din 

domeniul cultură 

și de dezvoltare a 

domeniului 

cultural  

9 

8.1 Lucian Blaga 

- Ziua Lucian Blaga 

(activitate) 

- Premiul Național pentru 

Poezie „Lucian Blaga” - 9 

mai (activitate) 

- Zilele Bibliotecii „Lucian 

Blaga” Alba (2 zile) 

(activitate)   

8.2 Ziua Culturii Naționale, 

Mihai Eminescu - 15 ianuarie 

8.3 Aniversări culturale  

8.4 Memoria culturală a 

locului  

8.5 Cultura suport  

8.6 Ziua internațională a 

limbii materne - 21 ianuarie 

8.7 Premiile filialei U.S.R. 

8.8 Gala Premiilor Bibliotecii  

8.10 Ziua Bibliotecarului din 

România, 23 aprilie  

92000 



  

9. PROMOVARE 

- program de 

marketing și PR 

dedicat 

mediatizării 

activității 

bibliotecii  

2 
9.1 Indicatoare spre bibliotecă  

9.2 Materiale de promovare 
3000 

Al patrulea an de management 2020 

1. USERS 

- program dedicat 

utilizatorilor / 

beneficiarilor 

10 

1.1 Clubul de lectură 

1.2 Ateliere educative  

1.3 Bibliovacanța 

1.4 Trăsura cu cArte  

1.5 Conferințele bibliotecii  

1.6 Aproape de tine !  

1.7 Cartea care eliberează  

1.8 Scriitori străini la 

întâlnirea cu publicul 

românesc  

1.9 Tabăra Coolturală 

1.10 Împrumut carte la sediu 

şi filiale 

78000 

2. 
CREȘTEREA 

COLECȚILOR DE 

DOCUMENTE    

- program dedicat 

fondului de carte / 

documente al 

bibliotecii 

4 

2.1 Achiziţie carte 

2.2 Donaţii 

2.3 Schimburi 

interbibliotecare 

2.4 Depozit legal 

200500 

3. 
BIBLIOTECA 

DIGITALĂ 

- program dedicat 

informatizării / 

existenței digitale 

a bibliotecii   

2 
3.1 Site, Facebook, Youtube  

3.2 Biblioteca virtuală  
14500 

4. 
ANIMAȚIE 

CULTURALĂ 

- program dedicat 

evenimentelor 

culturale 

dezvoltate de 

bibliotecă prin 

derularea unor 

proiecte culturale 

care definesc 

biblioteca drept 

centru 

multicultural în 

vederea 

satisfacerii 

cerințelor 

exprimate de 

membrii 

comunității 

14 

4.1 Târgul de cArte Alba 

Transilvana 

4.2 Festivalul Internațional de 

literatură „Alb Umor” 

4.3 Festivalul „Dilema 

Veche” 

4.4 Festivalul „Cele mai 

frumoase poezii românești 

cântate”  

4.5 Colocviile romanului 

românesc contemporan 

4.6 Colocviul tinerilor scriitori 

4.7 Gala poeziei românești 

contemporane - Lista lui 

Manolescu 

4.8 Verbum  

4.9 Lansări de carte 

4.10 Caravana literară 

scriitori în școală  

4.11 Expoziție de poezie  

4.12 Expoziții tematice de 

carte  

4.13 Expoziții de artă  

4.14 Bibliobuzul în județul 

Alba  

477500 

5. CERCETARE ȘI - program dedicat 7 5.1. Editare de carte și reviste  153000 



  

VALORIFICARE 

A COLECȚIILOR 

ȘI 

PATRIMONIULUI 

JUDEȚULUI 

fructificării optime 

a fondului de carte 

a bibliotecii   

5.2 Cartea cu autograf  

5.3 Monografia bibliotecii  

5.4 Revista bibliotecii pentru 

copii și adulți  

5.5 Traduceri, ediții anastatice  

5.6 Bibliostudis  

5.7 Produse culturale  

6. 
PRGĂTIRE ȘI 

ÎNDRUMARE 

METODOLOGICĂ 

- program dedicat 

coordonării 

bibliotecilor 

comunale și 

orășenești din 

județul Alba  

2 
6.1 Perfecționare profesională 

6.2 Reuniuni științifice de 

profil  

20000 

7 
ADMINISTRAȚIA 

FUNCȚIONALĂ 

- program dedicat 

sistemului intern 

de buna 

funcționare 

instituțională a 

bibliotecii  

9 

7.1 Monitor manager 

7.2 Funcționalizare clădire și 

spații 

7.3 Mediatecă, ludotecă, 

pinacotecă  

7.4 Voluntarii bibliotecii  

7.5 Parteneriate  

7.6 Biblioteca „Lucian Blaga” 

peste hotare  

7.7 Biroul de atragere a 

fondurilor extrabugetare  

7.8 Biroul de marketing și PR  

7.9 Departament juridic  

163600 

8. 
IDENTITATE ȘI 

VALORI 

CULTURALE  

- program dedicat 

identificării, 

promovării și 

valorificării 

creatorilor din 

domeniul cultură 

și de dezvoltare a 

domeniului 

cultural  

9 

8.1 Lucian Blaga 

- Ziua Lucian Blaga 

(activitate) 

- Premiul Național pentru 

Poezie „Lucian Blaga” - 9 

mai (activitate) 

- Zilele Bibliotecii „Lucian 

Blaga” Alba (2 zile) 

(activitate)  

8.2 Ziua Culturii Naționale, 

Mihai Eminescu - 15 ianuarie 

8.3 Aniversări culturale  

8.4 Memoria culturală a 

locului  

8.5 Cultura suport  

8.6 Ziua internațională a 

limbii materne - 21 ianuarie 

8.7 Premiile filialei U.S.R. 

8.8 Gala Premiilor Bibliotecii  

8.10 Ziua Bibliotecarului din 

România, 23 aprilie  

92000 

9. PROMOVARE 

- program de 

marketing și PR 

dedicat 

mediatizării 

activității 

bibliotecii  

2 
9.1 Indicatoare spre bibliotecă  

9.2 Materiale de promovare 
3000 

 

 



  

Sumar date:  

 

Durata proiectului de management: 4 ani  

Perioada proiectului de management: 2017 - 2020  

 

Buget necesar total estimat 2017 - 2020: 9 530 300 lei  

Buget aprobat 2017: 1 993 000 lei 

Buget estimat 2018: 2 604 100 lei  

Buget estimat 2019: 2 464 100 lei  

Buget estimat 2020: 2 469 100 lei 

 

Număr PROGRAME unice: 9 

Număr total programe pe anul 2017: 9 

Număr total programe pe anul 2018: 9 

Număr total programe pe anul 2019: 9 

Număr total programe pe anul 2020: 9 

Număr total programe în perioada 2017-2020: 36 (an 2017 + an 2018 + an 2019 + an 2020) 

 

Număr maxim PROIECTE unice: 60 

Număr total proiecte pe anul 2017: 33 

Număr total proiecte pe anul 2018: 58 

Număr total proiecte pe anul 2019: 57  

Număr total proiecte pe anul 2020: 59 

Număr total proiecte în perioada 2017-2020: 207 (an 2017 + an 2018 + an 2019 + an 2020) 

 

Număr de proiecte *** nou propuse în perioada 2017 - 2020 față de perioada anterioară de 

management: 40  

 

Număr minimal de beneficiari direcți estimaţi în perioada implementării de programe și 

proiecte  2017 -  2020:  

Număr minimal beneficiari direcţi estimaţi 2017: 36 871 

Număr minimal beneficiari direcţi estimaţi 2018: 56 413 

Număr minimal beneficiari direcţi estimaţi 2019: 63 231   

Număr minimal beneficiari direcţi estimaţi 2020: 71 580   

TOTAL nr. minimal beneficiari direcţi estimaţi 2017 - 2020:  228 095 

 

CALENDAR DE EVENIMENTE  

(Obs.: denumesc eveniment orice activitate/acțiune care se întâmplă în interiorul unui proiect):  

Nr. total evenimente estimat 2017: 244 (ianuarie 20, februarie 18, martie 22, aprilie 22, mai 23, 

iunie 24, iulie 16, august 16, septembrie 23, octombrie 18, noiembrie 19, decembrie 23) 

Nr. total evenimente estimat 2018: 362 (ianuarie 29, februarie 26, martie 33, aprilie 30, mai 36, 

iunie 38, iulie 23, august 24, septembrie 32, octombrie 30, noiembrie 28, decembrie 33) 

Nr. total evenimente estimat 2019: 350 (ianuarie 28, februarie 25, martie 32, aprilie 29, mai 35, 

iunie 37, iulie 22, august 23, septembrie 31, octombrie 29, noiembrie 27, decembrie 32) 

Nr. total evenimente estimat 2020: 352 (ianuarie 28, februarie 25, martie 32, aprilie 29, mai 37, 

iunie 37, iulie 22, august 23, septembrie 31, octombrie 29, noiembrie 27, decembrie 32) 

TOTAL nr. evenimente estimat 2017 - 2020 : 1 308 (an 2017 + an 2018 + an 2019 + an 2020)   

 

INTERPRETARE DATE ȘI ESTIMĂRI ASUPRA IMPACTULUI DE IMAGINE AL 

INSTITUȚIEI 

Numele/brandul Consiliului Județean Alba va fi perceput în mod direct și imediat în perioada 

2017-2020 de peste: 228 095 de persoane, adică cu o medie de 156 de persoane pe zi (255 

654/1460 de zile, unde 4 ani = 1460 zile < 365 zile x4).  



  

Numele/brandul bibliotecii va fi perceput în mod direct și imediat în perioada 2017-2020 de 

peste: 228 095 de persoane, adică cu o medie de 156 de persoane pe zi (255 654/1460 de zile, 

unde 4 ani = 1460 zile < 365 zile x4).  

Posibilitatea ca numele/brandul bibliotecii și al Consiliului Județean Alba să fi perceput în 

mod indirect și pe termen lung (la formula de calcul 255 654 de persoane x 10) în perioada 

2017-2020 este de peste: 2 280 950 de persoane. 

Populația județului Alba este c.f. www.wikipedia.org de: 342 376 persoane 

Populația orașului Alba Iulia este c.f. www.wikipedia.org de: 63 536 persoane 

 

APRECIERI 
- Consider că prin implementarea prezentului proiect de management Biblioteca Județeană 

„Lucian Blaga”  Alba își împlinește misiunea 100 % în raportat cu mediul socio-economic unde 

activează.  

- Aceste cifre de interpretare reprezintă valori minimale.  

- Investiţia financiară culturală prin alocație bugetară de la Consiliul Județean Alba prin 

intermediul bibliotecii, rezultată în urma analizelor de date de mai sus, este în medie de: 

               41,78 lei / 1 beneficiar direct / 4 ani,  

 adică       10,44 lei / 1 beneficiar direct / 1an,  

 adică 1,04 lei / 1 beneficiar direct / 1 lună,  

 adică 0,03 lei / 1 beneficiar direct / 1zi.    

Formula de calcul folosită: buget total 2017 - 2020: 9 530 300 lei / TOTAL BENEFICIARI 

proiecte, programe 2017 - 2020: 228 095 persoane).  

 

 

*** Specificație:  

Documente în anexa prezentului proiect de management:  

1. Lista programe/proiecte minimale, maximale per ani/buget estimat per an, per proiect, 

per program/frecventa per 1 an.  
Total pagini Anexă 1: 8 pagini. 

2. CD cu date cuprinzând în format electronic următoarele:  

- Proiect de management pentru Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 2017 - 2020,  

- Anexa 1 - BUGET 2017 - 2020 Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba,  

- Anexa 2 - BENEFICIARI 2017 - 2020 Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba,  

- Anexa 3 - CALENDAR EVENIMENTE 2017 - 2020 Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 

Alba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                        

ANEXA I 

  
PROGRAMUL  Proiectul  

Beneficiari estimat     BUGET  ESTIMAT 

  2017 2018 2019 2020 
    

Proie
ct 

PROGR
AM 

  
Proiec

t 
PROGR

AM 
  

Proiec
t   

  
Proiec

t 
PROGR

AM 

  
  

MA
X 

MIN MIN MIN MIN           
Frecven

ta MIN 2017 2017 MIN 2018 2018 MIN 2019 2019 MIN 2020 2020 

  
  201

7 
201
8 

201
9 

202
0           per 1 an 

201
7     

201
8     

201
9     

202
0     

1 USERS                                     

    1 1 1 1 1 1.1 Clubul de lectură 90 100 110 120 12 1 3000   1 3000   1 3000   1 3000   

    1 1 1 1 1 1.2 Ateliere educative - ***Nou 90 100 110 120 12 1 3500   1 3500   1 3500   1 3500   

    1 1 1 1 1 1.3 Bibliovacanța 25 30 35 40 5 1 1500   1 1500   1 1500   1 1500   

    1   1 1 1 1.4 Trăsura cu cArte - ***Nou    3500 4500 5500 6   0   1 6000   1 6000   1 6000   

    1   1 1 1 1.5 Conferințele bibliotecii - ***Nou   45 55 65 3   0   1 6000   1 6000   1 6000   

    1   1 1 1 1.6 Aproape de tine ! - ***Nou    40 50 60 2   0   1 1000   1 1000   1 1000   

    1   1 1 1 1.7 Cartea care eliberează - ***Nou    10 15 20 1   0   1 2000   1 2000   1 2000   

    1   1 1 1 
1.8 Scriitori străini la întâlnirea cu publicul românesc 
- ***Nou   90 100 120 2   0   1 45000   1 30000   1 30000   

    1   1 1 1 1.9 Tabăra Coolturală - ***Nou   15 20 25 1   0   1 25000   1 25000   1 25000   

    1 1 1 1 1 1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale   2400 3000 3600 4000 12 1 0   1 0   1 0   1 0   

                            8000 8000   93000 93000   78000 78000   78000 78000 

                                                  

2 CRESTEREA COLECTIILOR DE DOCUMENTE                                   

    1 1 1 1 1 2.1 Achiziţie carte  4000 4500 5000 5500 12 1 
17500

0   1 
20000

0   1 
20000

0   1 
20000

0   

    1 1 1 1 1 2.2 Donaţii 80 90 100 110 4 1 0   1 0   1 0   1 0   

    1 1 1 1 1 2.3 Schimburi interbibliotecare 60 75 85 100 12 1 0   1 500   1 500   1 500   

    1   1 1 1 2.4 Depozit legal    10 11 12 12   0   1 2500   1 0   1 0   

                            
17500

0 175000   
20300

0 203000   
20050

0 
20050

0   
20050

0 200500 

                                                  

3 BIBLIOTECA DIGITALA                                   



  

    1 1 1 1 1 3.1 Site, Facebook, Youtube - ***Nou 3500 4800 5500 6000 12 1 3000   1 25000   1 4500   1 4500   

    1 1 1 1 1 3.2 Biblioteca virtuală - ***Nou  1500 2500 3500 4500 12 1 6000   1 50000   1 10000   1 10000   

                            9000 9000   75000 75000   14500 14500   14500 14500 

                                                  

4 ANIMATIE CULTURALA                                     

    1 1 1 1 1 4.1 Târgul de cArte Alba Transilvana   2700 2800 2900 3000 1 1 
12000

0   1 
12000

0   1 
12000

0   1 
12000

0   

    1 1 1 1 1 4.2 Festivalul Internațional de literatură „Alb Umor” 100 110 120 130 1 1 20000   1 20000   1 20000   1 20000   

    1 1 1 1 1 4.3 Festivalul „Dilema Veche”  8500 9000 9500 
1000

0 1 1 
15000

0   1 
15000

0   1 
15000

0   1 
15000

0   

    1   1 1 1 
4.4 Festivalul „Cele mai frumoase poezii românești 

cântate” - ***Nou   400 500 600 1   0   1 30000   1 30000   1 30000   

    1 1 1 1 1 4.5 Colocviile romanului românesc contemporan  80 100 110 120 1 1 10000   1 15000   1 15000   1 15000   

    1 1 1 1 1 4.6 Colocviul tinerilor scriitori 40 50 60 70 1 1 10000   1 15000   1 15000   1 15000   

    1 1 1 1 1 
4.7 Gala poeziei românești contemporane - Lista lui 

Manolescu    150 200 250 300 1 1 30000   1 50000   1 50000   1 50000   

    1 1 1 1 1 4.8 Verbum - ***Nou 90 130 140 150 12 1 0   1 2500   1 2500   1 2500   

    1 1 1 1 1 4.9 Lansări de carte 150 200 235 250 10 1 8000   1 8000   1 8000   1 8000   

    1 1 1 1 1 4.10 Caravana literară scriitori în școală - ***Nou 1800 2000 2200 2500 10 1 20000   1 20000   1 20000   1 20000   

    1   1 1 1 4.11 Expoziție de poezie - ***Nou   1000 1250 1500 5   0   1 3000   1 3000   1 3000   

    1   1 1 1 4.12 Expoziții tematice de carte - ***Nou   800 1000 1200 4   0   1 1000   1 1000   1 1000   

    1   1 1 1 4.13 Expoziții de artă - ***Nou   600 750 900 3   0   1 1000   1 1000   1 1000   



  

    1 1 1 1 1 4.14 Bibliobuzul în județul Alba - ***Nou 420 600 700 800 10 1 22000   1 42000   1 42000   1 42000   

                            
39000

0 390000   
47750

0 477500   
47750

0 
47750

0   
47750

0 477500 

                                                  

5 CERCETARE SI VALORIFICARE A COLECTIILOR SI PATRIMONIULUI JUDETULUI                             

    1 1 1 1 1 5.1. Editare de carte si reviste - ***Nou 450 500 550 600 12 1 
10000

0   1 
10000

0   1 
10000

0   1 
10000

0   

    1       1 5.2 Cartea cu autograf - ***Nou       200 1   0     0     0   1 5000   

    1       1 5.3 Monografia bibliotecii - ***Nou       600 1   0     0     0   1 10000   

    1   1 1 1 5.4 Revista bibliotecii pentru copii și adulți - ***Nou   100 150 200 1   0   1 3000   1 3000   1 3000   

    1   1 1 1 5.5 Traduceri, ediții anastatice - ***Nou   80 100 150 1   0   1 10000   1 10000   1 10000   

    1   1 1 1 5.6 Bibliostudis - ***Nou   80 90 100 1   0   1 10000   1 10000   1 10000   

    1   1 1 1 5.7 Produse culturale - ***Nou    90 100 110 2   0   1 15000   1 15000   1 15000   

                            
10000

0 100000   
13800

0 138000   
13800

0 
13800

0   
15300

0 153000 

                                                  

6 PREGATIRE SI INDRUMARE METODOLOGICA                                   

    1 1 1 1 1 6.1 Perfecționare profesională- ***Nou  15 15 15 15 4 1 10000   1 10000   1 10000   1 10000   

    1 1 1 1 1 6.2 Reuniuni științifice de profil - ***Nou 130 140 150 160 2 1 10000   1 10000   1 10000   1 10000   

                            20000 20000   20000 20000   20000 20000   20000 20000 

                                                  

7 ADMINISTRATIA FUNCTIONALA                                   

    1 1 1 1 1 7.1 Monitor manager - ***Nou 30 30 30 30 12 1 0   1 0   1 0   1 0   

    1 1 1 1 1 7.2 Funcționalizare clădire și spații 4400 4600 4800 5000 3 1 
10000

0   1 50000   1 40000   1 30000   

    1   1 1 1 7.3 Mediatecă, ludotecă, pinacotecă - ***Nou   300 400 500 10   0   1 10000   1 10000   1 10000   



  

    1 1 1 1 1 7.4 Voluntarii bibliotecii - ***Nou 10 13 17 20 12 1 0   1 6000   1 6000   1 6000   

    1 1 1 1 1 7.5 Parteneriate - ***Nou  6 12 15 20 12 1 0   1 0   1 0   1 0   

    1   1 1 1 7.6 Biblioteca „Lucian Blaga” peste hotare - ***Nou   100 150 200 1   0   1 10000   1 10000   1 10000   

    1   1 1 1 
7.7 Biroul de atragere a fondurilor extrabugetare - 

***Nou    1 1 1 12   0   1 50000   1 50000   1 50000   

    1   1 1 1 7.8 Biroul de marketing și PR - ***Nou   1 1 1 12   0   1 33600   1 33600   1 33600   

    1   1 1 1 7.9 Departament juridic - ***Nou    1 1 1 12   0   1 24000   1 24000   1 24000   

                            
10000

0 100000   
18360

0 183600   
17360

0 
17360

0   
16360

0 163600 

                                                  

8 IDENTITATE SI VALORI CULTURALE                                   

    1 1 1 1 1 8.1 Lucian Blaga           1     1     1     1     

              - Ziua Lucian Blaga  120 150 180 200 1   0     5000     5000     5000   

              
- Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga” - 9 

mai  270 280 290 300 1   50000     50000     50000     50000   

              - Zilele Bibliotecii „Lucian Blaga” Alba (2 zile) 220 230 240 250 1   0     1000     1000     1000   

    1   1 1 1 
8.2 Ziua Culturii Naționale, Mihai Eminescu - 15 

ianuarie   80 90 100 1   0   1 1000   1 1000   1 1000   

    1 1 1 1 1 8.3 Aniversări culturale - ***Nou 150 200 250 300 4 1 8000   1 8000   1 8000   1 8000   

    1 1 1 1 1 8.4 Memoria culturală a locului - ***Nou 80 120 160 200 12 1 0   1 10000   1 10000   1 10000   

    1 1 1 1 1 8.5 Cultura suport - ***Nou 80 100 120 150 12 1 0   1 5000   1 5000   1 5000   

    1   1 1 1 8.6 Ziua internațională a limbii materne - 21 ianuarie   55 60 70 1   0   1 1000   1 1000   1 1000   

    1 1 1 1 1 8.7 Premiile filialei U.S.R. 55 60 65 70 1 1 0   1 5000   1 5000   1 5000   



  

    1   1 1 1 8.8 Gala Premiilor Bibliotecii - ***Nou   90 100 110 1   0   1 5000   1 5000   1 5000   

    1   1     8.9 România 100       1000     12   0   1 50000     0     0   

    1 1 1 1 1 
8.10 Ziua Bibliotecarului din România, 23 aprilie - 

***Nou  80 90 100 110 1 1 0   1 1000   1 1000   1 1000   

                            58000 58000   
14200

0 142000   92000 92000   92000 92000 

                                                  

9 PROMOVARE                                   

    1   1 1 1 9.1 Indicatoare spre bibliotecă - ***Nou   5000 5500 6000 2   0   1 2000   1 0   1 0   

    1 1 1 1 1 9.2 Materiale de promovare - ***Nou  5000 6000 7000 8000 12 1 1000   1 3000   1 3000   1 3000   

                            1000 1000   5000 5000   3000 3000   3000 3000 

                                                  

1
0 SALARII                                   

              10.1 Salarizare personal             
96500

0     
11000

00     
11000

00     
11000

00   

                            
96500

0 965000   
11000

00 1100000   
11000

00 
11000

00   
11000

00 1100000 

                                                  

1
1 CHELTUILEI INTRETINERE                                   

              12.1 Apa, gaz, curent etc.             
16700

0     
16700

0     
16700

0     
16700

0   

                            
16700

0 167000   
16700

0 167000   
16700

0 
16700

0   
16700

0 167000 

                                                  

  
TOTA

L  60 33 58 57 59   
3687

1 
5641

3 
6323

1 
7158

0 354 33   1993000 58   2604100 57   
24641

00 59   2469100 

    

MA
X MIN MIN MIN MIN   2017 2018 2019 2020       2017     2018     2019     2020 

    
  

201
7 

201
8 

201
9 

202
0   Beneficiari estimat                           

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                      

ANEXA II 

  
PROGRAMUL  Proiectul  

          

  2017   2018   2019   2020   

  
  

MA
X 

MIN MIN MIN MIN Alocatie bugetara 2017 = 1993000 SEDIU ALTELE TOTAL MIN SEDIU ALTELE TOTAL MIN SEDIU ALTELE 
TOTA

L MIN 
SEDI

U 
ALTEL

E 
TOTA

L MIN 

  
  201

7 
201

8 
201

9 
202

0         2017       2018       
201

9       
202

0 

1 USERS                                   

    1 1 1 1 1 1.1 Clubul de lectură 90   90 1 100   100 1 110   110 1 120   120 1 

    1 1 1 1 1 1.2 Ateliere educative - ***Nou 90   90 1 100   100 1 110   110 1 120   120 1 

    1 1 1 1 1 1.3 Bibliovacanța 25   25 1 30   30 1 35   35 1 40   40 1 

    1   1 1 1 1.4 Trăsura cu cArte - ***Nou            3500 3500 1   4500 4500 1   5500 5500 1 

    1   1 1 1 1.5 Conferințele bibliotecii - ***Nou           45 45 1   55 55 1   65 65 1 

    1   1 1 1 1.6 Aproape de tine ! - ***Nou            40 40 1   50 50 1   60 60 1 

    1   1 1 1 1.7 Cartea care eliberează - ***Nou            10 10 1   15 15 1   20 20 1 

    1   1 1 1 
1.8 Scriitori străini la întâlnirea cu publicul 

românesc - ***Nou           90 90 1   100 100 1   120 120 1 

    1   1 1 1 1.9 Tabăra Coolturală - ***Nou           15 15 1   20 20 1   25 25 1 

    1 1 1 1 1 1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale   2400   2400 1 3000   3000 1 3600   3600 1 4000   4000 1 

                                                

                                                

2 CRESTEREA COLECTIILOR DE DOCUMENTE                                 

    1 1 1 1 1 2.1 Achiziţie carte  4000   4000 1 4500   4500 1 5000   5000 1 5500   5500 1 

    1 1 1 1 1 2.2 Donaţii 80   80 1 90   90 1 100   100 1 110   110 1 

    1 1 1 1 1 2.3 Schimburi interbibliotecare 60   60 1 75   75 1 85   85 1 100   100 1 

    1   1 1 1 2.4 Depozit legal          10   10 1 11   11 1 12   12 1 

                                                

                                                

3 BIBLIOTECA DIGITALA                                   

    1 1 1 1 1 3.1 Site, Facebook, Youtube - ***Nou 3500   3500 1 4800   4800 1 5500   5500 1 6000   6000 1 

    1 1 1 1 1 3.2 Biblioteca virtuală - ***Nou  1500   1500 1 2500   2500 1 3500   3500 1 4500   4500 1 

                                                

                                                

4 ANIMATIE CULTURALA                                   

    1 1 1 1 1 4.1 Târgul de cArte Alba Transilvana     2700 2700 1   2800 2800 1   2900 2900 1   3000 3000 1 

    1 1 1 1 1 
4.2 Festivalul Internațional de literatură „Alb 

Umor”   100 100 1   110 110 1   120 120 1   130 130 1 

    1 1 1 1 1 4.3 Festivalul „Dilema Veche”    8500 8500 1   9000 9000 1   9500 9500 1   10000 10000 1 

    1   1 1 1 
4.4 Festivalul „Cele mai frumoase poezii 

românești cântate” - ***Nou           400 400 1   500 500 1   600 600 1 

    1 1 1 1 1 4.5 Colocviile romanului românesc contemporan    80 80 1   100 100 1   110 110 1   120 120 1 

    1 1 1 1 1 4.6 Colocviul tinerilor scriitori   40 40 1   50 50 1   60 60 1   70 70 1 

    1 1 1 1 1 
4.7 Gala poeziei românești contemporane - Lista 

lui Manolescu      150 150 1   200 200 1   250 250 1   300 300 1 

    1 1 1 1 1 4.8 Verbum - ***Nou 90   90 1   130 130 1   140 140 1   150 150 1 

    1 1 1 1 1 4.9 Lansări de carte   150 150 1   200 200 1   235 235 1   250 250 1 

    1 1 1 1 1 
4.10 Caravana literară scriitori în școală - 

***Nou   1800 1800 1   2000 2000 1   2200 2200 1   2500 2500 1 

    1   1 1 1 4.11 Expoziție de poezie - ***Nou           1000 1000 1   1250 1250 1   1500 1500 1 

    1   1 1 1 4.12 Expoziții tematice de carte - ***Nou           800 800 1   1000 1000 1   1200 1200 1 

    1   1 1 1 4.13 Expoziții de artă - ***Nou         600   600 1 750   750 1 900   900 1 

    1 1 1 1 1 4.14 Bibliobuzul în județul Alba - ***Nou   420 420 1   600 600 1   700 700 1   800 800 1 

                                                

                                                

5 CERCETARE SI VALORIFICARE A COLECTIILOR SI PATRIMONIULUI JUDETULUI                           



  

    1 1 1 1 1 5.1. Editare de carte si reviste - ***Nou 450   450 1 500   500 1 550   550 1 600   600 1 

    1       1 5.2 Cartea cu autograf - ***Nou                         200   200 1 

    1       1 5.3 Monografia bibliotecii - ***Nou                         600   600 1 

    1   1 1 1 
5.4 Revista bibliotecii pentru copii și adulți - 

***Nou           100 100 1   150 150 1   200 200 1 

    1   1 1 1 5.5 Traduceri, ediții anastatice - ***Nou         80   80 1 100   100 1 150   150 1 

    1   1 1 1 5.6 Bibliostudis - ***Nou         80   80 1 90   90 1 100   100 1 

    1   1 1 1 5.7 Produse culturale - ***Nou          90   90 1 100   100 1 110   110 1 

                                                

                                                

6 PREGATIRE SI INDRUMARE METODOLOGICA                                 

    1 1 1 1 1 6.1 Perfecționare profesională- ***Nou  15   15 1 15   15 1 15   15 1 15   15 1 

    1 1 1 1 1 6.2 Reuniuni științifice de profil - ***Nou   130 130 1   140 140 1   150 150 1   160 160 1 

                                                

                                                

7 ADMINISTRATIA FUNCTIONALA                                 

    1 1 1 1 1 7.1 Monitor manager - ***Nou 30   30 1 30   30 1 30   30 1 30   30 1 

    1 1 1 1 1 7.2 Funcționalizare clădire și spații 4400   4400 1 4600   4600 1 4800   4800 1 5000   5000 1 

    1   1 1 1 7.3 Mediatecă, ludotecă, pinacotecă - ***Nou           300 300 1   400 400 1   500 500 1 

    1 1 1 1 1 7.4 Voluntarii bibliotecii - ***Nou 10   10 1 13   13 1 17   17 1 20   20 1 

    1 1 1 1 1 7.5 Parteneriate - ***Nou  6   6 1 12   12 1 15   15 1 20   20 1 

    1   1 1 1 
7.6 Biblioteca „Lucian Blaga” peste hotare - 

***Nou           100 100 1   150 150 1   200 200 1 

    1   1 1 1 
7.7 Biroul de atragere a fondurilor 

extrabugetare - ***Nou          1   1 1 1   1 1 1   1 1 

    1   1 1 1 7.8 Biroul de marketing și PR - ***Nou         1   1 1 1   1 1 1   1 1 

    1   1 1 1 7.9 Departament juridic - ***Nou          1   1 1 1   1 1 1   1 1 

                                                

                                                

8 IDENTITATE SI VALORI CULTURALE                                 

    1 1 1 1 1 8.1 Lucian Blaga       1       1       1       1 

              - Ziua Lucian Blaga  120   120   150   150   180   180   200   200   

              
- Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga” 

- 9 mai    270 270     280 280     290 290     300 300   

              - Zilele Bibliotecii „Lucian Blaga” Alba (2 zile) 220   220   230   230   240   240   250   250   

    1 1 1 1 1 
8.2 Ziua Culturii Naționale, Mihai Eminescu - 

15 ianuarie       1 80   80 1 90   90 1 100   100 1 

    1 1 1 1 1 8.3 Aniversări culturale - ***Nou   150 150 1   200 200 1   250 250 1   300 300 1 

    1 1 1 1 1 8.4 Memoria culturală a locului - ***Nou   80 80 1   120 120 1   160 160 1   200 200 1 

    1 1 1 1 1 8.5 Cultura suport - ***Nou 80   80 1 100   100 1 120   120 1 150   150 1 

    1 1 1 1 1 
8.6 Ziua internațională a limbii materne - 21 

ianuarie       1 55   55 1 60   60 1 70   70 1 

    1 1 1 1 1 8.7 Premiile filialei U.S.R.   55 55 1   60 60 1   65 65 1   70 70 1 

    1   1 1 1 8.8 Gala Premiilor Bibliotecii - ***Nou           90 90 1   100 100 1   110 110 1 

    1   1     8.9 România 100               1000 1000 1                 

    1 1 1 1 1 
8.10 Ziua Bibliotecarului din România, 23 

aprilie - ***Nou  80   80 1 90   90 1 100   100 1 110   110 1 

                                                

                                                

9 PROMOVARE                                 

    1   1     9.1 Indicatoare spre bibliotecă - ***Nou           5000 5000 1   5500 5500     6000 6000   

    1 1 1 1 1 9.2 Materiale de promovare - ***Nou    5000 5000 1   6000 6000 1   7000 7000 1   8000 8000 1 

                                                

                17246 19625 36871 35 21933 34480 56413 58 25311 37920 63231 56 29130 42450 71580   

                SEDIU ALTELE     SEDIU ALTELE     SEDIU ALTELE     
SEDI

U 
ALTEL

E     

                        



  

       
Total beneficiari 4 ani = 228 095 

                

       
Total beneficiari sediu 4 ani = 93 620 

                

       
Total beneficiari alte spati 4 ani = 134 475 

       

 
 

       

               
ANEXA III 

PROGRAMUL  
  

Proiectul  
                          

  
                          

  MAX MIN Anul 2017                           

  
  2017   

Ianuari
e 

Februari
e 

Marti
e 

Aprili
e Mai Iunie Iulie 

Augus
t 

Septembri
e 

Octombri
e 

Noiembri
e 

Decembri
e   

USERS                           

  1 1 1.1 Clubul de lectură 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

  1 1 1.2 Ateliere educative - ***Nou 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

  1 1 1.3 Bibliovacanța 1     1   1     1     1 5 

  1   1.4 Trăsura cu cArte - ***Nou                          0 

  1   1.5 Conferințele bibliotecii - ***Nou                         0 

  1   1.6 Aproape de tine ! - ***Nou                          0 

  1   1.7 Cartea care eliberează - ***Nou                          0 

  1   
1.8 Scriitori străini la întâlnirea cu publicul 

românesc - ***Nou                         0 

  1   1.9 Tabăra Coolturală - ***Nou                         0 

  1 1 1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

                                  

                                  

CRESTEREA COLECTIILOR DE DOCUMENTE                           

  1 1 2.1 Achiziţie carte  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

  1 1 2.2 Donaţii     1     1     1     1 4 

  1 1 2.3 Schimburi interbibliotecare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

  1   2.4 Depozit legal                          0 

                                  

                                  

BIBLIOTECA DIGITALA                           

  1 1 3.1 Site, Facebook, Youtube - ***Nou 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

  1 1 3.2 Biblioteca virtuală - ***Nou  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

                                  

                                  

ANIMATIE CULTURALA                           

  1 1 4.1 Târgul de cArte Alba Transilvana           1               1 

  1 1 4.2 Festivalul Internațional de literatură „Alb Umor”         1               1 

  1 1 4.3 Festivalul „Dilema Veche”                1         1 

  1   
4.4 Festivalul „Cele mai frumoase poezii românești 

cântate” - ***Nou                         0 

  1 1 4.5 Colocviile romanului românesc contemporan        1                 1 



  

  1 1 4.6 Colocviul tinerilor scriitori       1                 1 

  1 1 
4.7 Gala poeziei românești contemporane - Lista lui 

Manolescu              1             1 

  1 1 4.8 Verbum - ***Nou 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

  1 1 4.9 Lansări de carte 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 10 

  1 1 4.10 Caravana literară scriitori în școală - ***Nou 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 10 

  1   4.11 Expoziție de poezie - ***Nou                         0 

  1   4.12 Expoziții tematice de carte - ***Nou                         0 

  1   4.13 Expoziții de artă - ***Nou                         0 

  1 1 4.14 Bibliobuzul în județul Alba - ***Nou 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 10 

                                  

                                  

CERCETARE SI VALORIFICARE A COLECTIILOR SI PATRIMONIULUI 
JUDETULUI                           

  1 1 5.1. Editare de carte si reviste - ***Nou 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

  1   5.2 Cartea cu autograf - ***Nou                         0 

  1   5.3 Monografia bibliotecii - ***Nou                         0 

  1   5.4 Revista bibliotecii pentru copii și adulți - ***Nou                         0 

  1   5.5 Traduceri, ediții anastatice - ***Nou                         0 

  1   5.6 Bibliostudis - ***Nou                         0 

  1   5.7 Produse culturale - ***Nou                          0 

                                  

                                  

PREGATIRE SI INDRUMARE METODOLOGICA                           

  1 1 6.1 Perfecționare profesională- ***Nou      1     1     1     1 4 

  1 1 6.2 Reuniuni științifice de profil - ***Nou     1           1       2 

                                  

                                  

ADMINISTRATIA FUNCTIONALA                           

  1 1 7.1 Monitor manager - ***Nou 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

  1 1 7.2 Funcționalizare clădire și spații         1 1 1           3 

  1   7.3 Mediatecă, ludotecă, pinacotecă - ***Nou                         0 

  1 1 7.4 Voluntarii bibliotecii - ***Nou 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

  1 1 7.5 Parteneriate - ***Nou  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

  1   7.6 Biblioteca „Lucian Blaga” peste hotare - ***Nou                         0 

  1   
7.7 Biroul de atragere a fondurilor extrabugetare - 

***Nou                          0 

  1   7.8 Biroul de marketing și PR - ***Nou                         0 

  1   7.9 Departament juridic - ***Nou                          0 

                                  

                                  

IDENTITATE SI VALORI CULTURALE                           



  

  1 1 8.1 Lucian Blaga                           

      - Ziua Lucian Blaga          1               1 

      
- Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga” - 9 

mai          1               1 

      - Zilele Bibliotecii „Lucian Blaga” Alba (2 zile)                     1   1 

  1   
8.2 Ziua Culturii Naționale, Mihai Eminescu - 15 

ianuarie 1                       1 

  1 1 8.3 Aniversări culturale - ***Nou     1     1     1     1 4 

  1 1 8.4 Memoria culturală a locului - ***Nou 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

  1 1 8.5 Cultura suport - ***Nou 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

  1   
8.6 Ziua internațională a limbii materne - 21 

ianuarie                         0 

  1 1 8.7 Premiile filialei U.S.R.                       1 1 

  1   8.8 Gala Premiilor Bibliotecii - ***Nou                         0 

  1   8.9 România 100                             0 

  1 1 
8.10 Ziua Bibliotecarului din România, 23 aprilie - 

***Nou        1                 1 

                                  

                                  

PROMOVARE                           

  1   9.1 Indicatoare spre bibliotecă - ***Nou                         0 

  1 1 9.2 Materiale de promovare - ***Nou  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

                                  

                                TOTAL/1an 

                                

eveniment
e 

 
TOTAL  60 33   20 18 22 22 23 24 16 16 23 18 19 23 244 

        
Ianuari

e 
Februari

e 
Marti

e 
Aprili

e Mai Iunie Iulie 
Augus

t 
Septembri

e 
Octombri

e 
Noiembri

e 
Decembri

e   

 

 

            AVIZAT 

         PREŞEDINTE,                           SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion  DUMITREL                                    Vasile BUMBU 

 

 

  

 

 

 

 



  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, organizat pentru 

încredințarea managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, a proiectului de 

management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management 

 

 

 

 Consiliul Județean Alba are în subordine instituția publică de cultură Biblioteca Județeană 

„Lucian Blaga” Alba. Contractul de management privind asigurarea organizării, gestionarii și 

conducerii activității la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, a încetat la data de 31 decembrie 

2016. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 152/25 august 2016 a fost aprobat 

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management la instituțiile 

publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba. Conform prevederilor acestui 

regulament în perioada 13 februarie – 23 martie 2017 s-a desfășurat concursul de proiecte de 

management pentru încredințarea managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. 

 Urmare a finalizării concursului, secretariatul comisiei de concurs, prin anunțul nr. 5380/24 

martie 2017, a făcut public rezultatul final al concursului de proiecte de management. Potrivit 

acestui anunț domnul Stâncel Silvan Theodor  a obținut nota 8,50, notă care îl califică drept 

câștigător al concursului.  

Art. 20 alin. 5 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, cu modificările şi completările ulterioare, prevede faptul că rezultatul final al concursului, 

proiectul de management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management se 

aprobă prin hotărâre a autorităţii. 

Având în vedere cele enunțate mai sus în conformitate cu 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 și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Alba, am inițiat proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 119/3 aprilie 2017 cu 

privire la aprobarea rezultatului final al concursului, organizat pentru încredințarea managementului 

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, a proiectului de management câştigător şi durata pentru 

care se va încheia contractul de management. 

 

 

Preşedinte 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane 

Nr. 5404/24.03.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, organizat pentru 

încredințarea managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, a proiectului de 

management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management 

 

 

 

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 152/25 august 2016 

s-a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management la 

instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba și a faptului că contractul de 

management al managerului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba a încetat în luna decembrie 

2016, prin anunțul nr. 2380/09.02.2017, publicat în data de 13 februarie 2017, s-au inițiat 

procedurile de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru 

încredințarea managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. 

Astfel în perioada februarie - martie 2017, s-a desfășurat concursul de proiecte de 

management pentru încredințarea managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. 

Comisia de concurs l-a declarat câștigător pe domnul Stâncel Silvan Theodor, candidat ce a obținut 

o notă peste 7. 

Conform prevederilor O.U.G. 189/2008 rezultatul final al concursului, proiectul de 

management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management se aprobă prin 

hotărâre a consiliului județean. Președintele consiliului județean va negocia în urma aprobării, pe 

baza proiectului de management, clauzele contractului de management,  contract de management ce 

va fi încheiat pe durată determinată. 

Prin contractul de management managerul se obligă, în schimbul unei remuneraţii, să 

asigure conducerea şi buna administrare a activităţii instituţiei publice de cultură, în conformitate cu 

prevederile ordonanţei de urgenţă menționate mai sus. 

Având în vedere cele ce preced propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 

rezultatului final al concursului, organizat pentru încredințarea managementului Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba, a proiectului de management câştigător şi durata pentru care se va încheia 

contractul de management. 

 

             

 

Șef birou, 

Suciu Horațiu Zaharia 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă ordinară în luna aprilie 2017;   

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

- rapoartele de specialitate nr. 5573/24 martie 2017 și nr. 6598/6 aprilie 2017 ale 

Compartimentului Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, documente clasificate, monitorizare 

situații de urgență din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 19189/6 aprilie 2017 a Inspectoratului de Poliție Județean Alba înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 6593/6 aprilie 2017; 

 Ţinând cont de prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind validarea 

desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 202/27 octombrie 2016 privind modificarea 

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 66/16 martie 2017 cu privire la constatarea 

încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba a 

domnului consilier județean Feneșer Gheorghe; 

 - H.G. nr. 120/16 martie 2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin 

detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul 

Zinca Marius; 

- H.G. nr. 121/16 martie 2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare 

în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către doamna Popescu 

Monica; 

 Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 17 - 19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7, art. 8 și art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii 

teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002; 

 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. (1) Se constată încetarea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a Județului Alba a domnului Marius ZINCA, ca urmare a încetării exercitării, cu 

caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al Judeţului Alba. 

(2) Validează, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Alba, desemnarea doamnei Monica POPESCU, ca urmare a exercitării, cu caracter temporar, a 

funcţiei publice de subprefect al Judeţului Alba. 



Art. 2. Validează, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, 

desemnarea domnului comisar șef de poliție Mihai RUS – desemnat să îndeplinească atribuțiile 

șefului Inspectoratului de Poliție Județean Alba, în locul domnului comisar șef de poliție 

Cristian-Ioan DUNCA.   
Art. 3. Componenţa nominală actualizată a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba 

este următoarea: 

Președinte:  Marius Nicolae HAȚEGAN - consilier judeţean 

Membri:  Mihai RUS   - comisar șef de poliție, desemnat să îndeplinească 

 atribuțiile șefului Inspectoratului de Poliție Județean 

Alba 

  Ioan Ilie ILEA  - comisar șef de poliție în rezervă, reprezentant al  

      Corpului Național al Polițiștilor 

Monica POPESCU  - subprefectul Județului Alba 

 Tudor PONORAN   - consilier judeţean  

 Ioan FLOREA  - consilier judeţean 

 Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean 

 Simone ALBANI-ROCCHETTI - consilier judeţean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 

 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

 Marius-Claudiu GIUREA - inspector șef, Inspectoratul Județean de Jandarmi  

     „Avram Iancu” Alba 

 Cornel OPRIȘA  - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de  

     Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 Ioan VODĂ   - șef serviciu, Poliția locală Alba Iulia. 

 Art. 4. Prevederile art. 2-6 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 

septembrie 2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică a Județului Alba, cu modificările și completările ulterioare, rămân în vigoare. 

 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, Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Alba, domnului Marius Zinca, doamnei Monica Popescu,  Direcţiei 

juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Biroului resurse umane și 

Compartimentului Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, documente clasificate, monitorizare 

situații de urgență din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                   AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Înregistrat cu nr. 120 

Alba Iulia,  3 aprilie 2017  
Prezentul Proiect de hotărâre a fost înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 6 aprilie 

2017, ședință care nu a mai avut loc din cauza lipsei cvorumului necesar pentru desfășurarea ședinței. 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

 

 

Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean şi îşi 

desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române. 

Scopul principal al autorității teritoriale de ordine publică constă în asigurarea bunei 

desfăşurări şi sporirii eficienței serviciului poliţienesc din județul (unitatea administrativ-

teritorială) în care funcţionează. 

Mandatul membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este valabil până la 

următoarele alegeri locale pentru consiliul judeţean, urmând ca după alegerile locale să fie 

desemnată o altă componență, pentru o perioadă de 4 ani. 

Desemnarea nominală a membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este validată 

de consiliul judeţean, conform art. 17 alin. 3 din Legea nr. 218/2002. 

Având în vedere faptul că, de la data adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

168/29 septembrie 2016, prin care a fost validată desemnarea nominală a membrilor Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, au survenit modificări în ce privește conducerea 

operativă a unor instituții publice, se impune modificarea acestei hotărâri. 

 Prin H.G. nr. 120/16 martie 2017 a fost dispusă încetarea exercitării, cu caracter 

temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de 

către domnul Zinca Marius, iar prin H.G. nr. 121/16 martie 2017 a fost dispusă măsura 

exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect 

al județului Alba de către doamna Popescu Monica. 

De asemenea, prin adresa nr. 19189/6 aprilie 2017 a Inspectoratului de Poliție Județean 

Alba înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 6593/6 aprilie 2017 ni se aduce 

la cunoștință faptul că domnul comisar șef de poliție Mihai RUS a fost desemnat să 

îndeplinească atribuțiile șefului Inspectoratului de Poliție Județean Alba, în locul domnului 

comisar șef de poliție Cristian-Ioan DUNCA, căruia i-a încetat împuternicirea la comanda acestei 

instituții. 

În aceste condiții, pentru desfășurarea activității Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

a Județului Alba  în condiții de deplină legalitate și pentru a nu fi afectat cvorumul necesar 

pentru desfășurarea ședințelor, este imperios necesar a fi efectuată modificarea componenței 

acestei autorități 

Raportat la prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 

2016, inițiez proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică a Județului Alba, înregistrat cu nr. 120/3 aprilie 2017. 

                    

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SECRETARUL JUDEȚULUI 

Compartimentul Autoritatea Teritorială de Ordine Publică,  

documente clasificate, monitorizare situații de urgență 

Nr. 5573/24 martie 2016 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

La nivelul fiecărui judeţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, se organizează şi funcţionează autoritatea teritorială de ordine publică, organism cu 

rol consultativ, a cărui activitate se desfăşoară în interesul comunităţii.  

Prin activitatea sa, autoritatea teritorială de ordine publică asigură reprezentarea şi 

promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate 

publică. 

Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean, şi care 

îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea 

şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii 

teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, în scopul asigurării bunei 

desfăşurări şi sporirii eficienței serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în 

care funcţionează. 

Componența autorității teritoriale de ordine publică este stabilită prin art. 17  alin. 2 din 

Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, astfel: „şeful inspectoratului de poliţie judeţean, un 

reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de consiliul 

judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de preşedintele consiliului judeţean, şeful 

inspectoratului judeţean de jandarmi, şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi  

şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ”. 

Mandatul membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este valabil până la 

următoarele alegeri locale pentru Consiliul Județean Alba. 

La solicitarea Comitetului de organizare al Autorității teritoriale de ordine publică, 

Consiliul Județean Alba, a procedat la desemnarea  unui număr de 6 consilieri județeni, prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 145/25 august 2016 privind nominalizarea 

consilierilor județeni care vor face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

Județului Alba. Au fost nominalizați prin această hotărâre să facă parte din Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba următorii consilieri județeni: 

- domnul consilier judeţean Tudor PONORAN -  Partidul Național Liberal; 

- domnul consilier judeţean Claudiu Vasile RĂCUCI - Partidul Național Liberal; 

- domnul consilier judeţean Dumitru FULEA - Partidul Național Liberal; 

- domnul consilier judeţean Ioan FLOREA – Partidul Social Democrat; 

- domnul consilier judeţean Dorin Gheorghe SANDEA – Partidul Social Democrat; 

- domnul consilier judeţean Gheorghe FENEȘER – Partidul Alianța Liberalilor și 

Democraților. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 a fost validată 

desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, în 

următoarea componență: 

Președinte:  Dumitru FULEA  - consilier judeţean 

Membri:  Mihai RUS   - comisar șef de poliție, împuternicit la comanda  

      Inspectoratului de Poliție al Județului Alba 

  Ioan Ilie ILEA  - comisar șef de poliție în rezervă, reprezentant al  

      Corpului Național al Polițiștilor 

  Tudor PONORAN   - consilier judeţean 



 Claudiu Vasile RĂCUCI - consilier judeţean 

 Ioan FLOREA  - consilier judeţean 

 Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean 

 Gheorghe FENEȘER - consilier judeţean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 

 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

 Felician ITU   - inspector șef, Inspectoratul Județean de Jandarmi  

     „Avram Iancu” Alba 

 Dorel SOFICA  - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de  

     Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 Ioan VODĂ   - șef serviciu, Poliția locală Alba Iulia. 

Ulterior, au fost operate următoarele modificări cu privire la componența Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba: 

1. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 202/27 octombrie 2016 privind 

modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba au fost 

validate în calitate de membri al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, desemnarea 

domnului Marius ZINCA, ca urmare a exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de 

subprefect al Judeţului Alba și desemnarea domnului comisar șef de poliție Cristian-Ioan 

DUNCA - împuternicit la comanda Inspectoratului de Poliție al Județului Alba, în locul 

domnului comisar șef de poliție Mihai RUS.  

2. Prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 226/29 noiembrie 2016 privind 

modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba și 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind validarea 

desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba au 

fost validate în calitate de membri al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, desemnarea 

domnului colonel Marius-Claudiu GIUREA - desemnat să îndeplinească atribuțiile funcției de 

inspector șef la Inspectoratul Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba, în locul domnului 

colonel Felician ITU (ca urmare a trecerii în rezervă cu drept de pensie) și desemnarea domnului 

colonel Cornel OPRIȘA - desemnat să îndeplinească atribuțiile funcției de inspector șef la 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în locul domnului colonel 

Dorel SOFICA.   

3. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 34/24 ianuarie 2017 privind modificarea 

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba a fost constată încetarea 

calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba a domnului 

consilier județean Claudiu Vasile RĂCUCI, ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea 

duratei normale, a mandatului consilierului judeţean, precum și încetarea calității de membru (și 

implicit de președinte) al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba a domnului 

consilier județean Dumitru FULEA - declarat ales în funcția de vicepreședinte al Consiliului 

Județean Alba în urma votului secret al majorității consilierilor județeni în funcție. 

4. Prin aceiași hotărâre au fost nominalizați în calitate de membrii ai Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Alba, domnii consilieri județeni Hațegan Marius Nicolae și Albani 

– Rocchetti Simone. 

5. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 66/16 martie 2017 cu privire la 

constatarea încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

Județului Alba a domnului consilier județean Feneșer Gheorghe a fost constată încetarea calității 

de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba a domnului consilier 

județean Feneșer Gheorghe, ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, 

a mandatului consilierului judeţean 

  

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191/17 martie 2017 au fost publicate  H.G. 

nr. 120/16 martie 2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în 

condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Zinca Marius 

și H.G. nr. 121/16 martie 2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în 

condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către doamna Popescu 

Monica. 

 



Raportat la prevederile art. 17  alin. 2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (conform 

textului redat anterior), consider că se impune modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare la care am 

făcut trimitere mai sus și implicit a componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 

Județului Alba în sensul: 

- încetării calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

a domnului Marius ZINCA, ca urmare a încetării exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei 

publice de subprefect al Judeţului Alba. 

- validării, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, a 

doamnei Monica POPESCU, ca urmare a exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de 

subprefect al Judeţului Alba.   

 

 Ca urmare a modificărilor la care am făcut trimitere mai sus, componența Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, va fi următoarea: 

Președinte:  Marius Nicolae HAȚEGAN - consilier judeţean 

Membri:  Cristian-Ioan DUNCA - comisar șef de poliție, împuternicit la comanda  

      Inspectoratului de Poliție al Județului Alba 

  Ioan Ilie ILEA  - comisar șef de poliție în rezervă, reprezentant al  

      Corpului Național al Polițiștilor 

Monica POPESCU  - subprefectul Județului Alba 

 Tudor PONORAN   - consilier judeţean  

 Ioan FLOREA  - consilier judeţean 

 Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean 

 Simone ALBANI-ROCCHETTI - consilier judeţean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 

 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

 Marius-Claudiu GIUREA - inspector șef, Inspectoratul Județean de Jandarmi  

     „Avram Iancu” Alba 

 Cornel OPRIȘA  - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de  

     Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 Ioan VODĂ   - șef serviciu, Poliția locală Alba Iulia. 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, consider a fi oportună și legală inițierea și aprobarea proiectului de 

hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului 

Alba, în forma prezentată de inițiatorul proiectului de hotărâre. 

 

                  

                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  Vasile BUMBU         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SECRETARUL JUDEȚULUI 

Compartimentul Autoritatea Teritorială de Ordine Publică,  

documente clasificate, monitorizare situații de urgență 

Nr. 6598/6 aprilie 2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

cu privire la completarea proiectului de hotărâre  

privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică  

a Județului Alba, înregistrat cu nr. 120/3 aprilie 2017 

 

 

 

Prin raportul de specialitate nr. 5573/24 martie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică, documente clasificate, monitorizare situații de urgență din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba au fost precizate aspectele de fapt care impun 

modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba, precum și argumentele 

legale care permit și obligă la efectuarea acestei operațiuni juridice. 

Întrucât prin adresa nr. 19189/6 aprilie 2017 a Inspectoratului de Poliție Județean Alba 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 6593/6 aprilie 2017 ni se aduce la 

cunoștință faptul că domnul comisar șef de poliție Mihai RUS a fost desemnat să îndeplinească 

atribuțiile șefului Inspectoratului de Poliție Județean Alba, în locul domnului comisar șef de 

poliție Cristian-Ioan DUNCA, căruia i-a încetat împuternicirea la comanda acestei instituții, se 

impune completarea, în mod corespunzător a proiectului de hotărâre inițial, în sensul introducerii 

unui articol nou, care va avea următorul conținut: „Validează, în calitate de membru al 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, desemnarea domnului comisar șef de poliție 

Mihai RUS – desemnat să îndeplinească atribuțiile șefului Inspectoratului de Poliție Județean 

Alba, în locul domnului comisar șef de poliție Cristian-Ioan DUNCA”.   

Raportat la cele precizate anterior considerăm că, proiectul de hotărâre, în forma refăcută 

întrunește toate condițiile legale pentru a fi dezbătut și aprobat în proxima ședință a Consiliului 

Județean Alba. 

 

 

              

                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  Vasile BUMBU         

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

    PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reorganizării și actualizării Regulamentului de funcționare a  

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism  

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2017; 

  Luând în dezbatere : 

  - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării și 

actualizării Regulamentului de funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism; 

- raportul de specialitate nr. 5567 din 27 martie 2017 al Arhitectului șef al Județului 

Alba; 

Luând în considerare: 

- adresa nr. 461 din 20februarie 2017 emisă de Ordinul Arhitecților din România; 

- adresa nr. 38 din 17 februarie 2017 emisă de Registrul Urbaniştilor din România - 

Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest Cluj Napoca; 

 Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 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 reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism, potrivit anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă actualizarea Regulamentului de funcționare al Comisiei tehnice de 

amenajare a teritoriului şi urbanism, potrivit anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3. Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani, iar membrii nu pot fi desemnaţi mai 

mult de două mandate. 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 

prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 7 din 28 ianuarie 2016. 

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, Președintelui Consiliului Județean Alba, Arhitectului șef 

al Județului Alba, persoanelor nominalizate în cadrul comisiei, Direcției juridică și relații 

publice, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului  de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU       

 

  

Înregistrat cu nr. 121 

Alba Iulia, 3 aprilie 2017 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotarare  

A Consiliului Județean Alba nr. 121 din data de 3 aprilie2017 

 

 

 

 

 

COMPONENȚA NOMINALĂ A 

COMISIEI TEHNICE DE  

AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

 

 

 

Membrii comisiei: 

  

Ioan STRĂJAN      – arhitect 

Doina  HARDA     – arhitect 

Stelian FLESCHIN     – arhitect 

Vlad STRĂJAN      – arhitect 

Eugenia MĂRGINEAN    – arhitect 

Iulian MIREA     – arhitect 

Liana Teodora IVINIȘ    – arhitect 

Hedviga CĂLIN      – arhitect 

Zsolt FREUND-FLESCHIN   – arhitect 

Andrei MĂRGINEAN    - arhitect 

Alexandru DAMIAN    - urbanist 

Vasile  GHEBERTA     – inginer 

Dorin  RETEGAN     – inginer 

Constantin INEL       – arheolog 

Gheorghe HAȚEGAN    – inginer  

   

 

Secretarul comisiei:    

 

ing. ec. Mihaela – Simona GLIGOR  – consilier,  Consiliul Județean Alba 

   

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotarare  

A Consiliului Județean Alba nr. 121 din data de 3 aprilie2017 

 

 

R E G U L A M E N TUL 

DE FUNCŢIONARE AL COMISIEI TEHNICE  

DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

  

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, constituită la nivelul 

Consiliului Județean Alba, sub coordonarea președintelui Consiliului Județean Alba, în temeiul 

art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare, este organ consultativ cu atribuții de analiza, expertizare tehnică și 

consultanță care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului șef.  

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism fundamentează din punct 

de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului şef pe baza avizelor emise anterior de instituţiile 

competente şi a avizelor pentru studiile de fundamentare sau cercetările prealabile.  

Comisia  are ca  scop îmbunătăţirea calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială 

durabilă. 

 

II. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism este alcătuită din specialişti din 

domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, monumentelor istorice, ingineri de reţele 

edilitare şi de transport. Componenţa nominală şi regulamentul de funcţionare a comisiei  se 

aprobă de Consiliul Judeţean Alba,  la propunerea preşedintelui, pe baza nominalizărilor 

asociaţiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, 

instituţiilor de învăţământ superior şi ale arhitectului-şef, cu asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, potrivit legii.  

Mandatul comisiei este de 4 ani, iar membrii nu pot fi desemnaţi mai mult de două 

mandate.  

Pentru evitarea conflictelor de interese, la începerea mandatului, membrii comisiei 

tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism trebuie să semneze o declaraţie pe propria 

răspundere prin care se obligă ca, pe perioada exercitării mandatului, să nu încheie sau să nu 

execute contracte de achiziţii publice cu autoritatea publică judeţeană din a cărei comisie fac 

parte şi să se abţină de la vot în cadrul procedurilor de avizare în cazul în care au participat la 

elaborarea unei documentaţii depuse spre analiza la comisia din care fac parte. 

Semnarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage 

responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, 

pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. 

   Comisia se întruneşte ori de câte ori este necesar, la sediul Consiliului Judeţean Alba, la 

convocarea secretarului comisiei.  

Secretariatul este asigurat de structura de specialitate din subordinea Arhitectului șef.  

Comisia funcţionează în şedinţe în plen.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de Arhitectul şef sau înlocuitorul de drept al acestuia.  

Şedinţa este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor comisiei. Deciziile sunt 

legal adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism fundamentează din punct de 

vedere tehnic emiterea Avizului Arhitectului şef, pe baza avizelor emise anterior de instituţiile 

competente.  

Avizul Arhitectului şef este un aviz tehnic care înglobează și corelează punctele de 

vedere ale instituțiilor avizatoare competente, menționate în Certificatul de urbanism şi nu se 

supune deliberării consiliului judeţean. Acest aviz se emite pe baza concluziilor Comisiei tehnice 

de amenajare a teritoriului şi urbanism.  

La şedinţele de avizare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism nu pot 

participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor al documentaţiilor - proiectelor, 

supuse avizării.  



La sedintele comisiei, în funcție de documentațiile supuse analizei pot fi invitați 

beneficiarii acestora, reprezentanâii consiliilor locale interesate și reprezentanți ai altor instituții 

publice. 

Arhitectul şef poate propune consiliului județean modificarea componenței comisiei 

atunci când funcționarea eficientă a comisiei o impune. 

Arhitectul-şef desfăşoară o activitate de interes public, ale cărui scopuri principale sunt 

dezvoltarea durabilă a comunităţii, coordonarea activităţilor de dezvoltare teritorială, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu şi a calităţii arhitecturale la nivelul 

unităţii administrativ-teritoriale.   

Toate documentațiile de urbanism care se vor supune spre analiza comisiei vor fi realizate 

în format digital și format analogic, la scară adecvată, în funcție de tipul documentației. 

            După analizarea în şedinţă a documentaţiilor prezentate comisia poate face  propuneri şi 

recomandări privind avizarea/respingerea/amânarea documentaţiilor după caz, sau  poate 

exprima puncte de vedere.  Membrii comisiei isi exprima propunerea individual, prin vot pe 

buletinele pregatite pentru aceasta . 

Comisia poate propune şi avizarea documentaţiei cu condiţii, respectiv emiterea avizului 

arhitectului şef după completarea documentaţiei cu completarile solicitate. În acest caz se va 

stabili un termen de maxim 30 zile pentru îndeplinirea condiţiilor, respectiv completarea 

documentaţiei. Dacă în termenul stabilit  nu se depun completările solicitate sau nu sunt 

îndeplinite toate condiţiile documentaţia va fi restituită, urmând a se prezenta într-o şedinţă 

ulterioară, doar după îndeplinirea condiţiilor.  

În cazul în care, în cadrul procedurii de avizare, se obţine un aviz care modifică soluţia 

urbanistică şi care este diferit de celelalte avize deja obţinute, se impune solicitarea şi obţinerea 

tuturor avizelor conform soluţiei urbanistice modificată, anterior depunerii documentaţiei la 

Consiliul Judeţean Alba spre analiza in cadrul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si 

urbanism. 

 

III. ATRIBUŢII 

 

Comisia are atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă . 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism fundamentează din punct de 

vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-şef, pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului 

şi de urbanism, inclusiv pentru studiile de fundamentare sau cercetările prealabile, în 

conformitate cu competenţele de avizare ale Consiliului Judeţean Alba, stabilite prin Anexa nr. 1 

la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare, astfel:  

Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism se elaborează de către colective 

de specialitate, conduse de specialişti cu drept de semnătură, şi se semnează pe toate piesele 

scrise şi desenate de persoanele care le-au elaborat, în limitele dreptului de semnătură legal 

obţinut, respectiv pentru elaborarea unor secţiuni de specialitate sau pentru coordonarea 

documentaţiei.   

  

1. Documentații de amenajare a teritoriului:  

PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL (PATZ) - Documentaţiile de 

amenajare a teritoriului cuprind propuneri cu caracter director ce stabilesc strategiile şi direcţiile 

principale de evoluţie a unui teritoriu la diverse niveluri de complexitate. Ele sunt detaliate prin 

reglementări specifice în limitele teritoriilor administrative ale municipiilor, oraşelor şi 

comunelor. 

- PATZ pentru localitățile care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului 

mondial;  

 

2. Documentații de urbanism:  

PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG) - Planul urbanistic general are atât caracter 

director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de 

planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de 

dezvoltare.  

 -  PUG și regulament local aferent acestuia pentru municipii, orașe, comune;  



- PUG și regulament local aferent acestuia pentru orașe și comune ce includ stațiuni 

balneare/turistice declarate;  

- PUG și regulament local aferent acestuia pentru localități care cuprind monumente 

istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;  

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) - Planul de amenajare a teritoriului zonal are rol 

director şi se realizează în vederea soluţionării unor probleme specifice ale unor teritorii. Prin 

Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de construire, 

funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), 

procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă 

de limitele laterale şi posterioare ale parcelei. 

 - PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru parti din zona centrală a 

municipiului;  

   - PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zona centrală a orașului, satului, 

precum și alte zone funcționale de interes;  

  - PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone protejate ori asupra cărora s-a 

instituit un tip de restricție, prin acte normative sau documentații de urbanism, in integralitatea 

lor;  

  - PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone construite protejate ori zone 

care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;  

  - PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru parti din zonele protejate ori asupra 

caruia  s-a instituit un tip de restrictie prin acte normative sau documentatii de urbanism, precum 

si pentru cele care depasesc limita unei unitati administrativ teritoriale;  

  - PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone care cuprind monumente , 

ansambluri sau situri inscrise in Lista monumentelor istorice, in integralitatea lor; 

  - PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone turistice de interes național, 

respectiv zone montane și alte categorii de teritorii stabilite prin acte normative, în vederea 

asigurării condițiilor de dezvoltare durabilă și de păstrare a identității locale; 

 - PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru parti din zone turistice de interes 

național, respectiv zone montane și alte categorii de teritorii stabilite prin acte normative, în 

vederea asigurării condițiilor de dezvoltare durabilă și de păstrare a identității locale; 

 - PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone situate in extravilanul 

municipiilor, oraselor si comunelor; 

 

  3. Consultarea prealabilă a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism de la nivelul judeţului, înaintea emiterii avizului de iniţiere a documentaţiei de 

urbanism, întocmit de structura de specialitate condusă de arhitectul-şef al judeţului. 

Sunt supuse analizării comisiei solicitarile de iniţiere a documentatiilor de urbanism de tip 

PUZ, solicitate prin certificatele de urbanism, in conformitate cu art.32, alin (1) din Legea 

nr.350/2001 cu modificările şi completările ulterioare.  

Fundamentarea comisiei se concretizează prin propunerea  de  emitere/neemitere a avizului 

de iniţiere si conditiile stabilite pentru elaborarea documentatiei de urbanism. 

Prin avizul de iniţiere a elaborării planului urbanistic zonal, autoritatea publică competentă 

stabileşte următoarele: 

a) teritoriul care urmează să fie studiat, ce cuprinde zona care urmează să fie reglementată 

prin planul urbanistic zonal şi zona de influenţă a acesteia, categoriile functionale ale dezvoltarii 

si eventualele servituti, indicatorii urbanistici obligatorii ( limite minime si maxime), dotarile de 

interes public necesare, asigurarea accesului pietonal si carosabil, parcaje, utilitati, etc. 

 În cazul în care sunt depuse una sau două documentaţii de urbanism în vederea emiterii 

avizului de iniţiere, pentru rezolvarea operativă a solicitarilor, comisia va putea vota electronic 

pe fişe de vot care vor fi trmise de secretarul comisiei fiecărui membru. 

 

IV. SECRETARIATUL TEHNIC 

 

Activitatea de secretariat a comisiei este asigurată de structura de specialitate din 

subordinea Arhitectului şef al Consiliului Judeţean Alba.  

Secretariatul tehnic are următoarele atribuţii:  

- verifică documentaţiile ce se supun analizării în plenul comisiei în conformitate cu 

conţinutul cadru al documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, pentru categoriile 



prevăzute în Anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- convoacă membrii comisiei cu cel puţin 3 zile înaintea datei în care este programată 

şedinţa; 

- primeşte şi analizează documentaţiile; 

- întocmeşte adresele de notificare sau restituire pentru documentaţiile incomplete 

anterior analizării lor în comisie; 

- verifică documentaţiile din punct de vedere al metodologiei de elaborare si cadrului-

conţinut şi întocmeşte, după caz, lista cu observaţii sau referate de specialitate pentru 

documentaţiile complete; 

- întocmeşte programul cu ordinea de zi a şedinţei;  

- întocmeşte convocatorul, convoacă membrii comisiei, proiectanţii, reprezentanţii 

primăriilor  si după caz  a beneficiarilor; 

- organizează şedinţele de lucru ale comisiei;  

- întocmeşte fişele de vot pentru toţi membrii comisiei;  

- întocmeşte avizele tehnice,  avizele de iniţiere, punctele de vedere,  sau după caz 

adresele de restituire a documentaţiilor sau adresele de solicitare de completări, pe baza 

fundamentării comisiei şi a celor consemnate în  fişele de vot.  

- asigură transmiterea avizelor emise celor interesaţi (beneficiari şi consiliile locale în 

vederea aprobării documentaţiei de urbanism); 

- ţine evidenţa avizelor emise şi a documentaţiilor care stau la baza emiterii acestora, le 

arhivează pe cele ce au depăşit termenul de 2 ani de la emitere; 

 - ţine la zi registrul cu avizele de iniţiere emise. 

 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

 

  

 Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………………..…, 

domiciliat(ă) în……………………………………………………………………………………., 

str. ………………………………………………….…………………….………………………., 

nr. ………, bl. …….., sc …..., ap. ……., județul/sectorul ………………………., legitimat(a) cu 

B.I./C.I., seria ………., nr. …………….……, CNP …………………………………………….,  

membru în Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului 

Judeţean Alba, 

declar pe proprie răspundere că pe perioada exercitării mandatului, să nu închei sau să 

nu execut contracte de achiziţii publice cu autoritatea publică judeţeană din a cărei comisie fac 

parte şi să mă abţin de la vot în cadrul procedurilor de avizare în cazul în care am participat la 

elaborarea unei documentaţii depuse spre avizare la comisia din care fac parte.   

 

Întocmită pe propria răspundere, cunoscând faptul ca declarațiile inexacte sunt pedepsite 

conform legii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Data                                                                                                Semnătura, 

     …………………                                                                            ………………………...  
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EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării şi actualizarea Regulamentului de 

funcţionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism 

 

 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare, reglementează activitatea de amenajare a teritoriului și urbanism care 

constă în transpunerea la nivelul întregului teritoriu naţional a strategiilor, politicilor şi 

programelor de dezvoltare durabilă în profil teritorial, precum şi urmărirea aplicării acestora în 

conformitate cu documentaţiile de specialitate legal aprobate. 

 Obiectivele principale ale amenajării teritoriului sunt următoarele: 

 dezvoltarea economică şi socială echilibrată a regiunilor şi zonelor, cu respectarea 

specificului acestora; 

  îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane;  

 gestionarea în spiritul dezvoltării durabile a peisajului, componentă de bază a 

patrimoniului natural şi cultural şi a resurselor naturale; 

 utilizarea raţională a  teritoriului prin limitarea extinderii necontrolate a localităţilor şi  

conservarea terenurilor agricole fertile; 

 conservarea şi dezvoltarea diversităţii culturale. 

 Obiectivele principale ale activităţii de urbanism sunt următoarele: 

 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa prin eliminarea disfuncţionalităţilor, asigurarea 

accesului la infrastructuri, servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi locuitorii; 

 crearea condiţiilor pentru satisfacerea cerinţelor speciale ale copiilor, vârstnicilor şi ale 

persoanelor cu handicap; 

 utilizarea eficienta a terenurilor, în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate; extinderea 

controlată a zonelor construite; 

 protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural; 

 asigurarea calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat din toate localităţile urbane şi 

rurale; 

 protejarea localităţilor împotriva dezastrelor naturale. 

În acest sens, consiliul judetean, prin instituția arhitectului șef coordonează activitatea de 

amenajare a teritoriului și de urbanism la nivel județean asigurând: 

 preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, regional 

şi zonal, precum şi a investiţiilor prioritare de interes naţional, regional sau judeţean, în cadrul 

documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru teritoriile administrative ale 

localităţilor din judeţ; 

 elaborarea Planului de amenajare  judeţean şi a planurilor zonale de amenajare a 

teritoriului   care sunt de interes judeţean; 

 avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului  apartinand unitatilor 

administrativ-teritoriale din componenţa judeţului. 

În activitatea lor, arhitecţii şefi sunt sprijiniţi de Comisia tehnică de amenajare a 

teritoriului şi urbanism alcătuită din specialişti din domeniul amenajării teritoriului şi urbanism, a 

monumentelor istorice, ingineri de reţele edilitare şi de transport, comisie cu rol consultativ care 

asigură fundamentarea tehnică de specialitate a avizului arhitectului şef.   

  În conformitate cu prevederile art. 41 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Alba am iniţiat prezentul Proiect de hotărâre privind aprobarea 

componenţei nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi a 

Regulamentului de funcţionare a acestei comisii. 

 PREȘEDINTE, 

Ion DUMITREL 
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    RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării şi actualizarea Regulamentului de 

funcţionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism 

 

Având în vedere Legea nr. 350/2001, art. 37,  privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile Legii nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

propunem reorganizarea şi actualizarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei tehnice de 

amenajare a teritoriului şi urbanism. 

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism fundamentează din punct de 

vedere tehnic emiterea avizului Arhitectului şef pe baza avizelor emise anterior de instituţiile 

competente pentru documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism precum şi pentru studiile 

de fundamentare sau cercetările prealabile documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi 

urbanism. 

Această comisie este formată din specialişti în domeniul amenajării teritoriului şi 

urbanismului, monumentelor istorice, ingineri de reţele edilitare şi transport. 

Nominalizarea membrilor comisiei s-a făcut pe baza recomandărilor asociaţiilor 

profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, respectiv al Ordinului 

Arhitecţilor din România – Filiala Alba, Registrul Urbaniştilor din România - Biroul Teritorial al 

Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest Cluj Napoca,  din domeniul construcţiilor, şi ale Arhitectului-

şef, conform art. 37 alin (3) din Legea nr. 350/2001. 

Pentru evitarea conflictelor de interese, la începerea mandatului, membrii Comisiei 

tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism trebuie să semneze o declaraţie pe propria 

răspundere prin care se obligă ca, pe perioada exercitării mandatului, să nu încheie sau să nu 

execute contracte de achiziţii publice cu autoritatea publică judeţeană din a cărei comisie fac 

parte şi să se abţină de la vot în cadrul procedurilor de avizare în cazul în care au participat la 

elaborarea unei documentaţii depuse spre analiza la comisia din care fac parte. 

Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism se semnează de către specialişti 

cu drept de semnătură. 

Mandatul comisiei este de 4 ani, iar membrii nu pot fi desemnaţi mai mult de două 

mandate.  

Documentațiile de amenajare a teritoriului si de urbanism supuse avizării în Comisia 

tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism, stabilite prin Anexa nr.1 la Legea nr.350/2001 

sunt următoarele:  

 - PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL (PATZ) -  pentru localitățile 

care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;  

 - PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG) și regulament local aferent acestuia pentru 

municipii, orașe, comune;  

- PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG) și regulament local aferent acestuia pentru 

orașe și comune ce includ stațiuni balneare/turistice declarate;  

- PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG) și regulament local aferent acestuia pentru 

localități care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;  

 - PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru 

parti din zona centrală a municipiului;  

   - PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru 

zona centrală a orașului, satului, precum și alte zone funcționale de interes;  

- PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru 

zone protejate ori asupra cărora s-a instituit un tip de restricție, prin acte normative sau 

documentații de urbanism, in integralitatea lor;  



- PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru 

zone construite protejate ori zone care cuprind monumente istorice înscrise în Lista 

patrimoniului mondial;  

- PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru 

parti din zonele protejate ori asupra caruia  s-a instituit un tip de restrictie prin acte normative sau 

documentatii de urbanism, precum si pentru cele care depasesc limita unei unitati administrativ 

teritoriale;  

- PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru 

zone care cuprind monumente , ansambluri sau situri inscrise in Lista monumentelor istorice, in 

integralitatea lor; 

- PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru 

zone turistice de interes național, respectiv zone montane și alte categorii de teritorii stabilite prin 

acte normative, în vederea asigurării condițiilor de dezvoltare durabilă și de păstrare a identității 

locale; 

 - PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru 

parti din zone turistice de interes național, respectiv zone montane și alte categorii de teritorii 

stabilite prin acte normative, în vederea asigurării condițiilor de dezvoltare durabilă și de păstrare 

a identității locale; 

- PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru 

zone situate in extravilanul municipiilor, oraselor si comunelor; 

 

Față de cele de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, propunem reorganizarea şi actualizarea Regulamentului 

de funcţionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism. 

 

 

 

ARHITECT ȘEF, 

VOICHIŢA MARIA COMAN 

 

 

 

 

 

 

GM/GM 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind actualizarea valorii investiției „Centru de vizitare din judeţul  Sibiu” 

aprobată prin ACORDUL DE ASOCIERE încheiat între județul Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba şi comuna Sadu, judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Sadu pentru realizarea în 

comun a obiectivului  

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2017; 

Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii investiției „Centru de vizitare din judeţul  

Sibiu” aprobată prin ACORDUL DE ASOCIERE încheiat între județul Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba şi comuna Sadu, judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Sadu pentru realizarea în 

comun a obiectivului; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii investiției 

„Centru de vizitare din judeţul  Sibiu” aprobată prin ACORDUL DE ASOCIERE încheiat între 

județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi comuna Sadu, judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al 

comunei Sadu pentru realizarea în comun a obiectivului; 

 - raportul de specialitate nr. 5677/28 martie 2017 comun, al Direcţiei amenajarea teritoriului 

şi urbanism și Direcției dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 130/2014 pentru aprobarea Strategiei de 

Dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 2014-2020”; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 21/27 ianuarie 2011 privind aprobarea 

Contractului de administrare a sitului de importanţa comunitară Frumoasa; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 10/28 ianuarie 2016 privind aprobarea 

angajamentului de asumarea a sustenabilităţii rezultatelor proiectului „Managementul integrat al 

siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa”pentru o perioadă de cel puţin 5ani de la 

finalizarea acestuia; 

 - Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 63/23 februarie 2017 privind aprobarea  

ACORDULUI DE ASOCIERE încheiat între județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi comuna 

Sadu, judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Sadu pentru realizarea în comun a obiectivului 

„Centru de vizitare din judeţul  Sibiu”; 

 - Devizul general actualizat comunicat de S.C. Spiri Com SRL înregistrat la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 3228/23 februarie2017; 

 Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 -art. 291 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 - CODUL FISCAL, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 -art. 44 alin. 4 Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

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 actualizarea valorii investiției ”Centru de vizitare din judeţul  Sibiu” 

cuprinsă în ACORDUL DE ASOCIERE încheiat între județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba 

şi comuna Sadu, judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Sadu pentru realizarea în comun 

a obiectivului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 63/23 februarie 2017, cu noua 

cotă de TVA,  urmând ca la  ART. III al Acordului de Asociere  „Valoarea acordului” pct. III.1.1 

.Valoarea investiției  să aibă următorul cuprins: 

 „III.1.1 Valoarea investiției  „Centru de vizitare din județul Sibiu” este de 2.753.339 (fără 

TVA) lei, respectiv 3.274.124 (cu TVA) lei, din care C+M în valoare de 2.247.783 (fără TVA) lei, 

respectiv 2.674.862 (cu TVA) lei și dotările centrului în valoare de 66.850 lei, respectiv 79.552 (cu 

TVA) lei”. Art. 2. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia amenajarea teritoriului şi 

urbanism, 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, comunei Sadu, judeţul Sibiu, 

Direcţiei juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Direcției amenajarea teritoriului 

şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

Înregistrat cu nr. 122 

Alba Iulia, 3 aprilie 2017 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii investiției „Centru de vizitare din judeţul  

Sibiu” aprobată prin ACORDUL DE ASOCIERE încheiat între județul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi comuna Sadu, judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Sadu pentru 

realizarea în comun a obiectivului  

 

 

 

 

 Pentru realizarea investiției „Centru de vizitare din judeţul  Sibiu”, prin  Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba 63 din data de 23 februarie 2017 a fost aprobat  ACORDUL DE 

ASOCIERE încheiat între județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi comuna Sadu, judeţul Sibiu, 

prin Consiliul Local al comunei Sadu pentru realizarea în comun a obiectivului.  

Studiul de Fezabilitate și Proiectul Tehnic pentru obiectivul  „Centru de vizitare din judetul  

Sibiu” - Proiectul „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 

Frumoasa” reprezintă rezultatul procesului privind aprobarea angajamentului Consiliului Județean 

Alba de  asumare a sustenabilității rezultatelor acestui proiect.  

 Având în vedere prevederile art. 291 alin. 1 din Legea nr.227/2015 - CODUL FISCAL, cu 

modificările și completările ulterioare, text potrivit căruia începând cu data de 1 ianuarie 2017 s-a 

modificat cota TVA la 19%, este necesară actualizarea valorii investiției „Centru de vizitare din 

judeţul  Sibiu” aprobată prin ACORDUL DE ASOCIERE încheiat între județul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi comuna Sadu, judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Sadu pentru 

realizarea în comun a obiectivului, cu noua cotă de TVA. 

 Faţă de cele expuse mai sus, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia 

proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 

vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul la iniţiativă pentru 

proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, vicepreşedinţilor, consilierilor 

judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 122 din 3 

aprilie 2017.  

 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii investiției „Centru de vizitare din judeţul  

Sibiu” aprobată prin ACORDUL DE ASOCIERE încheiat între județul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi comuna Sadu, judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Sadu pentru 

realizarea în comun a obiectivului  

 

 

 Prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 63 din data de 23 februarie 2017 a fost aprobat  

ACORDUL DE ASOCIERE încheiat între județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi comuna 

Sadu, judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Sadu pentru realizarea în comun a obiectivului 

„Centru de vizitare din judeţul  Sibiu”. 

 Studiul de Fezabilitate și Proiectul Tehnic pentru obiectivul  „Centru de vizitare din judetul  

Sibiu” - Proiectul „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 

Frumoasa” reprezintă rezultatul procesului privind aprobarea angajamentului Consiliului Județean 

Alba de  asumare a sustenabilității rezultatelor acestui proiect.  

 Luând în considerarea prevederile art. 291 alin. 1 din Legea nr.227/2015 - CODUL FISCAL 

cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora începând cu data de 01.01.2017 s-a 

modificat cota TVA la 19% este necesară actualizarea valorii investiției „Centru de vizitare din 

judeţul  Sibiu” aprobată prin ACORDUL DE ASOCIERE încheiat între județul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi comuna Sadu, judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Sadu pentru 

realizarea în comun a obiectivului, cu noua cotă de TVA. În acest sens, a fost întocmit de către 

Proiectantul SC Spiri Com SRL devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului, 

deviz înregistrat la Consiliul Județean Alba sub nr. 3228/23 februarie 2017, cheltuieli actualizate cu 

cota de TVA de 19%. 

  Având în vedere cele prezentate, consideram că Proiectul de hotărâre privind actualizarea 

valorii investiției „Centru de vizitare din judeţul  Sibiu” aprobată prin ACORDUL DE ASOCIERE 

încheiat între județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi comuna Sadu, judeţul Sibiu, prin 

Consiliul Local al comunei Sadu pentru realizarea în comun a obiectivului, cu noua cotă de TVA, 

conține cerințele de oportunitate și legalitate pentru a fi inițiat, conform prevederilor art. 44 alin.1 

din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba. 

 

 

 

           Director executiv,                                                                                        Arhitect sef,                          

           Marian Florin Aitai                                                                                 Voichița Maria Coman                          



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local  

al Județului Alba a activităților nonprofit de interes județean, aferent anului 2017   
 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual de 

finanțare nerambursabilă din bugetul local al Județului Alba a activităților nonprofit de interes 

județean, aferent anului 2017; 

- raportul de specialitate comun nr. 5743/29 martie 2017 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 107/2017 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului 

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

şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017; 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 130/2006 al Agenției Naționale pentru Sport privind finanţarea 

nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale 

asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, 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  

H O T Ă R Â R E 

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 500000 lei din bugetul local al Judeţului Alba pentru 

implementarea Programului anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Județului Alba 

a  activităților nonprofit de interes județean, aferent anului 2017.  

Art. 2. Se aprobă Programul anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local al 

Județului Alba a  activităților nonprofit de interes județean, aferent anului 2017, conform anexei -  

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică și 

relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.               

                               AVIZAT 

          PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

               Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

Înregistrat cu nr. 123 

Alba Iulia, 3 aprilie 2017  
Prezentul Proiect de hotărâre a fost înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 6 aprilie 2017, 

ședință care nu a mai avut loc din cauza lipsei cvorumului necesar pentru desfășurarea ședinței. 

http://www.cjalba.ro/


 

                 Anexa la Proiectul de hotărâre a  

 Consiliului Județean Alba nr. 123 /3 aprilie 2017 
 

 

 

 

Programul anual de finanțare nerambursabilă din bugetul județului Alba 

 a activităților nonprofit de interes județean, aferent anului 2017 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Domeniul de 

activitate finanțat 
Beneficiari eligibili 

Suma 

( lei ) 

Nr. 

sesiuni de 

selecție 

1 Domeniul „Sportul 

de performanță” 

persoane juridice fără scop patrimonial 

– structuri sportive de drept privat 

constituite conform legii  

400.000,00 1 

2 Domeniul „Sportul 

pentru toţi” 

persoane juridice fără scop patrimonial 

– asociații şi fundaţii constituite potrivit 

legii care desfăşoară acţiuni sau 

programe în folosul comunității din 

județul Alba  

100.000,00 1 

TOTAL 500.000,00  

 

 

 

 

                   

                               AVIZAT 

      PREŞEDINTE,                           SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

            Ion  DUMITREL                                    Vasile BUMBU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă din 

bugetul local al  Județului Alba a activităților nonprofit de interes județean, aferent anului 2017 

 

 

 

Sportul reprezintă toate formele de activitate fizică menite, printr-o participare organizată 

sau independentă, să exprime sau să amelioreze condiţia fizică şi confortul spiritual, să stabilească 

relaţii sociale civilizate şi să conducă la obţinerea de rezultate în competiţii de orice nivel. 

   Potrivit art. 2 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și 

completările ulterioare, „statul recunoaşte şi stimulează acţiunile organizatorice şi de promovare a 

educaţiei fizice şi sportului, desfăşurate de autorităţile administraţiei publice şi, după caz, de 

organismele neguvernamentale de profil în învăţământ, în structuri ale apărării naţionale, ordinii 

publice, siguranţei naţionale, în sănătate, în societăţi comerciale, precum şi în alte sectoare ale 

vieţii sociale, potrivit reglementărilor legale”. Art. 69 alin. 1 din aceleaşi act normativ prevede că 

„structurile sportive fără scop patrimonial şi Comitetul Olimpic Român, în condiţiile prezentei legi, 

pot beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale pentru finanţarea de programe 

sportive. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între structurile sportive respective 

şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz”. 

Finanțarea programelor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2005 privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes general, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului nr. 130/2006 privind 

finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi 

ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia 

proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 

vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din Regulamentul 

de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul la iniţiativă pentru 

proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, vicepreşedinţilor, consilierilor 

judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 123 din 3 

aprilie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
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Direcția Dezvoltare și Bugete 

Nr. 5743 / 29.03.2017  

 

 

 

Raport de specialitate 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă din 

bugetul local al  Județului Alba a activităților nonprofit de interes județean, aferent anului 2017 

 

 

 

„Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de 

performanță şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi 

sportului în comunităţile locale” potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice 

şi sportului, cu modificările si completările ulterioare.  

Educaţia fizică şi sportul cuprind următoarele activităţi: educaţia fizică, sportul şcolar şi 

universitar, sportul pentru toţi, sportul de performanţă, exerciţiile fizice practicate cu scop de 

întreţinere, profilactic sau terapeutic. 

Sportul pentru toţi reprezintă un complex de activităţi bazate pe practicarea libera a 

exerciţiului fizic într-un mediu curat şi sigur, individual sau în grup, organizat ori independent, în 

vederea menţinerii sănătăţii, a recreării şi socializării cetăţenilor.  

Sportul de performanţă constituie un factor esenţial pentru dezvoltarea sportivă pe plan 

naţional, îndeplinind o importanta funcţie reprezentativă pentru România în competiţiile sportive 

oficiale cu caracter international, prin care se urmăreşte valorificarea aptitudinilor individului într-

un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie, având ca scop ameliorarea rezultatelor 

sportive, realizarea de recorduri şi obţinerea victoriei.  

Conform art. 16 din Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 107 din 16 martie 2017 privind 

aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al judeţului Alba, bugetului 

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

şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017, a fost alocată suma de 

500.000 lei pentru activităţi educativ-sportive, pe anul 2017. 

Finanțarea acestora se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2005 privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului nr. 130/2006 privind finanţarea 

nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale 

asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi 

completările ulterioare. În interpretarea art. 2 lit. b din Legea nr. 350/2005 privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Alba poate fi autoritate 

finanţatoare, în scopul realizării unor obiective de interes județean. Potrivit atribuţiilor stabilite de 

acest act normativ, autoritatea finanţatoare stabileşte un program anual propriu pentru acordarea de 

finanţări nerambursabile care va cuprinde, scopul şi obiectivele acordării finanţărilor 

nerambursabile, categoriile de beneficiari eligibili, durata, bugetul, procedura aplicată. Atribuirea 

contractelor de finanţare nerambursabilă se va face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, în 

limita fondurilor publice alocate programelor anuale aprobate în bugetul Consiliului judeţean, cu 

respectarea principiilor de liberă concurenţă, eficacitate a utilizării fondurilor publice, transparenţă, 

tratament egal, excludere a cumulului, neretroactivitate şi cofinanţare. 

 În vederea desfăşurării procedurii de selecţie a proiectelor, se va elabora Regulamentul 

privind regimul finanțărilor  nerambursabile alocate de la bugetul județului Alba pentru activităţi 

nonprofit de interes judeţean. 

Obiectivul general al programului este susţinerea activităţilor sportive din cadrul Proiectelor 

adresate „Sportului pentru toţi” şi „Sportului de performanță”. 



Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect cuprinde: cerinţele 

minime de calificare, termenii de referinţă, instrucţiuni privind datele limită şi formalităţile ce 

trebuie îndeplinite, instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice şi 

financiare, instrucţiuni privind criteriile aplicabile pentru evaluarea şi selecţia proiectelor. 

Organizarea şi dezvoltarea sportului pentru toţi şi a sportului de performanță, bazate pe 

libera alegere, susţinute moral, organizatoric şi financiar de către Consiliul Județean Alba vor 

contribui atât la educarea tinerilor din județ, în conformitate cu valorile și principiile sportului, cât 

şi la promovarea judeţului Alba în ţară şi peste hotare. 

Din considerentele arătate, propunem a se aproba proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

  

                Director executiv,      Director executiv, 

                  Ioan BODEA                         Marian Florin AITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Sorina Oprean 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul                  

Cugir – Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Lam Trans  SRL 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2017; 

Luând în dezbatere:  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Cugir - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Lam Trans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 5897 din 30 martie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Lam Trans SRL privind eliberarea unei 

licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale  pe traseul Cugir - Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 5729/29 martie 2017;  

Luând în considerare: 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Lam Trans SRL în 

vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Alba Iulia;  

            - avizul favorabil  nr. 638/30 martie 2017 emis de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

Având în vedere prevederile: 

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

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

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 

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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 14 aprilie 2017 - 

31 decembrie 2017, pe traseul Cugir - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC  Lam 

Trans SRL, cod de înregistrare fiscală RO5606238, cu sediul în oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 

1, bl. 1, ap. 4, Judeţul Alba.  

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și 

caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Lam Trans 

SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare. 



Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului 

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

Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 4. 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, operatorului de 

transport rutier SC Lam Trans SRL, Direcţiei Juridică şi Relații Publice și Compartimentului 

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

Alba.  

 

                     AVIZAT 

     VICEPREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

       Dumitru FULEA                                       Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 124 

Alba Iulia,  3 aprilie 2017 
Prezentul Proiect de hotărâre a fost înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 6 aprilie 

2017, ședință care nu a mai avut loc din cauza lipsei cvorumului necesar pentru desfășurarea ședinței. 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE    

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Cugir-Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Lam Trans  SRL 

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în 

cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de 

autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local 

sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu 

beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu 

mai mare de 3 ani. 

 Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de 

aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul 

ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările 

ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 25/2017. 

La data de 29 martie 2017, operatorul de transport rutier SC Lam Trans SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO5606238, cu sediul în oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 1, bl. 1, ap. 4, Judeţul 

Alba, a depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de actele 

normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud- 

Alba Iulia, cu valabilitate în perioada 7 aprilie 2017-31 decembrie 2017.        

            Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de 

Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public 

local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu. 

 Prin adresa nr. 638/30 martie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

solicitarea operatorului de transport rutier SC Lam Trans SRL privind eliberarea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir– 

Alba Iulia, în baza contractului de  prestări servicii nr. 422/11 martie 2017 și a actului adițional 

la contract nr. 4/31 decembrie 2017, încheiate cu  SC VCST Automotive Production Alba SRL, 

având sediul în municipiul Alba Iulia, Calea Ciugudului, nr. 9, Județul Alba. 

Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu 

operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul 

transportului, cu valabilitate  în perioada mai sus menționată. 

      Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera 

licența de traseu  și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către  operatorul de transport 

rutier SC Lam Trans SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu 

prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 

nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 

353/2007, cu modificările și completările ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

           Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 124  din  3 

aprilie 2017. 

 

VICEPREȘEDINTE 

Dumitru FULEA 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 5897/30.03.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Cugir-Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Lam Trans  SRL 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 Potrivit art. 38  alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de 

transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută 

transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei 

de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani. 

     Conform dispozițiilor art. 31  alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei 

administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public 

județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în 

baza licenței de traseu  eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază 

administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R. 

     În vederea obținerii unei licenței de traseu  pentru un serviciu de transport public județean 

de persoane  prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 din actul 

normativ anterior menționat precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune  la 

autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde: 

a) cererea; 

b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;  

c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor 

prezentate în listă; 

d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de 

începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșire din schimb, vizat de 

beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde 

sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb; 

e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din 

care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de 

intrare/ieșire din schimb; 

f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar. 

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau 

serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori 

judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite 

condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris 

refuzul motivat, după caz. 

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu 

numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de 

compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei  

publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea 

persoanelor transportate. 



Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a 

contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 

ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 5729/29 martie 

2017, operatorul de transport rutier SC Lam Trans SRL, cod de înregistrare fiscală RO5606238, 

cu sediul în oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 1, bl.1, ap. 4, Județul Alba, solicită eliberarea unei 

licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Cugir - Alba Iulia, cu valabilitate în perioada 7 aprilie 2017-31 

decembrie 2017. 

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 422/11 martie 2014 și actul 

adițional la contract nr. 4/31 decembrie 2017, încheiate de către operatorul de transport SC Lam 

Trans SRL cu SC VCST Automotive Production Alba SRL, având sediul în municipiul Alba 

Iulia, Calea Ciugudului, nr. 9, Județul Alba. 

Contractul are ca obiect asigurarea transportului angajaților SC VCST Automotive 

Production Alba SRL pe ruta Cugir - Alba Iulia și retur, conform graficului de circulație propus 

avizat de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. 

Graficul de circulație propus prevede efectuarea a 3 curse zilnic dus/întors, de luni până sâmbătă 

inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Lam Trans SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Alba Iulia, a fost 

analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt 

îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale pe acest traseu.  

Prin adresa nr. 638/30 martie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate 

speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier SC Lam Trans SRL 

iar prin adresa nr. 4695/24.03.2017, Primăria oraşului Cugir a acordat aviz pentru utilizarea 

stațiilor prevăzute în graficul de circulație propus. 

Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport-autoritate de autorizare in domeniul 

serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice-

A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 7 

aprilie 2017-31 decembrie 2017, după prezentarea de către operatorul de transport rutier 

solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare 

Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către 

Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.   

 

 

CONSILIER 

Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREȘEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul                  

Blaj – Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Lam Trans  SRL 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2017; 

Luând în dezbatere:  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Blaj - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Lam Trans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 5901 din 30 martie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Lam Trans SRL privind eliberarea unei 

licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale  pe traseul Blaj - Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 5732/29 martie 2017;  

Luând în considerare: 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Lam Trans SRL în 

vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Blaj - Alba Iulia;  

            - avizul favorabil  nr. 638/30 martie 2017, emis de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

Având în vedere prevederile: 

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

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

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 

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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 14 aprilie 2017 - 

31 decembrie 2017, pe traseul Blaj - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC  Lam 

Trans SRL, cod de înregistrare fiscală RO5606238, cu sediul în oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 

1, ap. 4, Judeţul Alba.  

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și 

caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Lam Trans 

SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare. 



Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului 

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

Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 4. 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, operatorului de 

transport rutier SC Lam Trans SRL, Direcţiei Juridică şi Relații Publice și Compartimentului 

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

Alba.  

 

                     AVIZAT 

     VICEPREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

       Dumitru FULEA                                       Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 125 

Alba Iulia, 3 aprilie 2017 
Prezentul Proiect de hotărâre a fost înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 6 aprilie 

2017, ședință care nu a mai avut loc din cauza lipsei cvorumului necesar pentru desfășurarea ședinței. 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE    

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Blaj-Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Lam Trans  SRL 

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în 

cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de 

autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local 

sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu 

beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu 

mai mare de 3 ani. 

 Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de 

aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul 

ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările 

ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 25/2017. 

La data de 29 martie 2017, operatorul de transport rutier SC Lam Trans SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO5606238, cu sediul în oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 1, bl. 1, ap. 4, Judeţul 

Alba, a depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de actele 

normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Blaj- 

Alba Iulia, cu valabilitate în perioada 7 aprilie 2017-31 decembrie 2017.        

            Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de 

Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public 

local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu. 

 Prin adresa nr. 638/30 martie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

solicitarea operatorului de transport rutier SC Lam Trans SRL privind eliberarea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Blaj– 

Alba Iulia, în baza contractului de  prestări servicii nr. 422/11 martie 2014 și a actului adițional 

la contract nr. 4/31 decembrie 2016, încheiate cu  SC VCST Automotive Production Alba SRL, 

având sediul în municipiul Alba Iulia, Calea Ciugudului, nr. 9, Județul Alba. 

Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu 

operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul 

transportului, cu valabilitate  în perioada mai sus menționată. 

      Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera 

licența de traseu  și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către  operatorul de transport 

rutier SC Lam Trans SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu 

prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 

nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 

353/2007, cu modificările și completările ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

           Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 125 din  3 

aprilie 2017. 

 

VICEPREȘEDINTE 

Dumitru FULEA 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 5901/30.03.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Blaj-Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Lam Trans  SRL 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 Potrivit art. 38  alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de 

transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută 

transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei 

de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani. 

     Conform dispozițiilor art. 31  alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei 

administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public 

județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în 

baza licenței de traseu  eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază 

administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R. 

     În vederea obținerii unei licenței de traseu  pentru un serviciu de transport public județean 

de persoane  prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 din actul 

normativ anterior menționat precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune  la 

autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde: 

a) cererea; 

b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;  

c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor 

prezentate în listă; 

d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de 

începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșire din schimb, vizat de 

beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde 

sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb; 

e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din 

care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de 

intrare/ieșire din schimb; 

f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar. 

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau 

serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori 

judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite 

condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris 

refuzul motivat, după caz. 

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu 

numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de 

compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei  

publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea 

persoanelor transportate. 



Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a 

contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 

ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 5732/29 martie 

2017, operatorul de transport rutier SC Lam Trans SRL, cod de înregistrare fiscală RO5606238, 

cu sediul în oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 1, ap. 4, Județul Alba, solicită eliberarea unei licențe 

de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Blaj - Alba Iulia, cu valabilitate în perioada 7 aprilie 2017-31 

decembrie 2017. 

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 422/11 martie 2014 și actul 

adițional la contract nr. 4/31 decembrie 2016, încheiate de către operatorul de transport SC Lam 

Trans SRL cu SC VCST Automotive Production Alba SRL, având sediul în municipiul Alba 

Iulia, Calea Ciugudului, nr. 9, Județul Alba. 

Contractul are ca obiect asigurarea transportului angajaților SC VCST Automotive 

Production Alba SRL pe ruta Blaj - Alba Iulia și retur, conform graficului de circulație propus 

avizat de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. 

Graficul de circulație propus prevede efectuarea a 3 curse zilnic dus/întors, de luni până sâmbătă 

inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Lam Trans SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Blaj - Alba Iulia, a fost 

analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt 

îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale pe acest traseu.  

Prin adresa nr.638/30 martie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate 

speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier SC Lam Trans SRL 

iar prin adresa nr. 6925/29 martie 2017, Primăria municipiului Blaj a acordat aviz pentru 

utilizarea stației prevăzută în graficul de circulație propus. 

Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport-autoritate de autorizare in domeniul 

serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice-

A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 7 

aprilie 2017-31 decembrie 2017, după prezentarea de către operatorul de transport rutier 

solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare 

Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către 

Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.   

 

 

CONSILIER 

Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN 
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JUDEŢUL ALBA 
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PREŞEDINTE 

 

 

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea 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 vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 

 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 şi a cheltuielilor legate de proiect  

 

 

 

             Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2017; 

             Luând în dezbatere :  

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea 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 vederea finanțării acestuia 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 şi a cheltuielilor 

legate de proiect; 

- raportul de specialitate nr. 6198/3 aprilie  2017 comun, al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

și Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului 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 ministrului dezvoltării 

regionale și administrației publice nr. 3161/6 decembrie 2016, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 93/18.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020;  

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 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 prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă Proiectul „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 vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 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. 

Art. 2. Se aprobă Acordul de parteneriat între UAT Judeţul Alba - lider de proiect şi UAT 

Municipiul Aiud, UAT Comuna Bucium, UAT Comuna Mogoş, UAT Comuna Ponor şi UAT 

Comuna Rîmeţ - parteneri, în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului 

de parteneriat nr. 412 din 9 ianuarie 2017 - care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă valoarea totală 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 cuantum de 188.150.369,29 lei (inclusiv T.V.A.) 

Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Județului Alba, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale Proiectului, cât și contribuția de 1,86 % din valoarea eligibilă 

a proiectului, în cuantum de 3905419,00, reprezentând cofinanțarea 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. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 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) ”, pentru 

implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Judeţului Alba.  

Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 7. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță și întreținere ale 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) ”, pe întreaga perioadă de durabilitate 

a acestuia, se vor suporta de către Județul Alba din bugetul local al Judeţului Alba. 

Art. 8. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel, să 

semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Județului Alba – în calitatea sa 

de lider de proiect și partenerilor Municipiul Aiud, Comuna Bucium, Comuna Mogoş, Comuna 

Ponor, Comuna Rîmeţ. 

Art. 9. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Județului Alba în vederea 

ducerii sale la îndeplinire Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și relații 

piblice,  Direcției dezvoltare și bugete, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism și Direcției 

gestiunea patrimoniului din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, se 

înaintează și se comunică Prefectului Judeţului Alba, Consiliului local al municipiului Aiud, 

Consiliului local al Comunei Bucium, Consiliului local al Comunei Mogoş, Consiliului local al 

Comunei Ponor, Consiliului local al Comunei Rîmeţ, Agenției pentru Dezvoltare Regională 

CENTRU. 

Art. 10. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, … aprilie 2017, cu un număr de … voturi pentru, 

… voturi împotrivă, … abțineri, din totalul de … consilieri județeni prezenți. 

 

                               AVIZAT 

          PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

               Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 126 

Alba Iulia, 3 aprilie 2017 
Prezentul Proiect de hotărâre a fost înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 6 aprilie 

2017, ședință care nu a mai avut loc din cauza lipsei cvorumului necesar pentru desfășurarea ședinței. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea 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 vederea finanțării acestuia 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 şi a cheltuielilor legate de proiect  

 

 

           

În cuprinsul Strategiei de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2014-2020, unul 

dintre obiectivele prioritare este cel privind asigurarea accesibilității și mobilității, iar una din 

politicile de realizare a acestui obiectiv îl constituie dezvoltarea integrată a infrastructurii de 

transport. În acest sens s-a prevăzut în cuprinsul Strategiei de dezvoltare a Județului Alba 

creșterea accesibilității teritoriului județean către coridoarele de transport europene și naționale 

realizată prin modernizarea și reabilitarea drumurilor județene ce asigură conectarea cu rețeaua 

TEN-T.  

Rețeaua TEN-T, acronimul denumirii Rețeaua trans-europeană de transport, este un 

proiect al Uniunii Europene ce prevede crearea unei rețele complete de transport auto, feroviar și 

naval. Rețeaua urmează să conecteze pe teritoriul Uniunii Europene infrastructura de transport, 

telecomunicații și energie a statelor membre. 

Strategia de dezvoltare a Județului Alba prevede în secțiunea Sistemul conectării 

principalele lucrări propuse spre realizare în îndeplinirea obiectivului prioritar Asigurarea 

accesibilității și creșterea mobilității, suport al dezvoltării policentrice a județului în context 

regional și național în condiții de protecție a mediului.  

Între lucrările prevăzute a fi efectuate se regăsește și modernizarea drumului 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). 

Prin axa 6 – prioritatea de investiții 6.1. din cuprinsul Programului Operațional Regional 

2014-2020, este sprijinită modernizarea rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea 

directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T, constatându-se în acest sens o oportunitate de finanțare 

care se pliază pe obiectivele și politicile care se regăsesc în cuprinsul Strategiei de dezvoltare a 

județului Alba în perioada 2014-2020, enunțat anterior. 

În conformitate cu Ghidul solicitantului care cuprinde condițiile specifice de accesare a 

fondurilor în cadrul Axei prioritare 6 din cuprinsul Programului Operațional Regional 2014-

2020, la cel de-al doilea apel de proiecte, Județul Alba a depus cerere de finanțare în parteneriat 

cu municipiul Aiud, comuna Bucium, comuna Mogoş, comuna Ponor şi comuna Rîmeţ. 

Ghidul solicitantului care cuprinde condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul 

Axei prioritare 6 din cuprinsul Programului Operațional Regional 2014-2020, prezintă și un 

model orientativ de hotărâre adoptată de consiliile județene, în vederea aprobării proiectului 

(Modelul L). 

Conform cadrului fixat prin acest model oferit de Ghidul solicitantului, pe lângă aprobarea 

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) ” și a 

Acordului de Parteneriat încheiat între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Municipiul 

Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud, se impune totodată aprobarea cuantumului 



valoric total al proiectului, contribuția proprie atât pentru cheltuielile neeligibile cât și cota 

procentuală de cofinanțare pentru valoarea eligibilă. 

Vor fi aprobate totodată cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului, asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile unor 

rambursări sau decontări ulterioare din instrumente structurale. De asemenea se impune 

aprobarea cheltuielilor de mentenanță și întreținere a proiectului precum și desemnarea 

președintelui Consiliului Județean Alba pentru semnarea contractului de finanțare și a tuturor 

documentelor necesare. 

 Luând în considerare aspectele prezentate mai sus, în temeiul art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba iniţiez Proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 126/3 aprilie 2017. 

 

 

Preşedinte, 

Ion DUMITREL 
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Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea 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 vederea finanțării acestuia 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 şi a cheltuielilor legate de proiect  

 

 

           

Consiliul Județean Alba, autoritate a administrației publice locale definită ca atare prin 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, îndeplinește atribuții privind dezvoltarea 

economică a Județului Alba, sens în care a fost elaborată și ulterior aprobată prin Hotărârea nr. 

130/31 iulie 2014, Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2014-2020. 

Strategia de dezvoltare este structurată pe principalele obiective strategice propuse, fiecare 

din cele 4 obiective strategice având la rândul lor în subsidiar obiective prioritare, propuse a fi 

realizate prin politici specifice fiecărui obiectiv prioritar. 

Obiectivul strategic nr. 2 intitulat Conectivitate, Atractivitate, Siguranță conține un 

obiectiv prioritar 2.1. intitulat Asigurarea accesibilității și creșterea mobilității, suport al 

dezvoltării policentrice a județului în context regional și național în condiții de protecție a 

mediului iar una din politicile de realizare a acestui obiectiv îl constituie dezvoltarea integrată a 

infrastructurii de transport.  

În secțiunea din cuprinsul Strategiei de dezvoltare intitulată Sistemul conectării sunt 

enumerate principalele lucrări propuse spre realizare pentru îndeplinirea obiectivului prioritar 

privind creșterea accesibilității teritoriului județean către coridoarele de transport europene și 

naționale realizată prin modernizarea și reabilitarea drumurilor județene ce asigură conectarea cu 

rețeaua TEN-T*.    
*Rețeaua TEN-T – este acronimul denumirii Rețeaua trans-europeană de transport, un proiect al 

uniunii Europene care prevede crearea unei rețele complete de transport auto, feroviar și naval. Rețeaua 

urmează să conecteze pe teritoriul Uniunii Europene infrastructura de transport, telecomunicații și energie 

a statelor membre. 

 

Între lucrările prevăzute a fi efectuate se regăsește și modernizarea drumului 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 condițiile în care drumul județean menționat se regăsește între lucrările propuse a fi 

realizate pentru îndeplinirea obiectivului privind asigurarea accesibilității și creșterea mobilității, 

s-a identificat oportunitatea finanțării lucrării de modernizare a acestui drum prin Programul 

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. 

Axa prioritară 6 a acestui program operațional - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 

importanță regională - cuprinde Prioritatea de investiții 6.1 intitulată Stimularea mobilității 

regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T  fiind 



sprijinită modernizarea rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea directă sau 

indirectă cu rețeaua TEN-T. 

Ghidul solicitantului care cuprinde condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul 

Axei prioritare 6 din cuprinsul Programului Operațional Regional 2014-2020, prezintă și un 

model (Modelul L) orientativ de hotărâre adoptată de consiliile județene, în vederea aprobării 

proiectului. În conformitate cu conținutul acestui document-cadru, se impune aprobarea 

proiectului în vederea finanțării acestuia. 

De asemenea, este necesară aprobarea cheltuielilor legate de proiect respectiv aprobarea 

valorii totale a proiectului, aprobarea contribuției proprii în proiect în ceea ce privește 

cheltuielile neeligibile dar și contribuția procentuală în ceea ce privește valoarea eligibilă a 

proiectului, reprezentând cofinanțarea.   

Alte categorii de cheltuieli, necesare a fi aprobate prin proiectul de hotărâre ce va fi inițiat, 

sunt cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, mai exact în ceea ce 

privește sursa acestor cheltuieli. De asemenea este necesar a fi prevăzute și aprobate resursele 

financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a 

cheltuielilor din instrumente structurale. 

O ultimă categorie de cheltuieli ce se impun a fi aprobate, sunt cheltuielile de mentenanță 

şi întreținere a proiectului. 

În sfârșit, tot prin proiectul de hotărâre ce va fi inițiat se va împuternici președintele 

Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel, în calitate de reprezentant legal, pentru a  

semna contractul de finanțare și toate documentele necesare. 

 

 

                      Director executiv,                                                          Director executiv, 

                     Marian Florin AITAI                                                       Ioan BODEA 
 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării 

instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Alba  

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fundamentare a deciziei de a delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 

municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 6160 din 3 aprilie 2017 comun, al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete şi al Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c și art. 91 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 7 și art. 8 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii; 

- 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 nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 

- Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 

de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile 

de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin H.G. nr. 867/2016; 

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 prezenta 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă Studiul de fundamentare privind decizia de concesionare a delegării 

operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, conform anexei – parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă cota de dezvoltare în valoare totală de 7500000 lei.  

Art. 3. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete şi 

Direcția amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. 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, Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției 

dezvoltare și bugete și Direcției amenajarea teritoriului si urbanism din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                               AVIZAT 

          PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

               Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

Înregistrat cu nr. 127 

Alba Iulia, 3 aprilie 2017 
Prezentul Proiect de hotărâre a fost înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 6 aprilie 

2017, ședință care nu a mai avut loc din cauza lipsei cvorumului necesar pentru desfășurarea ședinței. 
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1. DATE GENERALE 

 

Prezentul document reprezintă „Studiul de fundamentare privind decizia de 

concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în 

cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Alba” şi este elaborat 

de către Comisia de Coordonare şi Supervizare pentru pregatirea si planificarea contractului 

de delegare desemnata prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Alba nr. 

172/31.01.2017. 

Studiul de fundamentare actualizeaza abordarea prezentata de catre consultantul 

initial, care a pregatit Aplicatia de Finantare si documentele suport pentru Proiectul „Sistem 

de management integrat al deseurilor in judetul Alba”, privind managementul si modalitatea 

de operare a noului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba, avand la 

baza urmatoarele: 

 informatii privind organizarea sistemului actual de salubrizare din judetul Alba; 

 informatii privind noul Sistem Integrat de Management al deseurilor propus in judetul 

Alba prin Aplicatia de Finantare si documentele suport (Studiul de Fezabilitate, 

Analiza Cost-Beneficiu, planul de achizitii, evaluare impactului asupra mediului, 

Contractul de asociere, etc); 

 analiza institutionala elaborata in cadrul proiectului Sistem Integrat de Management al 

Deseurilor; 

 aspecte identificate de catre Consultantul Proiectului SMID Alba, respectiv „SC 

EPMC CONSULTING SRL” in perioada de implementare a proiectului.  

Proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba” presupune 

extinderea la nivelul întregului județ, atât în mediul urban cât și în mediul rural a unui sistem 

modern, centralizat și uniform de gestiune a deșeurilor în conformitate cu legislația națională 

și europeană. 

Obiectivul general al proiectului a fost crearea unui sistem durabil de management al 

deșeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în județul Alba prin îmbunătățirea 

serviciului de management al deșeurilor și închiderea depozitelor neconforme de deșeuri, în 

conformitate cu practicile și politicile UE. 

Proiectul „SMID Alba” a fost incadrat in portofoliul proiectelor majore de investitie a 

caror valoare depaseste suma de 25 milioane de Euro, motiv pentru care finantarea a fost 
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aprobata prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2012) 1286/05.03.2012 si prin Ordinul 

ministrului mediului si padurilor nr. 1096/22.03.2012 

Intrucat investitiile prevazute in cadrul Proiectului SMID Alba nu au putut fi finalizate 

in cadrul perioadei de finantare aferenta POS MEDIU 2007-2013, Consiliul Judetean Alba in 

calitate de beneficiar al proiectului a aplicat procedura de fazare in conformitate cu 

„Instrucţiunea nr. 12000/10.08.2015 privind unele măsuri pentru eşalonarea (fazarea) 

proiectelor Finanţate din Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013”, emisă de către 

Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management POS MEDIU. 

Astfel, realizarea investiţiilor aferente infrastructurii de gestionare a deşeurilor din 

judeţul Alba a fost începută de către Consiliul Judeţean Alba în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2 prin implementarea proiectului “Sistem de 

management integrat al deşeurilor în judeţul Alba”  în baza Contractului de finanţare nr. 

129035/2 mai 2012 şi continuată din Programul Operaţional Infrastructuă Mare, Obiectiv 

Specific 3.1 prin implementarea proiectului “Fazarea proiectului Sistem de management 

integrat al deşeurilor în judeţul Alba” în baza Contractului de finanţare nr. 28/14.02.2017. 

Investitiile rezultate din implementarea celor doua proiecte sunt: 

 

Obiectiv de investiții / Indicator U.M. 

Total 

proiect inițial 

aprobat 

Faza 1 

Proiect “SMID 

Alba” 

Faza 2 

Proiect 

“Fazarea 

proiectului 

SMID Alba” 

(1) (2) (3) = (4) + (5) (4) (5) 

Containere pentru colectarea deseurilor 

reciclabile 
numar 4.375 4.375  

Unitati de compostare individuala numar 16.133 16.133  

Containere pentru colectarea deseurilor 

periculoase menajere 
numar 13 13  

Containere pentru colectarea deseurilor 

voluminoase 
numar 23 23  

Containere pentru colectarea deseurilor de 

echipamente electrice si electronice 
numar 9 9  

Statii de transfer deseuri numar 2  2 

Statie de sortare numar 1  1 

Statie tratare mecano-biologica numar 1  1 

Depozit ecologic Galda de Jos numar 1  1 

Depozite de deșeuri neconforme 

închise/reabilitate 
numar 7 6 1 
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Din punct de vedere financiar întregul proiect a avut aprobat un cost eligibil total 

estimat de 47.204.680 Euro defalcat pe următoarele surse de finanțare: 

- Grant UE – 36.198.826 Euro; 

- Buget de stat – 6.678.463 Euro; 

- Buget local – 433.104 Euro; 

- Contribuție beneficiar – 3.894.287 Euro. 

În conformitate cu prevederile Cererii de fazare, valoarea eligibilă totală estimată 

aferentă Fazei 1 este de 23.905.332 Euro defalcată pe surse astfel : 

- Grant UE – 18.331.761 Euro; 

- Buget de stat – 3.382.099 Euro; 

- Buget local – 219.332 Euro; 

- Contribuție beneficiar – 1.972.140 Euro.  

Valoarea eligibilă totală estimată aferentă Fazei 2 este de 23.299.348 Euro defalcat pe 

surse astfel: 

- Grant UE 17.867.065 Euro; 

- Buget de stat 3.296.364 Euro; 

- Buget local 213.772 Euro; 

- Contribuție beneficiar – 1.922.147 Euro. 

In conformitate cu Analiza Instituţională, document suport al Aplicatiei de Finantare 

si totodata Anexa Vd la Contractul de finanţare nr. 129035/2 mai 2012 încheiat între AM 

POS MEDIU şi Consiliul Judeţean Alba pentru implementarea proiectului SMID Alba, s-a 

stabilit faptul că Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Alba va fi 

operat de catre doua categorii de operatori, si anume: 

 Operatorul de colecatre si transport la instalatiile de gestionare a deseurilor, 

denumit Operator CT (colectare - transport) care va fi delegat de catre ADI 

SALUBRIS Alba prin atribuirea unui contract pentru fiecare zona, respectiv a 

urmatoarelor contracte: 

- Lot 1 - „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare în judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a 

deșeurilor muncipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri”,  în zona 1;   
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- Lot 2 - „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare în judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a 

deșeurilor muncipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri” , în zona 2;  

- Lot 3- „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare în judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a 

deșeurilor muncipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri” , în zona 3;   

- Lot 4 - „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare în judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a 

deșeurilor muncipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri”,  în zona 4. 

si, 

 Operatorul instalatiilor de gestionare a deseurilor si transport al deseurilor de la 

statiile de transfer/statiile de sortare la CMID Galda de Jos, denumit Operator 

TTPD (transfer- transport- prelucrare- depozitare) care va fi delegat de catre 

Consiliul Judetean Alba prin atribuirea urmatorului contract: 

- „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 

municipale în cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor în județul 

Alba”. 

 

1.1. Scopul studiului 

Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare are drept scop să justifice 

necesitatea şi oportunitatea concesiunii prin delegare a gestiunii serviciului de utilitate publică 

având ca obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a 

deșeurilor municipale în cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor în județul 

Alba”. 

Entitatea contractantă este Consiliul Județean Alba, autoritate a administraţiei publice 

locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, 

orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. 

Obligația entității contractante de a elabora un studiu de fundamentare prin care să se 

demonstreze necesitatea și oportunitatea realizării proiectului pentru gestionarea și operarea 

serviciului este prevăzută la art. 7 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii. 

De asemenea, conform art. 8 din același act normativ, în sarcina entității contractante 

este stabilită obligația de analizare a faptului că atribuirea contractului implică transferul unei 
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părți semnificative a riscului de operare către operatorul economic, iar în situația în care, ca 

urmare a acestei analize se constată că o parte semnificativă a riscului de operare va fi 

transferată operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune. 

În vederea atribuirii contractului de concesiune, Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 

privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, prevede obligativitatea parcurgerii 

a trei etape distincte: 

- etapa de planificare, fundamentare și pregătire; 

-  etapa de organizare şi derulare a procedurii şi atribuirea contractului de 

concesiune; 

-  etapa postatribuire a contractului de concesiune, respectiv executarea şi 

monitorizarea implementării acestuia. 

Obligația din prima etapă cu privire la fundamentare se concretizează prin analiza 

unor elemente relevante în care se includ aspectele generale, fezabilitatea tehnică, 

fezabilitatea economică şi financiară, aspectele de mediu, aspectele sociale şi aspectele 

instituţionale ale proiectului în cauză. 

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 867/2016, studiul de fundamentare a 

deciziei de concesionare va cuprinde o analiză care să permită definirea şi cuantificarea în 

termeni economici şi financiari a riscurilor de proiect, luând în considerare, totodată, şi 

variantele identificate de repartiţie a riscurilor între părţile viitorului contract de concesiune, 

precum şi analiza privind încadrarea contractului în categoria celor de concesiune. 

 

1.2. Procesul de luare a deciziilor 

Conform Hotarârii Guvernului nr. 867/2016 Art.2, pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de 

lucrari si concesiune de servicii prevazute in Legea nr. 100/2016, privind concesiunile de 

lucrari si concesiunile de servicii, Autoritatea Contractanta are obligatia de a desemna o 

Comisie de Coordonare si Supervizare (CCS) pentru pregatirea si planificarea fiecarui 

contract de concesiune. 

Astfel, Autoritatea Contractanta a numit membrii Comisiei de Coordonare si Supervizare, 

alesi din cadrul specialistilor proprii, iar fundamentarea deciziei de delegare reprezinta una 

din principalele responsabilitati ale CCS. 
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Totodata, Consiliul județean și Consiliile locale au responsabilități și competențe 

privind managementul deșeurilor în funcție de nivelul și autoritatea învestită prin lege. 

Potrivit art. 8, alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritatile administratiei 

publice locale au competenta exclusiva, in conditiile legii, in tot ceea ce priveste infiintarea, 

organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciilor de utilitati 

publice, precum si in ceea ce priveste crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si 

exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, 

aferente sistemelor de utilitati publice. 

Astfel, la nivelul județului Alba, în vederea cooperării cu privire la managementul 

deșeurilor, Consiliul Județean Alba s-a asociat cu Consiliile locale ale celor 11 municipii și 

orașe și cu Consiliile locale ale celor 67 de comune, înființând Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară SALUBRIS Alba.   

Competenta exclusiva a autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, 

privind activitatile serviciului de salubrizare care au legatura cu Proiectul SMID Alba, potrivit 

actelor constitutive poate fi exercitată prin ADI SALUBRIS ALBA, în numele și pe seama 

unităților administrativ-teritoriale asociate, pe baza unui mandat dat în legătură cu: 

- Aprobarea strategiilor locale pentru înființarea, organizarea și managementul 

serviciului de salubrizare; 

- Aprobarea programelor de investiții pentru înființarea, dezvoltarea, modernizarea și 

reabilitarea infrastructurii legate de servicii; 

- Aprobarea reglementării serviciului și a documentațiilor de atribuire; 

- Adoptarea mecanismului de management și aprobare a documentației relevante 

pentru organizarea procedurilor de delegare a managementului; 

- Aprobarea indicatorilor de performanță a serviciului. 

Consiliul Județean Alba este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la 

nivel judeţean pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în 

vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, astfel cum reiese din dispozițiile 

Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare.  

In ceea ce priveste competenta Consiliului judetean cu privire la infiintarea, 

organizarea, gestionarea si coordonarea Sistemului de management integrat al deseurilor in 
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Judetul Alba aceasta este reglementata prin prevederile art. 7 din Legea 101/2006 a 

serviciului de salubrizare a localitatilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, fiind posibila urmare a detinerii instalatiilor de gestionare a deseurilor realizate 

prin implementarea Proiectului “SMID Alba” finantat prin POS MEDIU si a Proiectului 

“Fazarea SMID Alba” finantat prin POIM. 

Bunurile aferente sistemului de management integrat al deşeurilor sau părți ale 

acestuia, după caz, aparţin domeniului public al judeţului. Sistemul de management integrat al 

deşeurilor este destinat sa asigure deservirea unităţilor administrativ-teritoriale membre în 

Asociaţia de dezvoltare intercomunitară SALUBRIS ALBA.  

Referitor la aspectele relevante legate de rolurile si responsabilitatile principalelor 

parti interesate, implicate in implementarea SMID Alba (Consiliul Judetean Alba, Unitatea de 

Implementare a Proiectului SMID Alba, ADI SALUBRIS ALBA), acestea au fost definite la 

nivelul Aplicatiei de Finantare si in documentele suport, respectiv in Analiza Institutionala. 

În cadrul proiectului de implementare a sistemului de management integrat al 

deşeurilor, Consiliului Județean Alba si ADI SALUBRIS ALBA în funcție de nivelul și 

autoritatea învestită prin cele doua contracte de finantare au atribuții în legătură cu: 

- Implementarea proiectelor „SMID Alba” si „Fazarea proiectului SMID Alba” în 

conformitate cu prevederile Aplicatiei de finantare si a Aplicației de fazare aprobată 

prin Nota de aprobare finală nr. 99925/22.12.2016, cu respectarea legislației naționale 

și comunitare aplicabile; 

- Actualizarea strategiei de sustenabilitate a proiectului și a Programului de operare și 

întreținere a investițiilor realizate prin proiect înainte de ultima plată/cerere de 

rambursare realizată în cadrul proiectului; 

- Aplicarea planului anual de evoluție a tarifelor, aprobat de către autoritățile locale din 

județul Alba se va realiza de la momentul intrării în vigoare a sistemului de 

management integrat; 

- Delegarea prin concesionare a operării  instalaţiilor de gestionare a deşeurilor 

municipale în cadrul sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul  Alba; 

- urmărirea, controlul și supravegherea împreună și solidar cu Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară SALUBRIS Alba a modului în care operatorii vor realiza serviciile de 

colectare, transport, transfer, sortare, compostare și depozitare a deșeurilor. 
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1.3. Structura și conținutul studiului 

Structura studiului de fundamentare privind decizia de concesionare pentru delegarea 

prin concesiune a operării instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale în cadrul 

sistemului de management integrat al deșeurilor în U.A.T.-urile Județului Alba este 

determinată de prevederile legale prevăzute de Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări 

și concesiunile de servicii și Hotărârea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și 

concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile 

de servicii.  

Prezentul studiu de fundamentare este structurat astfel: 

 Capitolul 2 - Aspecte generale privind obiectivele specifice ale proiectului, descriere, 

analiza partilor interesate; 

 Capitoul 3 - Capitolul include elemente de fezabilitate tehnica a proiectului, pornind 

de la Studiul de fezabilitate existent; 

 Capitolul 4 - Fezabilitatea economica si financiara a concesiunii, respectiv costurile 

previzionate pe durata ciclului de viata al proiectului; 

 Capitolul 5 – Concluzii. 

 

1.4. Cadrul legislativ 

1.4.1. Legislația privind gestiunea deșeurilor 

În această secțiune este prezentată legislația europeană din domeniul gestionării 

deșeurilor – legislația cadru și cea care reglementează gestionarea fluxurilor de deșeuri care 

fac obiectul planificării. Atât în ceea ce privește legislația europeană, cât și în cazul legislației 

naționale prin care este transpusă, sunt prezentate doar principalele acte normative. 

Pe lângă acestea, mai există o serie de decizii (la nivel european) și acte normative la 

nivel național care reglementează problematici administrative, cum ar fi: 

 sistemul de identificare și marcare a ambalajelor; 

 constituirea și funcționarea structurilor de evaluare și autorizare a operatorilor 

economici care preiau responsabilitatea gestionării diferitelor fluxuri de 

deșeuri (ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice); 

 încurajarea creșterii nivelului de reciclare a diferitelor materiale colectate 
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separat; 

 norme metodologice de aplicare a diferitelor acte normative; 

 stabilirea formatului de raportare a datelor referitoare la gestionarea fluxurilor 

specifice de deseuri. 

Nu s-a considerat necesară prezentarea deciziilor și actelor normative care 

reglementează sectorul administrativ al gestionării deșeurilor. 

Legislaţia cadru 

Directiva nr. 2008/98/CE privind 

deșeurile și de abrogare a anumitor 

directive 

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

HG nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Naționale de 

Gestionare a Deșeurilor și aPlanului Național de Gestionare a 

Deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

HG nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de 

gestionare a deşeurilor 2014-2020. 

Ordinul ministrului mediului și gospodăriri apelor nr. 1364/2006 şi 

Ordinul ministrului integrării europene nr. 1499/2006 de aprobare a 

planurilor regionale de gestionare a deșeurilor. 

Decizia Comisiei 2000/532/CE (cu 

modificările ulterioare) de stabilire a 

unei liste de deșeuri  

HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea 

listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

În ceea ce priveşte legislaţia cadru, directiva privind deşeurile şi directiva privind 

deşeurile periculoase au fost transpuse în România printr-un singur act normativ care 

reglementează inclusiv gestionarea deşeurilor periculoase. Prin această lege se stabileşte ca 

gestionarea deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor periculoase din deşeurile municipale, 

este responsabilitatea autorităţilor publice locale. 

De asemenea, documentele de planificare de la nivel naţional şi regional sunt aprobate 

prin Hotărâre de Guvern, respectiv Ordin de ministru. Revizuirea acestora se realizează ori de 

câte ori este nevoie, perioada dintre revizuiri fiind de maxim 5 ani. 

Directiva cadru 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor 

directive se referă atât la deşeurile periculoase, cât şi la cele nepericuloase, precum şi la 

uleiurile uzate. Directiva stabileşte conceptele de bază referitoare la gestionarea deşeurilor şi 

defineşte principiile de gestionare precum „principiul poluatorul plăteşte” sau ierarhia 

deşeurilor. De asemenea, clarifică noţiuni de bază, cum ar fi definiţiile pentru deşeuri, 

valorificare şi eliminare, pentru a întări măsurile care trebuie luate pentru prevenirea generării 

lor, pentru a introduce o abordare care să ia în considerare întregul ciclu de viaţă al 

produselor şi materialelor şi nu doar stadiul de deşeu, precum şi pentru a pune accentul pe 

reducerea efectelor generării şi gestionării deşeurilor asupra mediului, consolidându-se astfel 

valoarea economică a lor. 
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Legislaţia privind operaţiile de gestionare a deşeurilor 

Depozitarea deşeurilor 

Directiva nr. 99/31/CE  privind depozitarea deşeurilor HG nr. 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor. 

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi 

apelor nr.757/2004 pentru aprobarea 

Normativului tehnic privind depozitarea 

deşeurilor, cu modificările şi completările 

aduse  prin Ordinul 1230/2005. 

Decizia Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor şi 

procedurilor pentru acceptarea deşeurilor la depozite ca urmare 

a art. 16 şi anexei II la Directiva 1999/31/CE 

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi 

apelor nr. 95/2005 privind stabilirea 

criteriilor de acceptare şi a procedurilor 

preliminare de acceptare a deşeurilor la 

depozitare şi lista naţională de deşeuri 

acceptate în fiecare clasă de depozit de 

deşeuri. 

 Ordinul ministrului transporturilor, 

construcțiilor și turismului nr. 276/ 2005 

pentru aprobarea Reglementării tehnice 

„Ghid privind proiectarea depozitelor de 

deşeuri cu materiale geosintetice”, indicativ 

GP 107-04. 

Incinerarea deşeurilor 

Directiva nr. 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor 

Directiva nr.91/689/CEE privind deșeurile periculoase 

Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale 

Legea nr. 278/2013 privind emisiile 

industriale. 

Transportul deşeurilor 

Regulamentul Consiliului 1013/2006 privind transferul de 

deşeuri  (aplicabil din data 11 Iulie 2007) 

HG  nr. 788/2007 privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea Regulamentului nr. 

1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 HG nr. 1061/2008 privind transportul 

deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe 

teritoriul României. 

Prevederile directivelor privind depozitarea şi incinerarea deşeurilor au fost transpuse 

în totalitate în legislaţia română. 

Legislaţia română privind depozitarea deşeurilor prevede ca termen de închidere şi 

ecologizare a spaţiilor de depozitare a deşeurilor din mediul rural data de 16 iulie 2009. 

În cazul deşeurilor biodegradabile mai trebuie atinse următoarele ţinte: 

 2016 - reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 

35% din cantitatea totală (exprimată gravimetric), produsă în anul 1995. 

În anexa la HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, sunt prevăzuţi anii de 

închidere pentru fiecare depozit de deşeuri în parte. 
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Legislaţia privind fluxurile specifice de deşeuri 

Ambalaje şi deşeuri de ambalaje 

Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele şi 

deşeurile de ambalaje (cu modificările 

ulterioare) 

Decizia 97/129/CE a Comisiei din 28 

ianuarie 1997 de stabilire a sistemului de 

identificare a materialelor folosite pentru 

ambalaje  

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor din ambalaje, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 794/2012 privind 

procedura de raportare a datelor  referitoare la ambalaje şi la 

deşeuri de ambalaje. 

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 

Directiva 2012/19/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 

privind deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice 

Ordonanța de urgență nr. 5/2015 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice. 

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor  nr. 

1.223/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, 

modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele 

electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice. 

Directiva 2011/65/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 

privind restricţiile de utilizare a anumitor 

substanţe periculoase în echipamentele 

electrice şi electronice 

HG nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor 

substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice 

 nr. 459/2017 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care 

beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. 

(1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile 

de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele 

electrice şi electronice. 

 

Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări nu este reglementată în mod separat. 

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, prevede obligaţia legală a autorităţilor administraţiilor publice şi a generatorilor de 

deşeuri de a atinge, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte 

operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează 

deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minim 70% din masa cantităţilor de deşeuri 

nepericuloase provenite din activtăţi de construcţie şi demolări. 

Pe lângă acestea, mai există o serie de decizii (la nivel european) și acte normative la 

nivel național care reglementează problematici administrative, cum ar fi: 

 sistemul de identificare și marcare a ambalajelor; 

 constituirea și funcționarea structurilor de evaluare și autorizare a operatorilor 

economici care preiau responsabilitatea gestionării diferitelor fluxuri de 

deșeuri (ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice); 

 încurajarea creșterii nivelului de reciclare a diferitelor materiale colectate 

separat; 

 norme metodologice de aplicare a diferitelor acte normative; 

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=179664&diez=A31&link=0&datavig=2017-02-15&datav=2017-02-15&dataact=&showLM=&modBefore=
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 stabilirea formatului de raportare a datelor referitoare la gestionarea fluxurilor 

specifice de deşeuri. 

Alte prevederi legislative 

Regulamentul (CE) nr. 333/2011 (CE) 

– de stabilire a criteriilor de 

determinare a condiţiilor în care 

anumite tipuri de deşeuri metalice nu 

mai constituie deşeuri în temeiul 

Directivei 2008/98/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului 

Nu există o prevedere legală pentru aplicarea lui în România, se 

aplică ca atare. 

Regulamentul (UE) nr. 1179/2012 de 

stabilire a criteriilor de determinare a 

condițiilor în care cioburile de sticlă 

încetează să mai fie deșeuri în temeiul 

Directivei 2008/98/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului 

Nu există o prevedere legală pentru aplicarea lui în România, se 

aplică ca atare. 

 
Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în 

instituţiile publice. 

 

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor  nr. 1.281/2005  

și Ordinul ministrului administraţiei și internelor nr. 1.121/2006 

privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor 

pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării 

selective. 

 

OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la 

prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu toate 

modificările şi completările ulterioare. 

 
OUG nr. 196 /2005 privind Fondul pentru mediu, cu toate 

modificările şi completările ulterioare.  

 
Ordonanţa Guvernului nr. 31/2013 de modificare şi completare a 

OUG nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 384/2013. 

 

OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 

nr. 265/2005,  modificată şi completată prin OUG nr. 117/2007 şi 

OUG nr. 164/2008. 

 

Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea 

Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 

populaţiei. 

 

1.4.2. Legislația în domeniul achizițiilor publice 

În general termenul de achiziţii publice este folosit pentru a descrie obţinerea de 

lucrări, produse şi servicii de către autorităţi publice naţionale, regionale sau locale. 

Regulile de achiziţii publice se referă la proceduri pentru  atribuirea contractelor de 

achiziţie publică de produse, servicii şi lucrări în Uniunea Europeană. 

Actele normative privind domeniul achiziţiilor publice: 

 Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicarea a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor concesiune de lucrări și 

concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și 
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concesiunile de servicii; 

 Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 

Achiziţiilor Publice nr. 9.574 din 16 iulie 2009 privind aprobarea Ghidului pentru 

implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România; 

 HG nr. 827/2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifica pentru 

elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului ca o anumita activitate 

relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat; 

 OUG nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact 

asupra domeniului achizițiilor publice. 

Această enumerare sprijină la elaborarea documentaţiei de atribuire, autoritatea 

contractantă fiind nevoită să respecte şi alte acte normative în procedurile de atribuire pe care 

le iniţiază. 

1.4.3. Legislația privind administrația publică și serviciile de salubrizare 

Actele normative privind administrația publică și serviciile de salubrizare: 

 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Legea nr. 213/1998 bunurile proprietate publică, cu modificarile și 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanta de Urgență 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 nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
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activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor; 

 Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

 Ordinul  președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 111/2007 privind aprobarea 

Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor; 

 Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice nr.112/2007 privind aprobarea Contractului-

cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor; 

 Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodărie Comunală nr. 102/2007 privind aprobarea 

Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la 

reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Public. 

Prezentul Studiu de Fundamentare este realizat în conformitate cu prevederile 

legale cuprinse în principal în actele normative enumerate mai sus.  
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2. ASPECTE GENERALE 

2.1. Obiectivele generală și specifice ale contractului 

Prin implementarea prezentului contract se urmărește operarea infrastructurii de 

deșeuri în județul Alba, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare atât la legislația 

românească cât și la cea a Uniunii Europene, la Tratatul de Aderare și de asemenea la 

Directivele Europene.  

Infrastructura de deseuri din judetul Alba este compusa din: 

 instalatii noi realizate prin Proiectul SMID Alba si Proiectul Fazarea SMID Alba, 

reprezentate de: 

- Centru de management integrat al deseurilor in judetul Alba, compus din 

depozit ecologic (capacitate de 543.000 mc), staţie de sortare (capacitate 

43.000 t/an) şi statie de tratare mecano-biologica simpla (capacitate 85.566 

t/an);  

- Staţia de transfer deşeuri Blaj: capacitate 15.000 t/an; 

- Staţia de transfer deşeuri Tărtăria: capacitate 33.044 t/an ; 

 instalatii existente realizate de către unele UAT-uri din judeţul Alba prin intermediul 

altor surse de finanţare (ex. PHARE, etc), reprezentate de: 

- Staţia de sortare Aiud  (investiţie PHARE) 

- Staţia de sortare Zlatna (Program pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi 

Zlatna şi Copşa Mică) 

- Staţia de transfer Abrud  (investiţie PHARE) 

- Staţia de sortare  (şi transfer) Baia de Arieş  (investiţie PHARE) 

 Implementarea contractului de concesiune de servicii este conditionata de respectarea 

obiectivelor asumate de catre Consiliul Judetean Alba pentru implementarea celor doua 

proiecte, si anume:  

 Proiectul „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba” 

Obiectivul general al proiectului – urmăreşte să rezolve probleme semnificative de mediu şi 

de funcționare legate de generarea şi gestionarea deșeurilor şi să creeze un sistem integrat de 

gestionare a deșeurilor în județ, care va îmbunătăţi condițiile de trai ale cetățenilor şi va 

sprijini România în atingerea țintelor de gestionare a deșeurilor impuse de Tratatul de 

Aderare. Sistemul ca atare, va fi în deplină conformitate cu principiile naționale şi legislația 

de mediu europeană şi naţională şi va aborda toate elementele de gestionare a deșeurilor, de la 



20 

prevenirea generării deșeurilor şi colectarea lor şi până la eliminarea reziduurilor. Sistemul 

propus este adaptat la nevoile județului şi a fost identificat ca fiind cel mai eficient şi accesibil 

din punct de vedere al costurilor pentru cetățenii județului.  

Obiectivele specifice ale proiectului – pe care sistemul propus urmărește să le atingă sunt: 

- Prevenirea generării deșeurilor prin promovarea compostării individuale si creșterea 

gradului de conștientizare publică; 

- Menținerea ratei de conectare la servicii de salubritate în zonele urbane la 100%;  

- Creșterea ratei de conectare la servicii de salubritate în zonele rurale pentru a ajunge la 

100%; 

- Conformarea cu Directivele depozitării şi ambalajelor, precum şi cu legislația 

naţională, prin implementarea colectării selective şi construirea şi operarea stațiilor de 

sortare şi tratare a deșeurilor biodegradabile; 

- Reducerea globală a eliminării deșeurilor la depozite;  

- Protecția mediului şi a sănătații publice prin construirea şi exploatarea unui depozit de 

deșeuri conform şi încetarea funcționării depozitelor de deșeuri existente neconforme; 

- Consolidarea capacităților județului Alba în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, 

precum şi punerea în aplicare şi monitorizarea lucrărilor de management al deșeurilor; 

- Finanțarea unor facilități noi de management al deșeurilor deplin şi direct prin 

transferuri/taxa la poarta depozitului de către municipalitățile membre în ADI şi 

generatorii de deșeuri; 

- Stabilirea tarifelor unice de salubritate pentru intreg județul pentru egalizarea 

costurilor, pentru a asigura recuperarea completa a costurilor si principiul "poluatorul 

platește”; 

- Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor în raport cu beneficiile care decurg 

din implementarea proiectului, precum şi schimbarea obiceiurilor acestora, necesare în 

ceea ce privește colectarea şi gestionarea deșeurilor; 

 Proiectul „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in 

judetul Alba” 

Proiectul nr. CCI No 2009RO161PR040 respecta prevederile cadrului strategic aferent 

POIM 2014-2020 - Axa 3 (“Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management 

eficient al resurselor”), OS 3.1 (“Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea 

gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România”), acesta promoveaza sistemul 

de management integrat al deseurilor la nivelul județului Alba ceea ce este in deplina 
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concordanta cu politicile UE in domeniu, precum si cu documentele agreate la nivel national 

și local. 

Prin implementarea investitiilor din cadrul proiectului vizând cresterea capacitatii 

sistemului de management integrat al deseurilor municipale în concordanta cu ierarhia 

deseurilor se urmareste dezvoltarea infrastructurii la nivelul judetului necesara pentru 

obtinerea urmatoarelor rezultate: 

- Cantitate de deşeuri biodegradabile redusă la depozitare (o scadere la 35% fata de 

nivelul de 85.972 tone inregistrat in 1995, respectiv pâna la 30.090,2 tone), conform 

obligaţiilor asumate prin Tratatul de aderare în vederea implementării Directivei 

99/31/EC privind depozitarea deşeurilor; prin capacităţi dezvoltate prin proiect, se 

asigură obţinerea unei cantităţi de 0,03 mil tone/an deşeuri biodegradabile depozitate 

(2S25), asigurând atingerea ţintei conform Tratatului si contribuind la atingerea 

indicatorilor POIM pentru O.S. 3.1; 

- Depozite neconforme închise; conform obligaţiilor asumate prin Tratatul de aderare în 

vederea implementării Directivei 99/31/EC privind depozitarea deşeurilor, România 

trebuie să închidă 240 depozite urbane neconforme, din care Depozitul neconform de 

deşeuri Alba Iulia, în suprafaţă de 9,56 ha si cu cca 363.741 mc deşeuri va fi finalizată 

închiderea demarată în cadrul POS MEDIU 2007- 2013 prin acest proiect, conform 

celor prevăzute în Tratat; 

- Pondere crescută a deşeurilor reciclate/valorificate în totalul cantităţii de deşeuri 

municipale colectate, ca urmare a investiţiilor ce asigură pregătirea pentru reciclare şi 

reutilizare a deşeurilor menajere şi similare de 50% conform Directivei Cadru a 

deşeurilor (2008/98/EC). 

Astfel, prin implementarea celor doua proiecte s-a avut in vedere urmatoarele activitati 

de pregatire in vederea reciclării şi de reciclare: 

- Pregătire: construirea a 2 staţii de transfer (Tărtăria şi Blaj); achiziţionarea de 

echipamente de colectare selectivă a deşeurilor (4.375 buc. containere pentru colectarea 

deseurilor reciclabile-1.1 mc, 16.133 buc. unităţi de compostare individuală-280 l, 13 buc. 

containere pentru colectarea deşeurilor periculoase menajere-6 mc, 23 buc. containere pentru 

colectarea deşeurilor voluminoase-15 mc, 9 buc. containere pentru colectarea deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice -30 mc); 

- Capacitate reciclare: operaţionalizarea unei staţii de sortare cu o capacitate de 

42.213 tone/an în cadrul Centrului de management integrat al deşeurilor Galda de Jos astfel 

încât să fie asigurată colectarea selectivă a deşeurilor în aria de proiect; prin această investiţie 
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se estimează că se va facilita reciclarea a cca 23.945 tone/an; şi tratare mecano-biologică a 

deşeurilor biodegradabile în cadrul staţiei de tratare mecano-biologice din cadrul Centrului de 

management integrat al deşeurilor Galda de Jos cu o capacitate de 85.566 t/an; astfel, 

începând cu anul 2017, se estimează că prin procesul de tartare mecano-biologică vor rezulta 

35.137 tone/an deşeuri tratate care pot fi utilizate ca material de acoperire la depozitul 

conform. 

- Prin capacităţile din proiect se va asigura atingerea unei rate de reciclare a deşeurilor 

menajere şi similare de 46 % din deşeurile colectate (2S26) la finalul anului 2018, contribuind 

la atingerea indicatorilor POIM pentru O.S. 3.1. 

 

2.2. Obiectul contractului 

 Obiectul contractului este reprezentat de anumite activitati ale serviciului de 

salubrizare, asa cum este definit in Legea nr. 101/2006 privind concesiunile de lucrări și 

concesiunile de servicii, si anume: 

 transferul deşeurilor municipale si asimilabile, deseurilor din parcuri si gradini, 

deseurilor stradale, cu excepţia celor cu regim special, prin Statiile de transfer Tartaria, 

Blaj, Abrud/Baia de Aries; 

 sortarea deşeurilor municipale si asimilabile prin Statia de sortare din cadrul CMID 

Galda de Jos, Statia de sortare Aiud, Statia de sortare Zlatna si Statia de sortare Baia 

de Aries; 

 organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării deşeurilor municipale si 

asimilabile, deseurilor din parcuri si gradini, deseurilor stradale prin Statia de Tratare 

Mecano-Biologica din cadrul CMID Galda de Jos; 

 stocarea temporara, valorificarea şi eliminarea deşeurilor periculoase din deseurile 

municipale rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele 

rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate 

în condominii au acelaşi regim cu cel al deşeurilor periculoase rezultate din 

activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. 

 depozitarea controlată a deşeurilor municipale in Depozitul ecologic de deseuri Galda 

de Jos; 

 administrarea Depozitului ecologic de deseuri Galda de Jos; 
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 stocarea temporara, valorificarea şi eliminarea deşeurilor voluminoase provenite de la 

populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere 

(mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.); 

 stocarea temporara, valorificarea şi eliminarea deşeurilor din constructii si demolari 

provenite din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi 

reabilitare interioară a locuinţelor/ apartamentelor proprietate individuală; 

 stocarea temporara, valorificarea şi eliminarea DEEE-urilor provenite de la populatie 

si de la agentii economici. 

 Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-

edilitare specifice care, iar împreuna cu mijloacele de colectare si transport al deseurilor 

formează sistemul public de salubrizare al localitătilor, respectiv un ansamblu tehnologic si 

functional, care cuprinde constructii, instalatii si echipamente specifice destinate prestării 

serviciului, precum: puncte de colectare si colectare selectiva a deseurilor; pubele si 

containere pentru colectarea selectiva a deseurilor menajere; statii de transfer si sortare; statie 

de tratare mecano-biologica; depozit de deseuri. Activitătile specifice serviciului de 

salubrizare se gestionează si se exploatează prin intermediul unor operatori licentiati. 

 Stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiintarea, organizarea, gestionarea, 

exploatarea, finantarea si controlul functionarii serviciului public de salubrizare a localitătilor, 

înfiintat si organizat la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor 

municipiului Bucureşti, precum şi al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca 

obiectiv serviciile de salubrizare este reglementata prin Legea nr. 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localitătilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 Principiile de organizare si functionare a serviciului de salubrizare ca o componenta a 

serviciilor de utilitate publica sunt: 

 protectia sanatatii publice; 

 autonomia locala si descentralizarea; 

 responsabilitatea fata de cetăteni; 

 conservarea si protectia mediului înconjurător; 

 calitate si continuitate; securitatea serviciului; 

 tarife/taxe echitabile si accesibile tuturor utilizatorilor; nediscriminarea si egalitatea 

tuturor utilizatorilor; 

 transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetătenilor; 
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 administrarea corecta si eficienta a bunurilor proprietate publica si a fondurilor 

publice; dezvoltarea durabila. 

De asemenea, serviciul de salubrizare trebuie sa îndeplinească indicatorii de 

performanta prevăzuti in Regulamentul serviciului de salubrizare la nivelul judetului Alba, 

avand caracter minimal care pot fi suplimentati conform prevederilor legale. 

 Indicatorii de performanta  si de evaluare stabilesc conditiile ce trebuia respectate de 

operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localitătilor, avându-se in vedere 

urmatoarele aspecte: 

 continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;  

 adaptarea permanenta la cerintele utilizatorului; 

 excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; 

 respectarea reglementarilor specifice in domeniul protectiei mediului si sanatatii 

populatiei; 

 implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si 

securitătii muncii; 

 prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate. 

 

2.3. Analiza părților interesate 

In ceea ce priveste regionalizarea si activitatile componente ale serviciului de 

salubrizare, precum si in procesul incheierii de contracte de servicii cu diferiti operatori de 

salubrizare, autoritatile administratiei publice locale, ADI si ANRSC au principalele 

competente si responsabilitati.  

Astfel: 

 Beneficiarul (Consiliul Judetean ALBA) detine rolul principal in managementul, 

implementarea si monitorizarea proiectelor “SMID Alba” si “Fazarea Proiectului 

SMID Alba”, aprobate in cadrul POS Mediu si POIM. Consiliul Judetean, ca 

autoritate deliberativa a judetului are competenta exclusiva, ce poate fi exercitata si 

prin intermediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) cu obiect de 

activitate serviciul de salubrizare.  Acesta este responsabil de organizarea licitatiilor si 

contractarea serviciilor si a lucrarilor, implementarea proiectului conform obiectivelor 

acestuia, monitorizarea stadiului implementarii. Prin urmare, gestionarea bunurilor de 
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infrastructura construite prin Proiect, este in responsabilitatea consiliului judetean, 

fiind autoritatea publica locala care poate delega gestiunea investitiilor realizate prin 

Proiect catre Operatorul TTPD.  

 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara SALUBRIS ALBA este o asociere 

intercomunitara, realizata in conditiile legii, intre unitatile administrativ-teritoriale, 

reprezentate prin autoritatile administratiei publice locale, in scopul infiintarii, 

dezvoltarii, gestionarii si/sau exploatarii in comun a sistemului de management 

integrat al deseurilor (serviciu comunitar de utilitati publice) si al furnizarii/prestarii 

de servicii specifice utilizatorilor de pe raza teritoriala a unitatilor administrativ-

teritoriale asociate. 

 Autoritatea Nationala pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare (ANRSC), care 

asigura licentierea operatorilor in vederea prestarii serviciilor comunitare de interes 

public. A.N.R.S.C. mai are si alte competente legate de servicii, mai ales in ceea ce 

priveste: elaborarea si stabilirea regulamentelor-cadru si a caietelor de sarcini cadru, 

obligatorii ca cerinte minimale pentru autoritatile administratiei publice locale si ADI 

atunci când acestea elaboreaza si aproba regulamentele si caietele de sarcini pentru 

servicii aplicabile la nivel local, precum si in ceea ce priveste monitorizarea 

indeplinirii indicatorilor de performanta (nivelurile de servicii) etc. 

 Autoritatea Nationala a Achizitiilor Publice (ANAP), care are rolul de a verifica 

conformitatea procesului de achizitie publica.  

 Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor care autorizeaza functionarea tuturor 

activitatilor privind managementul deseurilor, din punct de vedere al proteciei 

mediului; 

 Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, care 

asigura implementarea si monitorizarea Proiectelor finantate prin POS Mediu 2007 – 

2013 si POIM 2014-2020; 

 Operatorii de salubritate - agentii economici care indeplinesc conditiile legale pentru 

prestarea serviciilor in domeniul managementului deseurilor solide municipale si 

asigura pe baza de contract, activitati specifice serviciului public de salubrizare. 

Clientii/Utilizatorii serviciilor de salubrizare sunt reprezentati de: 
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 comunitatile locale considerate in intregul lor sau comunitatile locale componente ale 

asociatiilor de dezvoltare comunitara, in cazul activitatilor de interes general a caror 

contractare se realizeza de autoritatile administratiei publice locale; 

 persoanele fizice ori juridice care beneficiaza individual de una sau mai multe 

activitati specifice serviciului de salubrizare, in cazul activitatilor a caror contractare se 

realizeaza pe baza unui contract de prestare a serviciului incheiat in nume propriu cu 

operatorul. 

 Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabileste prin 

regulamentul serviciului, aprobat prin hotarâre a Consiliului Judetean Alba si toate UAT-urile 

din judetul Alba membe ADI SALUBRIS ALBA, pe baza regulamentului-cadru al serviciului 

de salubrizare elaborat si aprobat prin ordin al presedintelui c de A.N.R.S.C. 

Utilizatorii au drept de acces fara discriminare la informatiile publice referitoare la 

serviciul de salubrizare, atât operatorii, cât si autoritatile administratiei publice locale având 

obligatia de a comunica informatii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la 

structura tarifara si la clauzele contractuale. 

Hotarârile autoritatilor administratiei publice locale cu privire la serviciul de 

salubrizare vor fi aduse la cunostinta publica si orice utilizator din aria de prestare a 

serviciului are dreptul sa conteste prevederile acestora, in conditiile legii. 

Membrii comunitatilor locale, persoane fizice sau juridice, au, in calitatea lor de utilizatori 

directi sau indirecti ai serviciului de salubrizare, urmatoarele obligatii: 

 sa respecte clauzele contractului de prestare a serviciului; 

 sa achite obligatiile de plata, in conformitate cu prevederile contractului de prestare 

a serviciului; 

 sa asigure accesul utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de colectare si al 

utilajelor de interventie pentru stingerea incendiilor; 

 sa asigure colectarea selectiva pe categorii a deseurilor reciclabile, rezultate din 

gospodariile proprii sau din activitatile lucrative pe care le desfasoara, precum si 

evacuarea acestora in containere standardizate, numai in locurile special amenajate; 

 alte obligatii prevazute in Legea nr. 51/2006 care fac referire la serviciul de 

salubrizare. 
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2.4. Examinarea tuturor opțiunilor de operare 

 Conform Legii 51/2006, art. 22 alin (1) „Autorităţile administraţiei publice locale sunt 

libere să hotărască asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate sub 

responsabilitatea lor. Autorităţile administraţiei publice au posibilitatea de a gestiona în mod 

direct serviciile de utilităţi publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a 

încredinţa gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din competenţele şi 

responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice ori a 

uneia sau mai multor activităţi din sfera respectivului serviciu de utilităţi publice, în baza 

unui contract de delegare a gestiunii”
1
. 

 Legea permite autorităţilor administraţiei publice locale să gestioneze direct serviciile 

sau să delege gestiunea uneia sau mai multor activităţi componente ale serviciului. - art. 13. 

Alin. (2) din Legea nr. 101/2006: „Gestiunea directă sau gestiunea delegată, după caz, se 

poate acorda pentru una ori mai multe activităţi prevăzute la art. 2 alin. (3)”
2
. De aceea, cu 

ocazia încheierii contractului de delegare, atunci când este formulat obiectul acestuia, părţile 

trebuie să stipuleze expres şi în mod clar care sunt activităţile delegate dintre cele enumerate 

de lege.  

 Serviciul de salubrizare (serviciu de utilitate publică) se realizează prin intermediul 

unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice  (art. 1, alin. (4), lit. f) din Legea nr. 51/2006). 

Infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare cuprinde ansamblul 

sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice 

 În analiza contractelor de delegare a gestiunii unei activităţi componente a serviciului 

de salubrizare este esenţial să fie analizată legătura între activitatea respectivă și infrastructura 

aferentă, asa cum rezulta chiar din definitia data contractului de delegare „Contractul de 

delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unităţile 

administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, 

atribuie, prin una dintre modalităţile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui 

operator, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi 

                                                 
1
 Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

2
 Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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obligaţia de a furniza/presta integral un serviciu de utilităţi publice ori, după caz, numai 

unele activităţi specifice acestuia, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a 

exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităţii furnizate/prestate, în 

schimbul unei redevenţe, după caz”
3
. 

  Acest lucru este subliniat si prin prevederile art. 24, alin. (2) din Legea nr. 51/2006: 

„În cazul gestiunii delegate, punerea la dispoziţie a sistemelor de utilităţi publice, utilizate 

pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităţilor care fac obiectul delegării 

gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se 

transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare şi exploatare pe perioada 

delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor şi/sau a activităţilor 

delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii” 

 Prin urmare, o anumită activitate componentă a serviciului de salubrizare nu poate 

face obiectul unui contract de delegare dacă operatorul cu care se încheie respectivul contract 

nu exploatează și infrastructura necesară prin care se realizează acea activitate. 

 De asemenea, conform prevederilor legale sus-menţionate (art. 22 alin. (2) din Legea 

51/2006, coroborat cu art. 11 și 13 din Legea 101/2006), modalităţile  legale  pentru realizarea 

serviciilor de salubrizare sunt gestiunea directă sau gestiunea delegată. Desemenea alin. (3) al 

aceluiasi articol mentioneaza faptul ca „Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi 

publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de 

necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de 

perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea 

sistemelor de utilităţi publice.” 

 Prevederile Legii nr. 51/2006 definesc delegarea gestiunii unui serviciu comunitar de 

utilități publice ca actiunea prin care o unitate administrativ-teritoriala atribuie unuia sau mai 

multor operatori licentiati gestiunea unui serviciu sau a unei activitati componente a 

serviciului, a carei responsabilitate revine respectivei unitati administrativ-teritoriale, precum 

şi concesiunea infrastructurii aferente; delegarea gestiunii unui serviciu comunitar de utilitati 

publice implică dreptul şi obligația operatorului de a administra şi exploata infrastructura 

aferentă serviciului/activitatii delegate. Delegarea gestiunii poate fi realizată de asemenea de 

către ADI avand ca scop serviciile de utilitati publice, in numele şi pe seama unităților 

                                                 
3
 Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 29 alin. (7). 
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administrativ-teritoriale membre, în temeiul mandatului ce i-a fost conferit de acestea. 

 Conform prevederilor art. 28, alin. (1) din Legea nr. 51/2006: “Gestiunea directă este 

modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative şi executive, în numele unităţilor 

administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit toate 

competenţele şi responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea 

serviciilor de utilităţi publice, respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea 

sistemelor de utilităţi publice aferente acestora”.  

 În ceea ce priveşte statutul operatorilor care pot presta serviciile în funcție de 

modalitatea de gestiune aleasă, aceştia sunt expres şi limitativ enumerați de lege distinct 

pentru: 

 gestiunea directă - conform art. 28 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, „Gestiunea directă se 

realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt 

definiti la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 

98/2016 privind achizitiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si Legii 

nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii”, acestia fiind 

mentionati explicit in textul legii; 

 gestiunea delegată – conform art. 29 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 „Gestiunea delegată 

este modalitatea de gestiune în care autoritătile deliberative ale unitătilor administrativ-

teritoriale ori, după caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop 

serviciile de utilităti publice, în numele si pe seama unitătilor administrativ-teritoriale 

membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din 

competentele si responsabilitătile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de 

utilităti publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a 

gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilităti publice implică punerea la 

dispozitia operatorilor a sistemelor de utilităti publice aferente serviciilor delegate, 

precum si dreptul si obligatia acestora de a administra si de a exploata aceste sisteme.”. 

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept privat, care 

pot fi: 

a) societăti reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare, cu capital social privat; 

b) societăti reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare, cu capital social mixt. 

Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de 
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forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza regulamentului serviciului, a caietului de 

sarcini al serviciului şi a licenţei emise de autoritatea de reglementare competentă, în 

condiţiile legii speciale.  

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptata, regulamentul serviciului şi caietul de 

sarcini se elaborează in conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv caietul de sarcini-

cadru, elaborate si aprobate prin ordin de A.N.R.S.C., în cadrul asociaţiei se supun avizării 

autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, în 

condiţiile mandatului prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, şi se aprobă de 

Adunarea Generală a asociaţiei.  

 Operatorii işi pot desfaşura activitatea in baza licenței emise de A.N.R.S.C, in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006. Art 49, alin. (3) din acest act normativ, 

specifica faptul ca: "Operatorii au obligaţia de a solicita şi de a obţine eliberarea licenţei în 

termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de 

la data semnării contractului de delegare a gestiunii". 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 si ale Legii nr. 101/2006, 

responsabilitatea asigurării serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii de pe teritoriul 

unei localitati revine unității administrativ-teritoriale. Aceasta poate decide în baza unui 

studiu de fundamentare dacă va asigura serviciul de salubrizare prin forțe proprii în 

modalitatea gestiunii directe sau dacă va delega responsabilitatea prestării serviciului unui 

operator – societate comercială cu capital public, privat sau mixt.  

Conform prevederilor Legii nr. 51/2006, contractul de delegare a gestiunii serviciilor 

de utilităti publice poate fi: contract de concesiune de servicii sau contract de achizitie publică 

de servicii. 

Art. 14, alin. (3) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare, specifica faptul ca: „Procedura de 

atribuire şi regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a 

localităţilor sunt cele stabilite de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale” conform prevederilor Legii nr. 51/2006, ale Legii nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii si ale Hotărârii nr. 867/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. 

Avand in vedere cele mentionate anterior, rezulta necesitatea luarii in considerare a 

optiunii de achizitie a unui contract de concesiune de servicii.  
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Procedura de atribuire si regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare a localitătilor sunt cele stabilite de autoritătile deliberative ale 

unitătilor administrativ-teritoriale, conform prevederilor legale in vigoare. 

Prin studiul de fundamentare intocmit, entitatea contractantă are obligaţia să analizeze 

dacă atribuirea contractului implică transferul unei părţi semnificative a riscului de operare 

către operatorul economic. 

În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute anterior entitatea contractantă constată 

că o parte semnificativă a riscului de operare va fi transferată operatorului economic, 

contractul va fi considerat contract de concesiune, urmând a se aplica prevederile prezentei 

legi. 

În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute anterior entitatea contractantă constată 

că o parte semnificativă a riscului de operare, nu va fi transferată operatorului economic, 

contractul respectiv va fi considerat contract de achiziţie publică sau contract sectorial, după 

caz. 

2.4.1. Contracte de concesiune de servicii 

Contractul de concesiune de servicii  este definit in legislatie ca fiind “contract cu titlu 

oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, încheiat în scris, prin care una sau mai 

multe entităţi contractante încredinţează prestarea şi gestionarea de servicii,  unuia sau mai 

multor operatori economici, în care contraprestaţia pentru servicii este reprezentată fie 

exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fie de acest drept 

însoţit de o plată”
4
 

Art. 6 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de 

servicii, actualizată specifica faptul ca „Atribuirea unei concesiuni de lucrări sau de servicii 

implică întotdeauna transferul către concesionar a unei părţi semnificative a riscului de 

operare de natură economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor şi/sau a serviciilor 

respective”. 

 Specific contractului de concesiune este faptul ca pe langa transferul riscului de 

operare are loc si transferul responsabilitatii asupra planificarii si executie activitatilor 

necesare prestarii serviciului. In acest caz, aprovizionarea cu consumabile, piese de schimb, 

intretinerea, alte cheltuieli necesare operarii sunt responsabilitatea Operatorului, care va aloca 

o parte din profit in vederea acoperirii acestor cheltuieli. 

                                                 
4 

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, art. 5 lit. h).  
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2.4.2. Contracte de achiziție de servicii 

Specificul unui contract de concesiune a serviciilor rezulta din definitia data delegarii 

gestiunii unui serviciu de utilităţi publice de catre Legea nr. 51/2006 si anume: “Delegarea 

gestiunii unui serviciu/unei activităţi de utilităţi publice implică operarea propriu-zisă a 

serviciului/activităţii, punerea la dispoziţie a sistemului de utilităţi publice aferent 

serviciului/activităţii delegat/delegate, precum şi dreptul şi obligaţia operatorului de a 

administra şi exploata sistemul de utilităţi publice respectiv.” 

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 

specifica faptul ca: „În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea 

contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel cum este definit la 

art. 6, nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat 

contract de achiziţie publică sau contract sectorial, după caz.”. Studiul mentionat anterior 

este Studiul de fundamentare, document obligatoriu pentru o entitate contractantă 

intenţionează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung, care să 

cuprindă fie executarea de lucrări şi operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea 

şi operarea de servicii, entitatea contractantă, fiind documentul prin care se vor demonstra 

necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului în acest mod. 

Contractul de achizitie de servicii presupune faptul ca operatorul trebuie sa desfasoare 

o singura sarcina – prestarea serviciului, restul activitatilor conexe de planificare, utilizare 

consumabile etc., fiind sarcina Autoritatii contractante, respectiv a Consiliul Judetean Alba. 

Ca o concluzie, putem afirma ca un contract de achizitie publica in acest caz, implica 

doar acordul asupra furnizarii de forta de munca in baza platii normate cu ora. 

2.4.3. Comparație între două variante de contract 

Ca şi modalitate de realizare a serviciului public de operare a instalatiilor de gestionare 

a deseurilor din judeţul Alba atât Consiliul Judeţean Alba cât şi administraţiile publice locale 

nu au avut prea multe opţiuni, decât cele oferite de legislaţia română în vigoare şi anume: 

 gestiunea directă şi 

 gestiunea delegată 

1. GESTIUNEA DIRECTĂ poate avea următoarea situaţie de management: 

 organizare ca departament propriu al Consiliului Judeţean; 

 organizare ca societate pe acţiuni, deţinuta de Consiliul Judeţean.  

Avantaje 

 Menţinerea responsabilităţii Consilului faţă de populaţia deservită; 
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 Posibilitatea susţinerii populaţiei sărace de către Consiliul Judeţean Alba; 

 Tarife mai mici decât în varianta gestiunii delegate (neexistand profit); 

 Mentinerea autoritatii nemijlocite a consiliului județean asupra activitatii; 

 Accesul la fonduri europene destinate autoritatilor publice. 

Dezavantaje 

 Ritm lent de investitii, bazat exclusiv pe fluxul de numerar din exploatare si pe 

sumele puse la dispozitie de Consiliul Judetean Alba; 

 Consiliul Judetean Alba ar trebui sa furnizeze in continuare fonduri si garantii 

in calitate de actionar unic (daca se organizeaza o societate pe actiuni pentru 

operarea serviciului); 

 parte din personalul Consiliul Judetean Alba ar trebui sa se ocupe de serviciul 

respectiv. 

Tarife 

Evoluţia prezumată a tarifului de salubritate depinde de următoarele elemente: 

 Nivelul investiţiilor; 

 Termenele la care pe Consiliul Judeţean Alba decide să facă investiţiile; 

 Sursele de finanţare şi schemele de finanţare pe care Consiliul Judeţean Alba 

va decide sa le acceseze. 

Costuri suplimentare suportate de Consiliul Judeţean Alba în cazul gestiunii proprii: 

 Instruirea personalului (este obligatorie pentru obţinerea licenţei de operare a 

serviciului); 

 Costurile de licenţiere de către ANRSC; 

 Costurile de operare integral pentru prima luna (şi parţial pentru lunile 

următoare) până la obţinerea veniturilor din operare; 

 Acoperirea deficitului din încasări. 

2. GESTIUNEA DELEGATĂ poate avea următoarea situaţie de management: 

 Avantaje 

 Degrevarea Consiliul Judeţean Alba de necesitatea unui capital de investiţie în 

dotarea "de la zero" a serviciului,precum şi de efortul de organizare impus de 

aceasta; 

 Consiliul Judeţean Alba va încasa de la concesionar o redevenţă care se va 

înregistra ca venit la bugetul local; 
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 Parametrii serviciilor şi necesarul de investiţii sunt clar definite în contractul 

de delegare de gestiune, cu mecanisme care impun ca majoritatea riscurilor de 

execuţie şi exploatare să treacă la operator: 

- Riscul de execuţie - în special riscurile de subestimare a costurilor, 

întârzieri şi defecte se transferă total la operator; 

- Riscul de exploatare: va fi împărţit între Consiliu judeţean şi operator; 

- Riscurile legate de preţ şi ajustare preţ: se împart în funcţie de formulă de 

majorare tarife şi alte clauze din contractul de delegare de gestiune între 

concedent şi concesionar; 

- Riscuri legate de legislaţie - se tranferă la operator sau se împart în funcţie 

de tipul de compensare sau de ce modificări care sunt unilaterale şi deci 

compensabile de Consiliul Judeţean Alba. 

 Din momentul în care operatorul îşi intră în drepuri, investiţiile se accelerează. 

Profitul operatorului va genera nevoia de schimbare urgentă a proceselor 

interne şi a relaţiilor cu clienţi; 

 Accesul la fondurile de investiţii este mai facil (de exemplu cele necesare 

pentru construirea unei noi celule) în cazul partenerilor privaţi comparativ cu 

autorităţile publice locale, cu atât mai mult cu cât autoritatea publică poate 

avea în implementare mai multe proiecte , atingându-şi plafonul de împrumut 

prevăzut de lege; 

 Consiliul Judeţean Alba transferă sarcina investiţiilor şi potenţial a finanţării 

către operatorul pentru partea ce ii revine; 

 Consiliul Judeţean Alba va avea dreptul la control final asupra derulării 

serviciului, având posibilitatea de a anula delegarea de gestiune în cazul în care 

operatorul are activitate defectuoasă persistentă, conform clauzelor de 

penalizare şi reziliere în contract; 

 Consiliul Judeţean are putere decizională pentru ca în momentul încredinţării 

contractului, să adopte toate prevederile contractuale optime; 

 Reducerea imixtiunii politicului în deciziile de afaceri, investiţii şi personal; 

 Criteriile de management comercial se pot îndeplini pentru a avea acces la 

fonduri cum ar fi cele bancare/obligatare. 
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Dezavantaje 

 Consiliul Judeţean trebuie să îşi adapteze rolurile de administrator şi 

reglementator pe durata contractului şi va trebui să se concentreze pe 

negociere, supervizare şi monitorizare; 

 Tarife mai mari datorită includerii în structura acestora a unei cote de profit 

pentru operatorul delegat; 

 Monopol pe termen lung atribuit operatorului, fapt ce poate genera dificultăţi 

de ieşire din contract în caz de neperfomanţă; 

Un aspect important valabil pentru ambele cazuri (gestiune directă sau delegată) este 

ca Operatorul să poată menţine o activitate sustenabilă datorită veniturilor CMID.  

În urma celor prezentate, având în vedere greutatea avantajelor în contrapartidă cu 

dezavantajele enumerate, se recomandă de la sine varianta contractului de delegare a 

gestiunii, aceasta fiind o condiţie esenţială a asigurării posibilităţilor de dezvoltare şi 

modernizare a activităţilor de management al deşeurilor, creându-se astfel cadrul concurenţial 

al acestei activităţi, stimulând totodată şi investiţiile. 

În cazul delegării gestiunii, Consiliul Judeţean va urmări obţinerea celui mai bun 

raport calitate-preţ şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. 

În urma procedurii de delegare, se va putea selecta un operator care să ofere cele mai 

bune premise pentru fructificarea avantajelor delegării şi o transparenţă ridicată. 

2.4.4. Considerente de motivare a concesionării serviciilor prin 

delegarea operării instalațiilor de gestiune a deșeurilor – SMID 

Alba 

Delegarea de gestiune prin concesiune a operării instalaţiilor de gestiune a deşeurilor 

municipale în judeţul Alba este indicată de următoarele fundamentări de ordin tehnic şi 

instituţional, legislativ, economico-financiar, social şi de mediu. 

Prin Proiectul SMID sunt realizate următoarele  instalaţii de gestionare a deşeurilor: 

 CMID Galda de Jos – care are în componenţă depozitul conform care va deservi 

întreg judeţul, o staţie de sortare şi o instalație de tratare mecano-biologică a 

deşeurilor menajere; 

 staţie de transfer la Blaj;  

 staţie de transfer la Tărtăria . 

Potrivit analizei instituţionale din cadrul aplicaţiei de finanţare a Proiectului  a fost 
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propusă ca opţiune delegarea operării tuturor instalaţiilor sus-menţionate realizate prin Proiect 

de către Consiliul Judeţean Alba către un singur operator. Această selecţie a fost facută 

inclusiv luând în considerare opţiunile posibile pentru delegarea instalaţiilor. 

Opţiunea 1 – delegarea operării fiecărei instalaţii unui operator distinct:  unul pentru 

CMID Galda de Jos, unul pentru staţia de transfer Tărtăria şi unul pentru staţia de transfer 

Blaj – 3 contracte .  

Opţiunea 2 – delegarea operării CMID Galda de Jos unui operator, şi a staţiilor de 

transfer unui alt operator – 2 contracte. 

Opţiunea 3 - delegarea operării tuturor instalaţiilor realizate prin Proiect către un 

singur operator – 1 contract.  

Opțiuni privind delegarea operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor
5
 

Opțiune Avantaje Dezavantaje 

Opțiunea 1  

Existenţa mai multor operatori poate 

duce la întărirea concurenţei şi la 

creșterea calităţii ofertelor depuse şi a 

calităţii serviciului.  

Complică activitatea de monitorizare a executării 

contractelor şi efectuarea plăţii contravalorii 

serviciilor, de către ADI Salubris Alba, activităţi 

diferite fiind alocate câte unui operator (colectare şi 

transfer).  

Creează o situaţie mai complicată din punct de vedere 

instituţional, impunîndu-se un mandat special ADI 

pentru delegarea operării staţiilor de transfer – situaţia 

datorată faptului că se comasează activitatea de 

colectare şi transport, respectiv operarea staţiei de 

transfer în cadrul aceluiaşi contract).  

Există riscul nerentabilităţii operării instalaţiilor 

distinct (în special a celor două staţii de transfer) – 

neasociate operării CMID Galda de Jos.  

Opțiunea 2  

Existenţa mai multor operatori poate 

duce la întărirea concurenţei şi la 

creșterea calităţii ofertelor depuse şi a 

calităţii serviciului. 

Cresc costurile şi durata pe care le implică organizarea 

mai multor proceduri de licitaţie distincte şi încheierea 

mai multor contracte de către ADI Salubris Alba. 

Complică activitatea de monitorizare a executării 

contractelor şi efectuarea plăţii contravalorii 

serviciilor, de către ADI Salubris Alba, proporţional cu 

creşterea numărului de operatori implicaţi. 

Există riscul nerentabilităţii operării instalaţiilor 

distinct (în special a celor două staţii de transfer) – 

neasociate operării CMID Galda de Jos, respectiv unei 

activităţi de colectare şi transport al deşeurilor, astfel 

încât practic să nu existe operatori pentru care această 

activitate să fie rentabilă 

Opțiunea 3  

Este opţiunea reţinută de aplicaţia de 

finanţare şi de contractul de asociere, 

prin urmare nu necesită modificarea 

nici unui document existent. Aisgură 

mai multă coerenţă în gestionarea 

instalaţiilor  pe care le-ar genera 

Posibilă descurajarea operatorilor locali pentru că 

presupune o capacitate mare de operare  

Risc mai mare de blocaj în cazul incapacităţii, din 

diverse motive, a operatorului de a continua activitatea  

                                                 
5
 Raport privind optiunile legale, institutionale, tehnice si financiare pentru delegarea operarii 

instalatiilor de tartare a deseurilor municipal, varianta august 2015, pag. 112-114. 
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Opțiune Avantaje Dezavantaje 

existenţa a doi operatori diferiţi la 

staţiile de transfer, respectiv CMID 

Galda de Jos  

Cheltuieli de operare mai scazute 

datorita faptului ca un operator va 

opera trei instalatii. 

Proces de licitare mai simplu – scade 

riscul blocajelor în timpul procedurii 

de atribuire.  

Din analiza comparată a celor 3 opţiuni se recomanda Opţiunea 3, pe baza criteriilor 

de eficienţă în organizarea licitaţiilor, a monitorizării contractelor, a simplificării 

mecanismului de plăţi. Această opţiune este de altfel şi opţiunea Aplicaţiei de Finanţare, astfel 

încât documentele care stau la baza montajului instituţional SMID nu mai necesită modificări 

în acest sens. 

2.4.5. Motive de mediu 

Raportat la activităţile/procedurile tehnologice din cadrul Proiectului cu privire la 

operarea instalatiilor de gestiune a deseurilor municipale in Judetul Alba se va efectua în 

conformitate cu cele mai bune practici privind protecţia mediului, însemnând în principal, 

depozitarea cu înaintarea progresivă a frontului de lucru şi închiderea zilnică a a zonei/sub-

zonei de depozitare prin acoperirea cu material steril. 

Închiderea depozitelor neconforme şi a depozitului ecologic (după atingerea capacităţii 

maxime de depozitare) s-a efectuat în conformitate cu prevederile legale.  Terenurile au fost 

înierbate şi redate în circuitul natural. Depozitele neconconforme au fost prevăzute cu sisteme 

pentru colectarea gazelor de depozit şi arderea acestora la faclă. Se menţionează că, datorită 

reducerii cantităţilor de deşeuri organice depozitate final, cantităţile de gaze de depozit vor fi 

reduse şi nu vor putea fi utilizate în scopuri economice. După închidere, depozitele sunt 

monitorizate pe o perioadă de 30 de ani (perioadă post-închidere) în conformitate cu 

prevederile legale. Perioada de monitorizare va putea fi prelungită dacă prin programul de 

monitorizare post-închidere se va constata că depozitul nu este încă stabil şi prezintă un risc 

potenţial pentru unele componente de mediu. 

Prin operarea SMID se vor îndeplini condiţiile de mediu impuse prin documentele 

legislative în vigoare, impactul negativ fiind redus la nivel minim posibil. 

Levigatul rezultat din celula depozitului ecologic Galda de Jos şi a depozitelor 

neconforme Alba Iulia şi Aiud, precum şi cel de la compostare sunt colectate şi epurate într-o 

staţie de epurare. 
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Compostul este produs prin utilizarea de deșeuri organice, şi anume: deșeuri menajere 

organice, deșeuri verzi şi deşeuri de lemn.  

Compostul este utilizat pentru acoperirea zilnica a depozitului de deşeuri, tehnologia 

de producere a compostului fiind respectată cu strictete, numai astfel factorii de mediu putând 

fi protejaţi. 

Evaluarea impactului asupra calității aerului se face de obicei prin modelare 

matematică, utilizându-se un model acceptat şi adecvat surselor aferente activităţilor, precum 

şi condiţiilor topoclimatice ale zonei. Determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici necesare 

pentru modelare se poate efectua cu metodologiile recomandate de MAPAM. 

Evaluarea impactului fonic asupra populaţiei din imediata vecinătate se efectuaza prin 

modelare matematică. 

Evaluarea impactului asupra solului, apei subterane şi de suprafaţă se face pe bază de 

analize chimice şi fizice. 

Deoarece studiul de evaluare a impactului a fost elaborat pe baza datelor din studiul de 

fezabilitate, iar în România există numai o experienţă limitată în exploatarea stațiilor de 

epurare a levigatului şi o lipsă totală de experienţă în domeniul gestionării apelor rezultate din 

procesul de compostare, debitele și caracteristicile acestor tipuri de ape uzate au fost estimate 

pe baza datelor din literatura de specialitate şi a datelor sumare furnizate de către proiectanţii 

diferitelor componente ale sistemului complex de management al deșeurilor. 

Nu se cunosc incertitudini majore referitoare la proiect sau la efectele acestuia asupra 

mediului. 

Impactul prognozat asupra mediului 

Factorul de mediu apă 

În cazul proiectului levigatul generat prin operarea depozitului de deşeuri precum şi a 

staţiei de compostare reprezintă sursa majoră potenţială de poluare a apelor subterane şi de 

suprafaţă. Datorită încărcării deosebit de ridicate a levigatului în substanţe organice, compuşi 

cu azot şi fosfor, unele metale grele, precum şi germeni patogeni evacuarea acestuia în apele 

de suprafaţă din zonă poate avea un impact negativ semnificativ direct asupra vieţii acvatice şi 

a utilizatorilor apei de suprafaţă/subterană din aval de depozit. 

Apa în exces provenită din procesul de compostare, precum şi din apele de precipitaţii 

pot reprezenta o sursă de afectare a apelor de suprafaţă şi a celor subterane, prin conţinutul de 

substanțe organice și de nutrienţi. Impactul evacuării acestui tip de ape uzate în apele de 

suprafaţă sau al infiltrării acestora în sol până la apa freatică poate fi similar cu cel al 

evacuării în mediu al levigatului. 
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Datorită încărcării deosebit de ridicate a apei în exces în substanţe organice, compuşi 

cu azot şi fosfor evacuarea acestei ape în apele de suprafaţă din zonă poate avea un impact 

negativ semnificativ, similar cu cel asociat evacuării levigatului. 

Apele de spălare a vehiculelor de transport deşeuri se constituie ca a doua sursă 

importantă de ape uzate care ar putea afecta calitatea apelor de suprafaţă/subterane. Aceste 

ape au un conţinut ridicat de poluanţi similari cu cei din levigat, impactul deversării 

necontrolate a acestora asupra calităţii apei fiind similar cu cel al evacuării levigatului 

neepurat în emisar. Apele de spălare a roţilor vehiculelor de transport deşeuri, care se 

evacuează direct în apele de suprafaţă, prin prezenţa potenţială a unor produse petroliere pot 

consitui o sursă accidentală de poluare. Evacuarea direct în apele de suprafaţă a apelor de 

igienizare, prin conţinutul potenţial al acestora de suspensii solide şi de produse petroliere 

poate constitui un poluant asemănător cu cel datorat evacuării apelor provenite de la spălarea 

roţilor, dar cu o amploarea mai redusă. 

Cu excepţia apelor fecaloid-menajere şi a unor scăpări accidentale de carburanţi şi 

lubrifianţi de la vehiculele de aprovizionare a staţiilor, activităţile de pe amplasamentele 

Proiectului se consideră că având un impact nesemnificativ asupra calităţii apei. 

Factorul de mediu aer 

Din punct de vedere al dispersiei poluanţilor în atmosferă comparativ cu valorile 

limită pentru concentraţiile de poluanţi în atmosferă (imisii), prevăzute de legislația în vigoare 

se poate considera că nivelurile de concentraţii în aerul ambiental ale poluanţilor normaţi prin 

legislaţia existentă, generate de sursele aferente obiectivului se vor situa sub valorile limită, 

indiferent de intervalul de mediere. 

Debitele şi concentraţiile de poluanţi vor fi mici în cazul tuturor poluanţilor generaţi 

de toate sursele în toate etapele proiectului. Concentraţiile de poluanţi în aerul ambiental se 

vor încadra în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Activităţile care se vor desfăşura în amplasamentele Proiectului vor avea un impact 

general redus din punct de vedere al nivelului de zgomot. 

Factorul de mediu sol 

Formele de impact asupra solului ce pot fi identificate sunt: 

 Modificări structurale ale profilului de sol ca urmare a lucrărilor de săpături şi 

umpluturi ce s-au executat. 

 Modificări calitative ale solului sub influenţa poluanţilor prezenţi în aer (modificări 

calitative şi cantitative ale circuitelor geochimice locale). 
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 Izolarea unor suprafeţe de sol, faţă de circuitele ecologice naturale, prin 

impermeabilizarea şi betonarea acestora. 

 Pierderea caracteristicilor naturale a stratului de sol vegetal prin depozitare. 

 Poluări accidentale prin deversarea unor produşi direct pe sol, depozitarea deșeurilor 

sau a materialelor de construcţie. 

 Producerea de compost va avea un impact pozitiv asupra solului, prin utilizarea 

acestuia ca ameliorator în lucrările de reabilitare a depozitelor care se vor închide. 

 Închiderea depozitelor vechi de deşeuri are un impact pozitiv major asupra solului, 

prin reabilitarea unei suprafeţe de teren, cu redarea acesteia în circuitul natural. 

 

Factorul de mediu biodiversitate 

Poluanţii ce ar putea afecta în mod direct vegetaţia şi fauna terestră sunt reprezentaţi 

de noxele emise din activităţile care se vor desfăşura pe amplasamentele Proiectului şi de 

traficul rutier. 

Având în vedere valorile mici ale concentraţiilor în aerul ambiental ale poluanţilor 

fitotoxici emişi în diferite etape ale proiectului, activităţile care se vor desfăşura pe 

amplasamentele analizate vor avea un impact neglijabil asupra biodiversităţii. 

În anii de operare ai depozitului impactul emisiilor de poluanţi rezultate în urma 

descompunerii deşeurilor (în special CO2 şi CH4) va fi mai mare decât în anii din perioada 

post-închidere. Acest lucru se datorează emisiilor nedirijate de poluanţi rezultaţi din 

descompunerea deşeurilor, emisii care odată cu închiderea depozitului avea o compoziţie 

diferită şi vor deveni emisii dirijate datorită sistemelor de colectare şi de ardere a gazului de 

depozit care vor fi puse în funcţiune. 

Principalele efecte ale metanului rezultat în urma descompunerii deşeurilor asupra 

mediului sunt indirecte, prin compuşii generaţi în urma reacţiilor în atmosferă. Astfel, 

metanul este precursor al ozonului troposferic, conducând la întreţinerea şi creşterea ratei de 

formare a ozonului. Bioxidul de carbon rezultat în urma descompunerii deşeurilor este un gaz 

cu efect de seră şi contribuie la acidifierea atmosferei. 

Un impact direct asupra biodiversităţii în perioada de operare îl are creşterea 

numărului de nevertebrate (în special diptere) şi vertebrate (în special mamifere mici şi 

păsări). De asemenea, depozitarea deşeurilor şi în special a acelora cu conţinut ridicat de 

materie organică poate favoriza anumite grupe trofice de animale şi a limitat condiţiile 

existenţiale ale celorlalte. Poate fi identificat fenomenul de apariţie a speciilor invazive ce se 
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manifestă la nivelul tuturor grupelor funcţionale, inclusiv la plante, prin dominarea speciilor 

sinantrope. 

Peisajul zonei 

Prin realizarea amplasamentelor prevazute in Proiect şi prin închiderea depozitelor 

neconforme vor fi schimbări de peisaj în zona analizată atât datorită elementelor nou apărute, 

cât şi dispariţiei altor elemente de discomfort vizual sau mirositor. Aceste schimbări vor avea 

însă un impact pozitiv asupra peisajului zonei, datorită redării în circuitul natural a unor 

suprafeţe de teren.  

Prin lucrările de construcţie şi tehnicile de operare adoptate, componentele Proiectului 

vor creşte valoarea estetică a peisajului din zona analizată. 

 

Factorul aşezări umane 

Impactul pozitiv al asigurării unor locuri de muncă în zona amplasamentului va fi 

puţin semnificativ, deoarece pentru operarea CMID se vor utiliza cca 160/170 persoane pentru 

toţi agenţii economici implicaţi. 

Având în vedere numărul de angajaţi nu vor fi schimbări demografice relevante şi 

anume modificarea numărului de locuitori permanenţi prin asigurarea unor noi locuri de 

muncă. 

Datorită zonei în care este situat arealul analizat schimbările economice, vor avea un 

impact puţin semnificativ, cu referire la influenţe asupra: 

 pieţii muncii (ocuparea forţei de muncă, gradul de calificare a acesteia, calitatea forţei 

de muncă, piaţa muncii, dinamica şomajului); 

 investiţiilor în zona analizată; 

 dinamica preţului terenurilor în zona analizată; 

 condiţiilor de viaţă din zonă (venitul mediu pe locuitor/familie, tipul de gospodării, 

starea de sănătate a populaţiei, gradul de cultură şi conştiinţa ecologică a populaţiei 

din zonă); 

 condiţiilor de viaţă ale locuitorilor (calitatea vieţii – calitatea mediului, zgomot, 

calitatea produselor agricole obţinute pe loturile gospodăreşti). 

Componentele proiectului analizat în prezentul raport vor avea un impact general pozitiv. 

Aspectele locale ale impactului potenţial se vor manifesta prin: 

 schimbări în utilizarea terenului că urmare a implementării proiectului; 

 influenţă uşor negativă asupra calităţii vieţii locuitorilor din vecinătate; 

 anumită influenţă asupra veniturilor populaţiei prin creşterea taxelor de salubrizare. 
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Concentraţiile de poluanţi în zona de influenţă maximă a obiectivului, din afară 

perimetrului acestuia, se află sub valorile limită pentru protecţia receptorilor (populaţia şi 

vegetaţia), atât prin aportul singular al surselor obiectivului, cât şi prin aport cumulat cu 

influenţa surselor existente în zonă. 

Impurificarea aerului cu compuşi organici nemetanici, atât în ansamblu, cât şi pentru 

compuşii speciali, se apreciază că nu va genera probleme pentru sănătatea populaţiei din 

apropierea amplasamentului, deoarece nivelurile de concentraţii sunt deosebit de reduse, atât 

pentru COVnm totali, cât şi pentru compuşii cu grad ridicat de toxicitate, concentraţiile 

acestora din urmă fiind cu cel puţin trei ordine de mărime mai mici decât pragurile de 

toxicitate. 

În ceea ce priveşte eventualul disconfort al locuitorilor din apropierea 

amplasamentului ca urmare a mirosurilor generate de descompunerea deşeurilor (depozitate 

final şi/sau supuse procesului de compostare), se apreciază că, în general, acesta nu va exista. 

 Valorile concentraţiilor în aerul ambiental al compuşilor cu potenţial odorant vor fi 

mai mici decât pragurile olfactive. 

Concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului, cu 

accent pe calitatea vieţii/condiţiile sociale în comunităţile afectate de impact 

 Prevederile Proiectului de management integrat al deşeurilor solide se înscriu în liniile 

Strategiei naţionale privind gestionarea deşeurilor. 

 Proiectul aduce o îmbunătăţire remarcabilă a mediului din această zonă, în primul rând 

prin ecologizarea depozitelor neconforme de deşeuri şi a terenurilor adiacente. 

 Activităţile noi care se se vor desfăşura în zonă vor fi conforme cu prevederile 

legislaţiei UE transpusă în legislaţia naţională, asigurând cele mai bune condiţii pentru 

protecţia mediului. 

În cazul gestiunii directe, realizată prin intermediul unor operatori de drept public – 

compartimente organizate în structura autorităţilor adminitraţiei publice locale sau servicii 

subordonate – operatorul nou înfiinţat nu va avea experienţa necesară operării unor astfel de 

instalaţii, existând riscul, mai ales la începutul activităţii, apariţiei de neconformităţi. 

Altfel, în cazul gestiunii delegate, va fi vizată selectarea unui operator cu experienţă în 

domeniu, criteriile de selecţie ce vor fi propuse în Documentaţia de atribuire putând favoriza 

operatorii care au implementat sistemul ISO 14001 sau echivalent, ceea ce se va transpune 

într-o performanţă ridicată în ceea ce priveşte managementul mediului. 

Operatorul selectat va opera în limitele actelor de reglementare a activităţii emise de 

autorităţile de mediu competente, neputând exista derogari de la încadrarea în limitele stabilite 
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de acestea. 

Practic, alegerea opţiunii gestiunii delegate asigură selectarea unui operator cu o mai 

mare experienţă în domeniu, şi care va putea gestiona activitatea în condiţiile unui 

management performant al calităţii mediului. 

2.4.6. Motive de natură socială 

Prin extinderea la nivelul judeţului Alba a activităţilor de management a deşeurilor şi 

prin realizarea unor investiţii conforme cu standardele internaţionale în managementul 

deşeurilor va rezulta o creştere a noilor categorii de locuri de muncă care necesită pregătire 

suplimentară, acest fapt implicând o creştere salarială, sectorul devenind astfel mai atractiv 

pentru piaţa muncii. 

Impactul negativ va fi resimţit doar în cadrul unor anumite grupuri care la momentul 

actual se ocupă cu recuperarea unor deşeuri din containere/pubele/depozite neconforme. 

Din punct de vedere al protecţiei sănătății populației, alegerea opţiunii gestiunii 

delegate este preferată deoarece asigură selectarea unui operator cu experienţă în domeniu, 

care va aplica standarde ridicate de protecţie a mediului, implicit a sănătăţii populaţiei 

rezidente. 

În ceea ce priveşte igiena şi securitatea muncii, alegerea opţiunii gestiunii delegate 

este preferată deoarece, în functie de criteriile din Documentaţia de Atribuire, poate asigura 

selectarea unui operator certificat conform OH SAS 18001:2008, operator care 

implementeaza un sistem de management care minimizeaza riscurile pentru angajaţi şi alte 

părti interesate. 

Operatorul selectat va opera în limitele actelor de reglementare a activităţii emise de 

autorităţile competente privind protecţia muncii, neputând exista derogari de la încadrarea în 

limitele stabilite de acestea.  

De asemenea, operarea instalaţiilor de gestionare a deşeurilor menţionate, va duce la 

crearea de noi locuri de muncă. 

2.5.Identificarea și descrierea riscurilor 

Riscul poate fi definit ca fiind inceritudinea veniturilor, cheltuielilor si a planificarii in 

timp a proiectului. Pentru a avea o estimare realista a costurilor aparute de-a lungul duratei de 

viata a unui proiect, trebuie identificate, alocate si evaluate riscurile relevante aferente 

proiectului. 

Orice proiect de investiții publice implică riscuri atât în faza de construcție cât și în 

faza de operare. Nu este neobișnuit ca, în cazul proiectelor complexe, să existe diferențe între 
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costurile și necesarul de timp reale față de cele estimate inițial. Întârzierile și depășirile de 

costuri apar invariabil din riscurile neprevăzute. 

Cea mai frecvent utilizată metodologie de identificare a riscurilor este Matricea 

riscurilor. Aceasta este prezentată ca o enumerare a tuturor riscurilor posibile aferente 

proiectului în ceea ce privește cheltuielile, veniturile și planificarea acestora. 

La alcătuirea Matricei riscurilor a fost utilizat drept cadru de referința Matricea 

preliminara pentru alocarea riscurilor (Anexa nr. 1 la HG nr. 867/2016 pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de 

lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii). 

În ceea ce priveste alocarea riscurilor, pentru fiecare risc s-a stabilit daca va fi reținut 

de către Concedent, va fi alocat Concesionarului sau va fi împărțit între ambele părți. 

La alocarea riscurilor a fost aplicată ca regulă generală aceea că riscul trebuie suportat 

de către partea care il poate atenua în cea mai mare măsura și/sau care poate controla cel mai 

bine consecințele. Astfel, fiecare parte işi va asuma riscuri pe care va fi in masură să le 

gestioneze . 

Alocarea riscurilor propusă nu este statică. Este posibil ca pe parcursul derularii 

procedurii de atribuire a Contractului de delegare Matricea riscurilor să fie actualizată ca 

urmare a negocierilor cu ofertanții. 
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Modul de alocare a riscurilor 

Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

RISCURI GENERALE PRIVIND AMPLASAMENTELE PROIECTULUI (GALDA DE JOS, BLAJ, TĂRTĂRIA) 

1.  

Restricții induse de 

folosința terenurilor 

învecinate 

Pe durata concesiunii folosința terenurilor 

învecinate poate suferi modificări care pot 

genera un impact negativ asupra 

proiectului. 

x   

Autoritatea contractantă se va asigura că lucrările 

de infrastructră și planuri urbanistice și de 

amenajare a teritoriului care vor fi promovate în 

zona de interes nu vor aduce atingerii bunei 

exploatări. 

2.  

Asigurarea cu utilități – 

epurarea apelor uzate – 

exploatare neconformă 

Efluenții amplasamentului să nu fie 

conformi cu cerințele din autorizații. 

Exploatare neconformă datorată operării. 

 x  

Concesionarul va respecta regulamentul de 

exploatare și funcționare și să asigurare resursele 

financiare pentru cheltuielile operaționale. 

Concesionarul trebuie sa asigure un grad minim de 

conformitate al efluenților din punct de vedere 

calitativ 

Nu poate face obiectul unei ajustări a tarifului 

orice investiție/cheltuială necesară respectării 

condițiilor inițiale de calitate ale efluenților. 

3.  

Asigurarea cu utilități – 

epurarea apelor uzate – 

modificarea condițiilor de 

calitate 

Cerințe suplimentare privind calitatea 

efluenților. 
 x  

Concesionarul trebuie să asigure resursele necesare 

pentru rezolvarea rapidă a solicitării autorității, 

avand dreptul de a solicita Autorității contractante 

o ajustare a tarifului. 

4.  

Asigurarea cu utilități – 

energie electrică 

Puterea furnizata este insuficienta operarii 

corespunzatoare a tuturor instalatiilor, 

echipamnetelor/utiljelor, inclusiv a celor 

 x  

La momentul semnării contractului de concesiune 

Concesionarul se va asigura și va certifica printr-

un înscris că puterea furnizată este suficientă 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

achizitionate ulterior inceperii operarii operării corespunzătoare a tuturor instalațiilor. 

În situația în care, pe durata derulării contractului, 

Concesionarul constată că e necesară instalarea de 

putere suplimentară, aceasta se va realiza pe contul 

și cheltuiala exclusivă a Concesionarului, fără a 

putea solicita ajustare de tarif. 

În situația în care furnizorul de energie electrică nu 

poate îndeplini obligațiile din contractul de 

furnizare, Concesionarul trebuie să asigure buna 

desfășurare a activității pe contul și cheltuiala 

proprie, fără a putea solicita ajustare de tarif. 

Nu poate constitui in nicio situație un motiv de 

recuperare de cheltuieli. 

5.  

Fenomene meteo extreme 

– inundarea 

amplasamentelor 

În cazul unor ploi torențiale poate avea 

loc inundarea amplasamentelor, ducând la 

sistarea activității. Această situație nu este 

determinată și nici favorizată de operarea 

neconformă a instalațiilor. 

 x  

Concesionarul trebuie să intervină asigurând toate 

categoriile de resurse pentru rezolvarea operativă a 

problemei. Intervenția poate depăși perimetrul 

strict a amplasamentului dacă situația o cere. 

Nu poate fi utilizată garanția constituită în baza 

art.11 din HG 349/2005.  

6.  

Contestarea activității de 

către populația rezidentă 

din vecinătăți 

După punere în exploatare a instalațiilor 

poate apărea și se poate amplifica în timp 

nemulțumirea populației față de 

influențele activităților desfășurate asupra 

 x  

Concesionarul trebuie sa respecte masurile impuse 

prin Autorizatia de mediu privind 

reducerea/minimizarea impactului activitatilor 

desfasurate asupra sanatatii populatiei. 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

calității vieții. Acestea pot ajunge la 

situații conflictuale și litigii.  

In cazul in care se observa incalcari ale acestor 

masuri, concesionarul trebuie sa asigure resursele 

necesare efectuarii studiilor si expertizelor 

necesare, precum si implementarea masurilor de 

control/eliminare/minimizare a efectelor acestor 

incalcari. 

Orice măsură de control/eliminare/minimizare a 

fenomelor contestate va fi implementată doar cu 

acordul prealabil al Autorității contractante. 

Autoritatea contractantă are dreptul de efectua 

periodic, dar cel mult 1 dată/an un audit de 

conformitate privind modul de operare al 

instalațiilor.  

7.  

Securitatea 

amplasamentelor - furt și 

vandalizare 

Operarea depozitelor de deșeuri este 

asociată, în general, prezenței pe 

amplasament sau în vecinătate a 

colectorilor informali. O asemenea 

situație este inacceptabilă pe 

amplasamente sau în vecinătatea lor. 

 x  

Concesionarul este în totalitate responsabil de 

asigurarea pazei și integrității bunurilor în limita 

amplasamentelor predate în operare. 

Concesionarul nu poate fi îndreptățit să ceară 

recuperarea consturilor suplimentare si nu poate 

invoca o ajustare a tarifului. 

RISCURI ASOCIATE PUNERII IN EXECUTARE A CONTRACTULUI 

8.  

Întârzieri la autorizarea 

activităţii 

Activitatea de gestionare a instalațiilor de 

deșeuri implică autorizări specifice 

Particularităţile amplasamentului stabilit 

x   

Analizând toate posibilele implicaţii legate de 

vecinătăţi (folosinţe prezente şi viitoare), zone 

sensibile, reglementările la nivel local, 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

determină un anumit calendar al 

procedurii de autorizare. 

În anumite situaţii pot exista întârzieri în 

autorizarea activităţii şi apărea costuri 

suplimentare (impuse de autorităţile 

competente), care nu au fost luate în 

calcul la realizarea ofertei. 

Concedentul a analizat cu atenţie amplasamentele. 

Eventualele costuri suplimentare vor fi suportate în 

întregime de către Concedent, fără a fi necesara o 

ajustare de tarif.  

RISCURI ASOCIATE OPERARII INSTALATIILOR DE GESTIONARE A DESEURILOR 

Riscuri asociate operarii depozitului de deseuri 

9.  

Cantitatea de deșeuri 

depozitate mai mică decât 

cea planificată 

Cantităţile lunare cântărite la intrarea în 

înstalaţii sunt mai mici decât estimările pe 

baza cărora s-abazat oferta de servicii şi 

calculare a tarifului  

Scăderea cantităţilor de deșeuri duce în 

mod direct la scăderea cantităţilor de 

materiale valorificabile obţinute, 

respectiv la scăderea veniturilor. 

  x 

Concesionarul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului acestuia cu 

respectarea prevederilor Ordinului ANRSC nr. 

109/2007. 

Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu în 

corelaţie cu actualizarea datelor privind generarea, 

colectarea separată, tratarea şi valorificarea 

deșeurilor . 

10.  

Cantitatea de deșeuri 

depozitate mai mare decât 

cea planificată 

Cantitățile lunare cantărite la intrarea în 

instalație sunt mai mari decât estimările 

pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii 

şi calcularea tarifului. 

a) cantitatea de deșeuri este mai mare, dar 

se incadrează în limita capacității maxime 

x   

a) Concesionarul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului in sensul majorarii 

acestuia cu respectarea prevederilor Ordinului 

ANRSC nr. 109/2007. 

Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu în 

corelaţie cu actualizarea datelor privinde 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

de operare a instalațiilor. 

b) cantitatea de deșeuri depăşeşte limita 

capacităţii maxime de operare a 

instalațiilor. 

Creşterea cantității de deșeuri duce în 

mod direct la creşterea cantității de 

materiale valorificabile obținute, 

respectiv la creşterea veniturilor. 

generarea, colectarea separată, tratarea şi 

valorificarea deșeurilor . 

b) Autoritatea contractantă va efectua o analiză 

tehnico-economică pentru fundamentarea deciziei 

de extindere a capacitații instalațiilor. Dacă decizia 

este favorabilă, investiția va fi suportată de 

Concesionar, costurile urmând a fi recuperate. 

 

11.  

Cuantumul fondului 

pentru închidere și post-

închidere este subevaluat 

 

Fondul pentru închidere și post-închidere 

aceasta a fost subevaluat. În consecință nu 

există suficiente resurse financiare 

necesare lucrărilor de închidere și 

monitorizare post-închidere. 

x   

Cuantumul fondului va fi stabilit și aprobat de 

Autoritatea contractantă. 

Concesionarul are obligația de a alimenta 

trimestrial, conform legii, acest fond. 

Se va face o monitorizare permanenta a cantitatilor 

procesate iar impreuna cu Concedent se va 

reanaliza valoarea fondului. 

12.  

Fondul pentru închidere și 

post-închidere nu este 

alimentat 

Nu sunt acumulate resursele necesare 

lucrărilor de închidere și monitorizare 

post-închidere. 

x   

Autoritatea contractantă va verifica trimestrial 

alimentarea contului dechis de concesionar 

conform HG 349/2005. 

În cazul în care Concesionarul nu îsi îndeplinește 

aceste obligații, Autoritatea contractantă va invoca 

clauzele penalizatoare sau de reziliere din contract. 

13.  
Operare neconformă a 

instalaţiilor de tratare a 

Concesionarul nu operează conform 

Manualului de operare și întreţinere 
 x  

Operarea neconformă este constatată de actele de 

inspecție și control ale autoritaților competente și 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

deșeurilor  

 

existent şi conform actelor de 

reglementare emise de către autorităţile 

competente  

de auditurile de evaluare a conformitații efectuate 

de Autoritatea contractantă. 

Nu vor fi luate în considerare auditurile realizate 

pentru certificarea sistemelor de management de 

mediu. 

Responsabilitatea și suportarea costurilor 

conformării activității revine exclusiv în sarcina 

Concesionarului. 

Nu sunt îndreptățite solicitări de rambursare a 

cheltuielilor realizate în vederea conformării şi nici 

solicitări de ajustare a tarifului pentru conformare. 

14.  
Operarea neconformă a 

depozitului de deșeuri 

Concesionarul nu operează conform 

Manualului de operare și întreținere 

existent și conform actelor de 

reglementare emise de către autoritățile 

competente. 

 x  

Operarea neconformă este constatată de actele de 

inspecție și control ale autorităților competente și 

de auditurile de evaluare a conformității efectuate 

de Autoritatea contractantă. 

Nu vor fi luate în considerare auditurile realizate 

pentru certificarea sistemelor de management de 

mediu.  

Responsabilitatea și suportarea costurilor 

conformării activității revine exclusiv în sarcina 

Concesionarului. 

Nu sunt îndreptățite solicitări de rambursare a 

cheltuielilor realizate în vederea conformării și nici 



 

51 

 

Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

solicitări de ajustare a tarifului pentru conformare. 

15.  

Neconformități privind 

calitatea deșeurilor la 

intrarea în depozit 

Prin aplicarea procedurii de inspecție a 

deșeurilor ce vor fi depozitate, rezultă 

cantități mari de deșeuri ce nu îndeplinesc 

cerințele de acceptare pe un depozit de 

clasa b. Capacitatea de stocare temporară 

a zonelor tampon sunt depășite și este 

necesară tratarea/eliminarea acestor 

deșeuri în alte instalații. 

 x  

Concesionarul se va asigura de buna funcționare a 

sistemului de colectare separată a deșeurilor 

periculoase din deșeurile menajere. 

Concesionarul va trebui să elaboreze o procedură 

operațională pentru rezolvarea unei astfel de 

situații. 

Riscuri asociate operării stației de sortare 

16.  

Cantitatea de deșeuri la 

intrarea în instalație este 

mai mică decât cea 

planificată 

 

Cantitățile lunare cântărite la intrarea în 

instalație sunt mai mici decât estimările 

pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii 

și calcularea tarifului. 

 x  

Concedentul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului in sensul micsorarii 

acestuia cu respectarea prevederilor Ordinului 

ANRSC nr. 109/2007. 

Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu în 

corelaţie cu actualizarea datelor privind generarea, 

colectarea separată, tratarea şi valorificarea 

deșeurilor . 

17.  

Cantitatea de deșeuri la 

intrarea în instalație este 

mai mare decât cea 

planificată 

 

Cantitățile lunare cântărite la intrarea în 

instalație sunt mai mari decât estimările 

pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii 

și calcularea tarifului. 

a) cantitatea de deșeuri este mai mare dar 

x   

Concesionarul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului in sensul majorarii 

cu respectarea prevederilor Ordinului ANRSC nr. 

109/2007. 

Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu în 



 

52 

 

Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

se încadrează în limita capacității maxime 

de operare a instalației. 

b) cantitatea de deșeuri depășește limita 

capacității maxime de operare a 

instalației. 

corelaţie cu actualizarea datelor privinde 

generarea, colectarea separată, tratarea şi 

valorificarea deșeurilor . 

b) Autoritatea contractantă va efectua o analiză 

tehnico-economică pentru fundamentarea deciziei 

de extindere a capacității instalației. Dacă decizia 

este favorabilă, investiția va fi suportată de 

Concesionar, costurile urmând a fi recuperate. 

18.  

Operarea neconformă a 

staţiilor de transfer - 

gestionarea deşeurilor 

 

Fluxul deşeurilor în staţiile de transfer 

este perturbat, deşeurile care ar trebui să 

fie evacuate din staţie rămân mai mult 

timp decât cel necesar; apar mirosuri 

neplăcute. 

 x  

Operarea neconforma este constatata de actele de 

inspecţie si control ale autorităților competente si 

de auditurile de evaluare a conformităţii efectuate 

de Concedent. 

Responsabilitatea si suportarea costurilor 

conformării activității revine exclusiv in sarcina 

Concesionarului. Concesionarul va trebui sa 

elaboreze si sa implementeze o procedura 

operaţionala pentru rezolvarea unei astfel de 

situaţii. 

19.  
Fluctuația pieței 

materialelor valorificabile 

Veniturile realizate din valorificarea 

materialelor sortate și a compostului pot 

fluctua corelat cu evoluția pieței și 

independent de performanța instalațiilor 

(în cazul operării conforme). 

 x  

Concesionarul este răspunzător pentru o asemenea 

situaţie. Scăderea semnificativă a veniturilor nu 

duce la scăderea rentabilitații instalațiilor, avand in 

vedere faptul ca nu influenteaza ajustarea tarifului. 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

În cazul scăderii veniturilor, scăderea 

semnificativă a veniturilor duce la 

scăderea rentabilitații serviciului. 

20.  

Grad mare de impurificare 

a deșeurilor la intrarea în 

instalații 

Corelat cu performanțele sistemului de 

colectare separată, gradul de impurificare 

a deșeurilor la intrarea în stațiile de 

sortare/stația de compostare poate varia. 

În cazul în care gradul de impurificare 

este mai mare decât cel estimat la 

proiectarea instalațiilor, operarea 

conformă a acestora devine dificilă. 

 x  

Concesionarul este răspunzător pentru o asemenea 

situaţie. Creşterea costurilor de operare a 

instalaţiilor nu poate constitui un motiv de ajustare 

a tarifului. 

 

Riscuri asociate operării instalației de tratare mecano - biologică 

21.  

Cantitatea de deșeuri la 

intrarea în instalație este 

mai mică decât cea 

planificată 

Cantitățile lunare cântărite la intrarea în 

instalație sunt mai mici decât estimările 

pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii 

și calcularea tarifului. 

Scăderea cantității de deșeuri duce în mod 

direct la creșterea costurilor operaționale 

unitare. 

  x 

Concesionarul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului cu respectarea 

prevederilor Ordinului ANRSC nr. 109/2007. 

Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu în 

corelație cu actualizarea datelor privind generarea, 

colectarea separată, tratarea și valorificarea 

deșeurilor. 

Riscuri asociate operării stațiilor de transfer 

22.  

Cantitățile de deșeuri la 

intrarea în stațiile de 

transfer sunt mai mici 

Cantitățile lunare cântărite la intrarea în 

instalații sunt mai mici decât estimările pe 

baza cărora s-a bazat oferta de servicii și 

  x 

Concesionarul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului cu respectarea 

prevederilor Ordinului ANRSC nr. 109/2007. 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

decât cele planificate calcularea tarifului. Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu în 

corelaţie cu actualizarea datelor privinde 

generarea, colectarea separată, tratarea şi 

valorificarea deșeurilor . 

23.  

Cantitățile de deșeuri la 

intrarea în stațiile de 

transfer sunt mai mari 

decât cele planificate 

Cantitățile lunare cântărite la intrarea în 

instalații sunt mai mari decât estimările 

pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii 

și calcularea tarifului. 

a) cantitățile de deșeuri sunt mai mari dar 

se încadrează în limita capacității maxime 

de operare a instalațiilor. 

b) cantitățile de deșeuri depășește limita 

capacităților maxime de operare a 

instalațiilor. 

 

  x 

Concesionarul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului cu respectarea 

prevederilor Ordinului ANRSC nr. 109/2007. 

Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu în 

corelaţie cu actualizarea datelor privinde 

generarea, colectarea separată, tratarea şi 

valorificarea deșeurilor . 

b) Autoritatea contractantă va efectua o analiză 

tehnico-economică pentru fundamentarea deciziei 

de extindere a capacității instalațiilor. Dacă decizia 

este favorabilă, investiția va fi suportată de 

Concesionar, costurile urmând a fi recuperate. 

Riscuri generale 

24.  
Finanțator incapabil 

 

Concesionarul nu mai are posibilitatea sa 

plateasca forta de muncǎ sau efectuarea 

serviciului necesita o finantare mai mare 

decat cea estimata de cǎtre concesionar. 

Nerealizarea serviciului public de 

management al deseurilor poate duce la 

 x  

Concedentul va analiza corect resursele financiare 

prezentate in oferta depusa de viitorul concesionar. 

De asemenea se va avea in vedere garantarea 

realizarii investitiei de catre concesionar (garantia 

de buna executie). 
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Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

afectarea integritatii factorilor de mediu si 

chiar a sanatatii populatiei. 

25.  

Grad redus de recuperare 

a contravalorii serviciilor 

de salubrizare 

Acest aspect poate conduce la dificultăți 

financiare, operare neconformă și 

imposibilitatea derulării programului de 

întreținere, înlocuire și dezvoltare a 

activelor. 

 x  

Concedent nu poate fi făcut responsabil pentru 

aceasta situație, deoarece exista o relatie 

contractuala directa intre concesionar si 

concesionarii de colectare si transport care achita 

facturile. 

Concesionarul este deplin responsabil de gradul de 

colectare şi trebuie să asigure fondul de rulment 

necesar acoperirii tuturor costurilor de operare, 

astfel încât gradul de colectare să nu reprezinte un 

risc  

26.  

Contaminarea solului și a 

apelor subterane  ca 

urmare a activităților 

desfășurate pe 

amplasament 

Solul și mediul geologic (inclusiv apa 

subterană) sunt afectate ca urmare a 

operării instalațiilor (în relație directă cu 

aceste activități). 

Parametrii de calitate monitorizați 

înregistrează modificări în timp. 

În această situație autoritățile competente 

pentru protecția mediului pot penaliza și 

chiar dispune încetarea activității pe 

amplasament. 

 x  

Condițiile inițiale de calitate a mediului sunt cele 

specificate în Raportul de amplasament, parte a 

documentației necesare obținerii Autorizației 

integrate de protecția mediului. 

 

27.  

Cerinţe suplimentare 

privind sistemul de taxe si 

impozite 

 

Pe parcursul derulării contractului de 

operare actele de reglementare suportă 

modificări şi sunt introduse noi taxe 

aplicabile. 

  x 

Orice taxă/impunere financiara nou apărută pe 

parcursul derulării contractului care se aplica 

Concesionarului şi care nu a existat la momentul 

depunerii Ofertei, Concesionarul este îndreptăţit la 

recuperarea costurilor şi eventuala ajustare a 
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Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

tarifului. 

Raţionamentul de mai sus se aplică exclusiv 

situaţiilor de operare conforma a serviciului. Orice 

situaţie de practică neconformă este în sarcina 

Concesionarului. 

28.  

Cerinţe tehnice 

suplimentare privind 

reglementările de mediu 

 

Pe parcursul derulării contractului de 

operare actele de reglementare suportă 

modificări şi sunt introduse noi cerinţe 

tehnice aplicabile. 

  x 

Orice cerinţă tehnică nou apărută pe parcursul 

derulării contractului care se aplica 

Concesionarului şi care nu a existat la momentul 

depunerii Ofertei, generează costuri suplimentare 

în activitatea Concesionarului. 

Acesta este îndreptăţit la recuperarea costurilor 

(dacă este cazul) şi la ajustarea tarifului, dacă 

aceste cerinţe nu sunt acoperite prin programul de 

investiţii impus de Autoritatea Contractantă şi 

propus de concesionar în oferta sa tehnică. 

Raţionamentul de mai sus se aplică exclusiv 

situaţiilor de operare conformă a serviciului. Orice 

situaţie de practică neconformă este în sarcina 

Concesionarului. 

 

29.  
Insolvența 

Concesionarului 

Constatarea intrării în incapacitate de 

plată a Concesionarului. Serviciul nu mai 

poate fi prestat. 

x   

Documentaţia de atribuire va fi întocmită de aşa 

natură încât Concesionarul identificat să fie 

solvabil. 

În cazul în care Concesionarul devine insolvabil, 

Contractul se va rezilia iar Autoritatea contractantă 
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va organiza o nouă licitaţie. 

Până la identificarea unui nou Concesionar se va 

asigura permanenţa şi durabilitatea serviciului prin 

forma de gestiune directă.  

30.  

Instalațiile de tratare a 

deșeurilor nu corespund 

scopului 

 

Soluția tehnică implementată nu este 

adecvată tipurilor de deșeuri care urmează 

a fi tratate și cerințelor de tratare. 

Performanțele tehnice ale instalațiilor lasă 

de dorit, facând dificilă operarea 

conformă. 

x   

Concesionarul va notifica Autoritatea contractantă 

cu privire la această situație încă din faza de 

ofertare. 

Autoritatea contractantă trebuie să avizeze soluțiile 

tehnice modificatoare. 

Cheltuielile de investiții vor fi suportate de 

Concesionar, urmând a fi recuperate de la 

Autoritatea contractantă. 

În cazul în care modificarea instalațiilor duce la 

creșterea costurilor de operare, Concesionarul 

poate solicita ajustarea tarifului. 

31.  

Modificarea cerințelor 

legale existente la 

momentul semnării 

Contractului 

Modificări legislative (naționale, locale 

sau la nivel de bazin hidrografic), inclusiv 

apariția standardelor de mediu mai 

restrictive. 

Aceste modificări pot duce la necesitatea 

unor investiții suplimentare față de 

estimările inițiale. 

  x 

Costurile de investiții suplimentare necesare vor fi 

suportate de către Concesionar, urmând a fi 

recuperate de la Autoritatea contractantă sau vor fi 

amortizate pe o durata mai lunga a contractului de 

delegare. 

Costurile operaționale suplimentare pot constitui 

un motiv de solicitare de ajustare a tarifului. 

32.  
Condiții nefavorabile de 

vreme  

In cazul conditiilor nefavorabile de vreme 

se va opri descarcarea vehiculelor pentru 

a se limita la maxim poluarea atmosferei. 

Oprirea activitatii va duce la diminuarea 

veniturilor zilnice, va reduce 

 x  

Eliminarea este posibila numai prin recuperarea 

perioadei de lucru, organizarea de schimburi de 

noapte sau schimburi prelungite. 

Concesioanul raspunde in totalitate de gestionarea 

acestor riscuri. 
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productivitatea generala a perioadei, 

prilejuind costuri suplimentare pentru 

plata angajatilor (schimburi prelungite 

sau ture de noapte la incetarea conditiilor 

nefavorabile) 

33.  Forța majoră 

Forţa majoră, astfel cum este definită prin 

lege, împiedică realizarea contractului. 

Pierderea sau avarierea activelor 

proiectului şi pierderea/diminuarea 

posibilităţii de obţinere a veniturilor 

preconizate. 

  x 

Bunurile mobile si imobile vor fi asigurate în baza 

viitorului contract. 

Fondurile acumulate atât de Autoritatea 

contractantă cât și de Concesionar pentru 

dezvoltare şi retehnologizare vor fi utilizate pentru 

a asigura continuitatea operării. 

34.  
Profitabilitatea 

contractului 

Balanţa de venituri - cheltuieli diferă 

semnificativ faţă de previziuni, ducand la 

supraprofit in favoarea concesionarului 

 x  

Concesionarul trebuie să includă mecanisme de 

repartizare echitabilă a profiturilor obţinute peste 

limita luată în calcul la stabilirea proiecţiilor 

financiare. 

35.  
Schimbari legislative/de 

politica 

Schimbare legislativa si/sau a politicii 

concedentului, care nu poate fi anticipata 

la semnarea contractului si care este 

generala in aplicarea sa (nu este specifica 

proiectului) ceea ce conduce la costuri 

operationale suplimentare din partea  

concesionarului 

  x 

O crestere semnificativa a costurilor operationale 

poate duce la necesitatea efectuarii de cheltuieli 

suplimentare pentru a putea raspunde acestor 

schimbari 

Concesionarul este îndreptăţit la recuperarea 

cheltuielilor (dacă este cazul) şi la ajustarea 

tarifului. Raţionamentul de mai sus se aplică 

exclusiv situaţiilor de operare conformă a 



 

59 

 

Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

serviciului. Orice situaţie de practică neconformă 

este în sarcina Concesionarului. 

36.  

Schimbarea cerintelor 

concedentului in afara 

limitelor agreate prin 

contract  

Concedentul schimba cerintele dupa 

semnarea contractului 
x   

Schimbarea cerintelor pe parcursul desfasurarii 

serviciului conduce la cresterea costurilor de 

operare. Concedentul are obligatia de a defini cat 

mai exact cerintele inca din faza de organizare a 

licitatiei. Aceste modificari constituie un risc 

asumat de concedent. 

37.  
Aspecte privind protectia 

mediului 

Concesionarul nu respecta cerintele 

privind protectia mediului referitoare la 

depozitare ceea ce poate duce la 

deprecierea factorilor de mediu in zona. 

 x  

Concesionarul va lua toate masurile de corectare a 

efectelor negative si masuri de prevenire prin 

respectarea sau imbunatatirea procedurilor de 

lucru. 

Costurile suplimentare pentru a institui masurile de 

corectare a factorilor de mediu/aducerea la starea 

initiala vor fi suportate de catre concesionar.  

38.  
Capacitatea de 

management 

Concesionarul nu isi poate indeplini 

obligatiile conform contractului  
 x  

Concesionarul este responsabil in totalitate cu 

indeplinirea clauzelor contractuale privind 

conditiile de operare. 

In situatia in care serviciile care fac obiectul 

contractului nu sunt furnizate, Autoritatea 

contractantă va invoca clauzele penalizatoare sau 

de reziliere din contract 

39.  Intretinere si reparatii Costul de intretinere a activelor poate  x  Venitul concesionarului poate scadea sub valoarea 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

diferi semnificativ fata de costul prevazut 

initial, in situatia in care 

utilajele/echipamentele si/sau dotarile 

concedentului sunt deterioarate atat fizic 

cat si moral, cu consecinte asupra cresterii 

costurilor de intretinere si reparatii 

estimata, ceea ce genereaza pierderi si ca urmare 

calitatea serviciilor prestate va fi afectata. 

Concesionarul va asigura resurse de rezerva pentru 

acoperirea eventualelor dezvoltari tehnologice. 

40.  Risc de asigurare 

Riscurile asigurabile pot deveni 

neasigurabile pe durata concesiunii sau 

pot aparea cresteri substantiale ale ratelor 

la care se calculeaza primele de asigurare 

 x  

Cresterea costurilor poate duce la efecte negative 

asupra operarii instalatiilor. 

Concesionarul va asigura resurse de rezerva pentru 

acoperirea eventualelor costuri suplimentare de 

asigurare. 
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3. FEZABILITATEA TEHNICĂ 

3.1. Beneficiarii serviciului de salubrizare 

Beneficiarii finali ai serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de management 

integrat al deseurilor in judetul Alba sunt: 

- Populaţia judeţului Alba - persoane fizice şi asociaţii de locatari sau proprietari, 

locuitori ai judeţului; 

- Agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţului Alba; 

- Instituţii publice cu sediul pe teritoriul judeţului Alba; 

 

3.2. Populația județului Alba 

Judeţul Alba este situat în partea centrală a României, în Regiunea de dezvoltare 7 

Centru, având o suprafaţă de 6242 km2, reprezentând 18,3% din regiune. Judeţul este 

traversat de meridianul 24° longitudine estică şi de paralela 46° latitudine nordică. 

Judeţul Alba se învecinează cu judeţul Cluj, la nord, judeţul Mureş, la nord-est, judeţul 

Sibiu, la sud-est, judeţul Hunedoara la sud-vest, judeţul Arad la vest şi Bihor, la nord-vest. 

Judeţul Alba are în componenţă 4 municipii, 7 oraşe şi 67 comune, în total 78 unităţi 

administrativ - teritoriale. 

Toate unităţile administrativ - teritoriale sunt membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitara (ADI) SALUBRIS Alba. 

In ceea ce priveste numarul persoanelor arondate la serviciul de salubrizare din cadrul 

SMID Alba există diferențe între estimările realizate în Studiul de fezabilitate și estimările 

actuale pe baza recensământului populației din anul 2011. Urmare a acestui fapt s-a actualizat 

populatia pornind de la datele rezultate in urma recensamantului populatiei din 2011 la care s-

a aplicat o rata de reducere a populatiei de 0,2% pe an conform ratei de scadere a populatiei 

estimata la nivel national. 

Astfel, in tabelul de mai jos sunt prezentate date comparative privind prognoza 

populaţiei pentru perioada de implementare a contractului de concesiune, respectiv 2017 – 

2021. 
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Zona 

Populatie conform previziune Studiu de fezabilitate si ACB Proiect 

SMID Alba 

Populatie actualizata prin Studiu de fundamentare conform datelor 

recensamantului din 2011  

Populatie 

2011 

Populatie 

2017 

Populatie 

2018 

Populatie 

2019 

Populatie 

2020 

Populatie 

2021 

Populatie 

stabila 

conform 

recensamant 

2011 

Populatie 

2017 

estimata 

cu  

“ -

0,20%/an” 

Populatie 

2018 

estimata 

cu   

“- 

0,20%/an” 

Populatie 

2019 

estimata 

cu 

  “- 

0,20%/an” 

Populatie 

2020 

estimata 

cu 

 “- 

0,20%/an” 

Populatie 

2021 

estimata 

cu 

  “- 

0,20%/an” 

Zona 1 113,594 106,765 105,591 105,141 104,690 104,240 154,279 152,428 152,123 151,819 151,515 151,212 

URBAN 97,916 92,030 91,018 90,630 90,241 89,853 106,143 104,869 104,660 104,450 104,241 104,033 

RURAL 15,678 14,735 14,573 14,511 14,449 14,387 48,136 47,558 47,463 47,368 47,274 47,179 

Zona 2  105,327 98,995 97,907 97,489 97,071 96,654 81,341 80,365 80,204 80,044 79,884 79,724 

URBAN 54,313 51,047 50,486 50,271 50,055 49,840 48,395 47,814 47,719 47,623 47,528 47,433 

RURAL 51,014 47,948 47,421 47,218 47,016 46,814 32,946 32,551 32,486 32,421 32,356 32,291 

Zona 3  64,045 60,195 59,534 59,280 59,026 58,772 61,030 60,298 60,177 60,057 59,937 59,817 

URBAN 26,224 24,648 24,377 24,273 24,169 24,065 23,244 22,965 22,919 22,873 22,828 22,782 

RURAL 37,821 35,547 35,157 35,007 34,857 34,707 37,786 37,333 37,258 37,183 37,109 37,035 

Zona 4  85,364 80,232 79,350 79,011 78,673 78,334 45,726 45,177 45,087 44,997 44,907 44,817 

URBAN 35,569 33,430 33,063 32,921 32,781 32,639 20,630 20,382 20,342 20,301 20,260 20,220 

RURAL 49,795 46,802 46,287 46,090 45,892 45,695 25,096 24,795 24,745 24,696 24,646 24,597 

TOTAL 

URBAN 
214,022 201,155 198,944 198,095 197,246 196,397 198,412 196,031 195,639 195,248 194,857 194,468 

TOTAL 

RURAL 
154,308 145,032 143,438 142,826 142,214 141,603 143,964 142,236 141,952 141,668 141,385 141,102 

TOTAL  368,330 346,187 342,382 340,921 339,460 338,000 342,376 338,267 337,591 336,916 336,242 335,569 
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În Studiul de fezabilitate aprobat în decembrie, pentru anul 2011 a fost prognozată 

următoarea populaţie: 

 Total populaţie  – 368.330 locuitori; 

 Mediul urban    – 214.022 locuitori; 

 Mediul rural     – 154.308 locuitori; 

Rezultatele recensământului realizat la nivel naţional în anul 2011, relevă următoarea 

populaţie pentru judeţul Alba: 

 Total populaţie – 342.376 locuitori; 

 Mediul urban   – 198.412 locuitori; 

 Mediul rural     – 143.964 locuitori; 

În urma recensământului populației din 2011, populația județului Alba a fost de  342.376 

locuitori din care 168.451 bărbați (49,2%) şi 173.925 femei (50,8%), asigurând o densitate a 

populației de 54.85  loc/km2. 

 În ceea ce privește distribuția pe medii, în urma recensământului, din totalul populației 

județului 198.412 locuitori (57.95%) au domiciliul în mediul urban şi 143.964 locuitori (42.05%) 

locuiesc în mediul rural.  

 Din datele de mai sus se poate constata o diferenţă destul de mare între datele de proiecţie 

a populaţiei şi datele rezultate în urma Recensământului, diferenţa fiind de 25.954 locuitori, 

valoarea estimată fiind cu 7 % mai mare decât valoarea reală. 

Această diferenţă va avea impact asupra determinării cantităţii de deşeuri generate, 

respectiv gestionate. 

 

3.3. Zonele de management a deșeurilor în județul Alba 

 Elementul cheie al oricarui sistem de management integrat al deseurilor este 

dezvoltarea unor zone adecvate de management al deseurilor si a amenajarilor incluse in 

fiecare zona, adica acele zone ce vor fi deservite de aceeasi infrastructura de management al 

deseurilor (depozit, statie de tratare, statie de sortare, etc). 

Alegerea cu succes a acestor zone conduce intr-o mare masura la cresterea eficientei sistemului de 

management al deseurilor propus.  
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 Conform Aplicatiei de finantare si documentelor suport au fost stabilite patru zone de 

management a deseurilor in judetul Alba (delimitate cu linie neagra ingrosata in figura de mai 

jos) care includ infrastructura existentă și localitatile deservite. 

Infrastructura existentă şi localităţile deservite 
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Conform figurii de mai sus componenta zonelor este urmatoarea:  

 Zona 1 

 Sub-zona 1.1: Alba Iulia, Teius, Ciugud, Berghin, Ohaba, Mihalt, Stremt, 

Galda de Jos, Cricau, Intregalde, Ighiu, Sintimbru. 

 Sub-zona 1.2: Aiud, Ramet, Radesti, Rimetea, Lopadea noua, Livezile, 

Miraslau, Ponor. 

 Sub-zona 1.3: Ocna Mures, Hoparta, Farau, Noslac, Lunca Muresului, 

Unirea. 

 Zona 2: Sebes, Cugir, Daia Romana, Cut, Spring, Dostat, Garbova, Cilnic, Sasciori, Pianu, 

Salistea, Blandiana, Vintu de Jos, Ceru Bacainti, Sibot, Sugag. 

 Zona 3: 

 Sub-zona 3.1: Zlatna, Almasu Mare, Metes 

 Sub-zona 3.2: Abrud, Rosia Montana, Ciuruleasa, Bucium, Mogos 

 Sub-zona 3.3: Cimpeni, Arieseni, Avram Iancu, Vidra, Sohodol, Vadu 

Motilor, Albac, Poiana Vadului, Horea, Scarisoara, Garda de Sus 

 Sub-zona 3.4: Baia de Aries, Lupsa, Salciua, Posaga, Ocolis, Bistra 

 Zona 4: Blaj, Cergau, Cenade, Valea Lunga, Cetatea de Balta, Jidvei, Sona, Sancel, 

Bucerdea Granoasa, Craciunelu de Jos, Rosia de Secas. 

 

3.4.Descrierea activităților componente ale serviciului de 

salubrizare 

1. Transferul deseurilor 

Transferul deseurilor la CMID Galda de Jos se va realiza prin statiile de transfer Tartaria, 

Blaj, Baia de Aries/Abrud. 

Toate deşeurile municipale si asimilabile colectate separat, precum şi cele reziduale 

amestecate colectate din zonele de colectare 2, 3.2, 3.3, 3.4 si 4, vor fi transportate de catre 

Operatorii CT desemnaţi în Staţiile de transfer existente pe raza judeţului Alba, pentru stocarea 

temporară şi compactarea în vederea transferării lor la CMID Galda de Jos.   

Mai precis, deşeurile din Zona 2 vor fi transferate prin Statia de transfer Tărtăria, iar cele din zona 

4 prin Staţia de transfer Blaj.  In ceea ce priveste deşeurile din sub-zonele 3.2 şi 3.3. acestea vor fi 

transferate pentru o perioadă iniţială de 2 ani prin staţia de transfer Baia de Arieş, urmând ca după 
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această perioadă să fie transferate prin staţia de transfer Abrud. Deşeurile din zona 3.4. vor fi 

transferate prin staţia de tranfer Baia de Arieş. 

In plus fata de deseurile municipale, in staţiile de transfer vor fi stocate temporar si 

următoarele categorii de deşeuri: 

- deşeurile stradale colectate operatori specializaţi alţii decat Operatori CT; 

- deşeurile predominant vegetale din parcuri, grădini şi cimitire colectate de operatori 

specializaţi alţii decât Operatorii CT 

- deseurile reprezentate de fluxurile special de deseuri precum: deşeurile periculoase 

menajere colectate separat, deşeurile voluminoase, DEEE-urile colectate de la populaţie şi 

de la agenti economici generatori si deseurile provenite din constructii si demolari. 

Primele doua categorii de deseuri vor fi transferate la CMID Galda de Jos, iar in ceea ce priveste 

fluxurile special de deseuri acestea vor fi valorificate/eliminate dupa caz unor operatori 

specializati pentru gestionarea acestor fluxuri de deseuri. 

2. Tratarea deseurilor 

Tratarea deseurilor se va realiza prin statiile de sortare Galda de Jos, Aiud, Zlatna si Baia 

de Aries, precum si prin Statia de Tratare Mecano – Biologica Galda de Jos. 

Tratarea deşeurilor reciclabile prin statiile de sortare 

Deseurile reciclabile vor fi colectate de catre Operatorii CT separat pe 3 fractii, si anume: 

hartie si carton, plastic si metal si sticla. 

Sortarea acestor deşeuri se va realiza în Staţia de sortare din cadrul CMID Galda de Jos, 

precum şi în staţiile de sortare realizate prin proiectele PHARE CES existente la Aiud, Baia de 

Arieş şi Zlatna. 

Arondarea zonelor/subzonelor la statiile de sortare se va realiza astfel: 

a) Statia de sortare Aiud  

Etapa 1 (de la semnarea contractului de delegare al ADI Salubris Alba pana la 16.08.2020 - data 

finalizarii contractului  existent de operare a statiei de transfer Aiud) 

- vor ajunge deşeurile reciclabile din UAT-urile Aiud si Livezile; 

Etapa 2 (din 17.08.2020 pana la finalizarea contractului de delegare al ADI Salubris Alba) 

- vor ajunge deşeurile reciclabile din UAT-urile Aiud, Livezile, Rimetea, Miraslau, 

Lopadea Noua, Radesti, Rimet, Ponor. 

b) Staţia de sortare Zlatna - vor ajunge deşeurile reciclabile colectate din sub-zona 3.1; 

c) Staţia de sortare Baia de Arieş 
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- Pentru o perioada de 2 ani incepand cu data semnarii contractului de delegare al ADI 

Salubris Alba vor ajunge deşeurile reciclabile din sub-zonele 3.2, 3.3 si 3.4; 

- Pentru perioada ulterioara celor 2 ani, incepand cu data semnarii contractului de 

delegare al ADI Salubris Alba, vor ajunge deşeurile reciclabile din sub-zona 3.4; 

d) Staţia de sortare din cadrul CMID Galda de Jos 

- pe intreaga perioada a contractului de delegare vor ajunge deşeurile reciclabile 

colectate din zonele/subzonele 1.1, 1.3, 2 si 4; 

- de la semnarea contractului de delegare al ADI Salubris Alba pana la 16.08.2020 (data 

finalizarii contractului  existent de operare a statiei de transfer Aiud), vor ajunge 

deşeurile reciclabile colectate din UAT-urile Rimetea, Miraslau, Lopadea Noua, 

Radesti, Rimet, Ponor, din cadrul subzonei 1.2; 

- Pentru perioada ulterioara a primilor 2 ani de implementare a contractului de delegare 

al ADI Salubris Alba, vor ajunge deşeurile reciclabile din sub-zona 3.2 si 3.3; 

Tratarea deşeurilor reziduale si biodegradabile prin compostare individuala si Statia 

TMB Galda de Jos 

Deseurile reziduale si deseurile biodegradabile vor fi tratate, după caz, prin compostare şi 

tratare mecano-biologică. 

Deseurile reziduale reprezinta cea de-a patra fractie de deseuri colectata de la populatie si 

agentii economici care va fi tratata prin Statie TMB Galda de Jos. 

Deseurile biodegradabile sunt reprezentate de: 

- deşeurile vegetale din parcuri şi grădini; 

- deşeurile stradale in proportie de 10% din deseurile stradale colectate 90% din deseurile 

stradale colectate; 

- deşeurile organice din gospodăriile populaţiei din mediul rural şi zonele peri-urbane. 

Tratarea deşeurilor biodegradabile se va realiza astfel: 

- în unităţi de compostare individuale – pentru deşeurile organice provenite de la populaţia din 

mediul rural şi zonele periurbane; (populaţia va fi dotată cu 16.133 unităţi de compostare 

individuale); 

- în cadrul unui flux separat în staţia de tratare mecano-biologică din cadrul CMID. 

3. Depozitarea deseurilor 

Depozitarea deseurilor se va realiza prin Depozitul ecologic de deşeuri din cadrul CMID 

Galda de Jos si va deservi populaţia judetului Alba.  
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In Depozitul ecologic de deşeuri vor fi depozitate urmatoarele categorii de deseuri: 

- refuzul de la statiile de sortare; 

- refuzul de la statia TMB; 

- deseurile stradale in proportie de 90% din deseurile stradale colectate 

- compostul rezultat de la statia TMB 

- namol de la statiile de epurare in proportie de maxim 10% din deseurile depozitate. 

 

4. Stocarea temporara, valorificarea si eliminarea fluxurilor special de deseuri 

Fluxurile speciale de deseuri sunt: deseurile periculoase din deseurile municipale, deseurile 

voluminoase, deseurile din constructii si demolari si DEEE-urile. 

3.5. Proiecția cantităților de deșeuri 

Având in vedere modificarea numarului de persoane din judetul Alba, survenita in urma 

realizarii recensamantului din anul 2011, pentru estimarea cantităților de deșeuri municipale si 

asimilabile generate se vor folosi datele privind proiecţia populației actualizata conform 

prezentului Studiu de fundamentare (prezentata în ANEXA 1 - PROGNOZA PRIVIND 

EVOLUTIA POPULATIE IN JUDETUL ALBA IN PERIOADA 2017 - 2021).  

Totodata, pentru estimarea cantităţilor de deşeuri municipale si asimilabile care vor fi 

generate în perioada de planificare (2017 – 2021) s-a avut in vedere o rata de conectare la serviciul 

de salubrizare de 100% atat in mediul urban cat si in mediul rural si este realizată după cum 

urmează: 

 deşeuri menajere mixte colectate de la populaţie - cantitatea se calculează pe medii (urban 

şi rural) pe baza proiecţiei populaţiei, a ratei de conectare la servicii de salubrizare şi a 

indicelui de generare prevazut in Studiul de fezabilitate  pentru anul 2016, respectiv 385 

kg/locuitor/an in mediul urban si 162 kg/locuitor/an in mediul rural indexat cu indicatorul de 

crestere de 0,8% in fiecare an conform Planului National de Gestionare a Deseurilor.  

 deşeuri menajere mixte colectate de la agentii economici - cantitatea se calculează pe medii 

(urban şi rural) pe baza proiecţiei populaţiei şi a indicelui de generare prevazut in Studiul 

defezabilitate  pentru anul 2016, respectiv 112 kg/locuitor/an in mediul urban si 5 

kg/locuitor/an in mediul rural indexat cu indicatorul de crestere de 0,8% in fiecare an conform 

Planului National de Gestionare a Deseurilor.  

 deşeuri din parcuri si gradini - cantitatea se calculează pe medii (urban şi rural) pe baza 

proiecţiei populaţiei şi a indicelui de generare prevazut in Studiul defezabilitate  pentru anul 
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2016, respectiv 29 kg/locuitor/an in mediul urban si 1 kg/locuitor/an in mediul rural indexat cu 

indicatorul de crestere de 0,8% in fiecare an conform Planului National de Gestionare a 

Deseurilor.  

 deşeuri stradale - cantitatea se calculează pe medii (urban şi rural) pe baza proiecţiei 

populaţiei şi a indicelui de generare prevazut in Studiul defezabilitate  pentru anul 2016, 

respectiv 33 kg/locuitor/an in mediul urban si 1 kg/locuitor/an in mediul rural indexat cu 

indicatorul de crestere de 0,8% in fiecare an conform Planului National de Gestionare a 

Deseurilor.  

Pe baza celor prezentate mai sus, s-a calculat proiecţia generării deşeurilor municipale si 

asimilabile  la nivel judeţean (total pe judeţ, mediu urban şi rural), precum şi proiecţia generării de 

deşeuri municipale si asimilabile pentru fiecare UAT, conform situatiei detaliate prezentate in 

ANEXA 3 – PROIECTIA GENERARII DESEURILOR IN JUDETUL ALBA IN PERIOADA 

2017 – 2018. 

In concluzie, cantitatea totală de deşeuri municipale si asimilabile generate anual 

reprezintă suma cantităţilor de deşeuri menajere colectate de la populatie, a deşeurilor 

menajere mixte colectate de la agentii economici, a deşeurilor provenite din parcuri şi 

grădini şi a deşeurilor stradale.   

Proiecta cantitatilor de deseuri municipale si asimilabile sintetizata este prezentata in 

tabelul de mai jos: 

Categoria 

deseurilor 

Anul 2017 

(t/an) 

Anul 2018 

(t/an) 

Anul 2019 

(t/an) 

Anul 2020 

(t/an) 

Anul 2021 

(t/an) 

Deseuri menajere 

mixte populatie 
99.302 99.897 100.505 101.096 101.701 

Deseuri menajere 

mixte agenti 

economici 

22.848 22.985 23.122 23.261 23.400 

Deseuri din parcuri 

si gradini 
5.874 5.909 5.944 5.980 6.016 

Deseuri stradale 6.664 6.704 6.744 6.785 6.825 

TOTAL, din care: 134.688 135.494 136.316 137.121 137.941 

Mediul Urban 110.458 111.119 111.784 112.453 113.126 

Mediul Rural 24.230 24.375 24.532 24.668 24.815 
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In plus, fata de deseurile municipale si asimilabile, deseurile din parcuri si gradini si 

deseurile stradale prin activitatile serviciului de salubrizare sunt gestionate si urmatoarele 

fluxuri speciale de deseuri, si anume:  

1. Deseurile periculoase din deseurile municipale 

Deseurile periculoase din deseurile municipale sunt reprezentate de deşeurile rezultate din 

îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri 

medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au acelaşi regim cu cel al 

deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale 

specifice. 

În cazul unităţilor sanitare şi veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai 

pentru colectarea deşeurilor similare celor menajere. 

Deşeurile periculoase menajere vor fi colectate separat si transportate pentru stocare 

temporara în spaţiile special amenajate în acest scop în staţiile de transfer/CMID Galda de Jos.  

Preluarea, stocarea temporară, precum şi eliminarea deşeurilor periculoase menajere se 

realizează în condiţiile legii de catre Operatorul TTPD. 

Proiectia cantitatilor de deşeuri periculoase din deseurile municipale generate in perioada 

2017-2021 a fost calculata prin aplicarea procentului de 0,5% la cantitatea de deseuri menajere 

mixte colectate de la populatie si agentii economici. 

Sinteza cantitatilor de deşeuri periculoase din deseurile municipale generate in perioada 

2017-2021este prezentata in tabelul de mai jos: 

Categorie deseu Anul 2017 

(t/an) 

Anul 2018 

(t/an) 

Anul 2019 

(t/an) 

Anul 2020 

(t/an) 

Anul 2021 

(t/an) 

Deseuri periculoase din 

deseurile municipale 
611 614 618 622 626 

 

2. Deseurile voluminoase: 

Deşeurile voluminoase sunt deseurile solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz 

casnic de folosinţă îndelungată, altele decât deşeurile de echipamente electrice şi electronice, 

covoare, saltele, deşeuri textile etc), care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare a 

deşeurilor municipale. 

Deşeurile voluminoase se vor colecta de catre Operatorii CT periodic în cadrul unor 

campanii de colectare de minim 4 ori pe an sau la cerere şi vor fi transportate la Staţia de transfer 

aferentă zonei (zonele 2,4 şi sub-zonele 3.2, 3.3 şi 3.4), respectiv la CMID Galda de Jos (pentru 
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zona 1 şi sub-zonele 1.2. şi 3.1.), în vederea stocării temporare în containere specifice amplasate în 

spaţii special amenajate.  

Proiectia cantitatilor de deseuri voluminoase generate in perioada 2017-2021 a fost 

calculata prin aplicarea procentului de 5% din deseurile menajere mixte colectate de la populatie si 

agentii economici. 

Sinteza cantitatilor de deseuri voluminoase generate in perioada 2017-2021 este prezentata 

in tabelul de mai jos: 

Categorie deseu 
Anul 2017 

(t/an) 

Anul 2018 

(t/an) 

Anul 2019 

(t/an) 

Anul 2020 

(t/an) 

Anul 2021 

(t/an) 

Deseuri 

voluminoase 
6.108 6.144 6.181 6.218 6.255 
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3. Deseuri de echipamente electrice si electronice 

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice, deşi fac parte din categoria deseurilor 

municipale şi colectarea lor de la gospodariile particulare este in sarcina autoritatilor publice 

locale, vor fi gestionate prin alte sisteme decat serviciul de salubrizare al localitatilor, stabilite de 

comun acord cu producatorii/importatorii de echipamente electrice si electronice sau tertii care ii 

reprezintă, conform prevederilor legale în vigoare (OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice şi Legea nr. 215/2001 a administraţiilor publice locale). 

Conform informatiilor furnizate de APM Alba pe teritoriul județului Alba există  in 

prezent 21 puncte de colectare DEEE înființate conform prevederilor HG 1037/2010 privind 

deșeurile de echipamente electrice și electronice: 

 în municipiul Alba Iulia  

- str. Soseaua de Centura – operat de catre SC ALOREF SRL; 

- str. George Cosbuc, nr. 28 - operat de catre SC METEOR SRAR SRL (asigura 

si tratarea DEEE-urilor); 

- str. Bucuresti, nr. 88 -  operat de catre SC REMAT ALBA SA; 

- str. Detunata, nr. 18 - operat de catre SISTEM DE COLECTARE – SLC ALBA; 

- str. Livezii, nr. 35 A - operat de catre SC POLARIS M HOLDING SRL; 

- str. Gheorghe Doja, nr.11 - operat de catre SC WMW INTERMEDIA 

CORPORATION TRADE SRL; 

 în orasul Cugir  

- str. Victoriei nr. 14 – operat de catre SC G&E INVEST 2003 SRL; 

- str. Victoriei nr. 57C – operat de catre SC CLAUS SERVICE SRL; 

 în municipiul Blaj  

- str. Iuliu Maniu, nr. 1 – operat de catre SC SKY KONNET SRL;  

- str. Iuliu Maniu, nr. 101 – operat de catre SC FINANCIAR URBAN SRL; 

- str. Simion Barnutiu, nr. 73 - operat de catre SC ECO LERY CLEAR SRL; 

 în orasul Baia de Arieș  

- str. dr. Lazăr Chirilă, F.N. – operat de  SC ECO MONTAN APUSENI SRL; 

 în orasul Câmpeni 

- str.Avram Iancu, nr. 5 operat de catre SC SALUBRITATE APUSENI SRL 

 în orasul Zlatna 

- str. Valea Mică, nr. 182 – operat de catre SC FINANCIAR URBAN SRL; 



 

73 

 

 în municipiul Sebeș 

- str. Viilor nr. 28 – operat de catre Serviciul Public de Administrare a 

Patrimoniului din cadrul Primăriei Sebeș; 

- str. Avram Iancu, nr. 51 - operat de catre SC IEZERUL MIC SRL; 

- str. Depozitelor, nr. 17 - operat de catre SC REMAT SEBES SRL; 

 în municipiul Aiud  

- str. Cuza Vodă, nr. 7 – operat de catre SC GREEN DAYS VALORIZACAO 

DOS RESIDUOS PROTECCAO DO AMBIENTE SA - Sucursala Aiud. 

- str. Drumului Gambasului, Nr. DC 10 - operat de catre SC FERO CIOAZA SRL 

 în orasul Ocna Mures  

- str. Fabricii, nr. 2 – operat de catre SC REGECO SRL; 

- str. Avram Iancu, Nr. 2 - operat de catre SC FINANCIAR URBAN SRL 

DEEE-urile colectate de la populaţie şi de la agenti economici generatori vor fi preluate de 

catre Operatorul TTPD, pe care le va depozita temporar in cadrul instalatiilor de management al 

deseurilor in spatiile special amenajate, iar apoi vor fi tratate/eliminate de catre le va elimina in 

baza unor acorduri/ contracte de tratare/ eliminare pe care le va incheia cu operatorii 

economici autorizaţi pentru desfăşurarea acestor activităţi 

Proiectia cantitatilor de DEEE-uri generate in perioada 2017-2021 a fost calculata pe baza 

indicatorului de generare, respectiv 4 kg/locuitor/an. 

Sinteza cantitatilor de DEEE-uri generate in perioada 2017-2021este prezentata in tabelul 

de mai jos: 

Categorie deseu 
Anul 2017 

(t/an) 

Anul 2018 

(t/an) 

Anul 2019 

(t/an) 

Anul 2020 

(t/an) 

Anul 2021 

(t/an) 

DEEE-uri 1.353 1.342 1.339 1.336 1.334 

 

4. Deseurile din constructii si demolari 

Deşeurile din construcţii şi demolări care fac obiectul prezentului contract provin din 

activităţile de reparații/ modernizări/ reamenajari interioare sau exterioare ale locuinţelor 

proprietate individuală. În mod uzual, aceste deşeuri conţin beton, ceramică, cărămizi, ţigle, 

materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolaţie şi altele 

asemenea. 

Deşeurile de construcţii şi demolări provenite de la populaţie din activităţile de 

reparații/modernizări/reamenajari interioare/exterioare ale locuinţelor vor fi colectate de către 
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Operatorii CT si preluate de catre Operatorul TTPD care vor fi stocate temporar in spatii special 

amenajate in vederea tratarii/eliminarii. 

Astfel, deşeurile din construcţii şi demolări vor fi supuse proceselor de reutilizare, 

reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere, 

în procent de minim 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de 

construcţie şi demolări, conform prevederilor legale (Legea 211/2011, art. 17). 

Deşeurile de construcţii şi demolări se vor elimina prin depozitare doar dacă nu au 

calităţile pentru a fi reutilizate, reciclate sau supuse altor operaţiuni de valorificare materială 

Depozitarea deşeurilor de construcţii şi demolări în depozitul ecologic din cadrul CMID 

Galda de Jos este acceptată doar cu acordul Consiliului Judeţean Alba şi se realizează doar cu 

respectarea condiţiilor impuse de tehnologia de depozitare şi de normativele legale în vigoare. 

Proiectia cantitatilor de deşeuri de construcţii şi demolări generate in perioada 2017-2021 a 

fost calculata pe baza indicatorului de generare, respectiv 30 kg/locuitor/an in mediul urban si 12 

kg/locuitor/an in mediul rural. 

Sinteza cantitatilor de deşeuri de construcţii şi demolări generate in perioada 2017-

2021este prezentata in tabelul de mai jos: 

Categorie deseu 
Anul 2017 

(t/an) 

Anul 2018 

(t/an) 

Anul 2019 

(t/an) 

Anul 2020 

(t/an) 

Anul 2021 

(t/an) 

Deşeuri de construcţii 

şi demolări 
7.588 7.546 7.531 7.516 7.501 

 

3.6. Descrierea instalațiilor de gestionare a deșeurilor 

operate în prezent 

 

Pe teritoriul județului Alba sunt operate urmatoarele instalatii de gestionare a deseurilor:  

Stația de transfer de la Abrud 

Instalația a fost construită prin proiectul cu finanţare Phare CES (RO-2003/005-

551.05.03.03.09 „Sistem de colectare selectivă şi amenajare staţie de transfer în zona turistică 

Abrud – Roşia Montană – Bucium – Ciuruleasa). 

Stația de transfer are o capacitate de 2.000 tone/an și, în prezent, asigură transferul 

deșeurilor municipale colectate în amestec de pe teritoriul  localităților Abrud, Ciuruleasa și 

Mogoș. 
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Staţia de transfer este prevăzută cu 4 containere de 30 mc (3 închise şi 1 deschis), o presă 

fixă şi 1 maşină de transfer. Nu este prevăzută cu cântar. 

Stația de sortare și transfer de la Aiud 

Instalația a fost construită prin proiectul cu finanţare PHARE CES 2003 „Sistem de 

colectare selectivă şi amenajare Staţie de transfer pentru deşeuri în zona municipiului Aiud”. 

Aşa numita Staţie de sortare și transfer este de fapt o staţie de sortare prevăzută cu 3 

containere de 40 mc cu care se asigură transportul deşeurilor reziduale rezultate de pe banda de 

sortare. Nu există posibilitatea descărcării directe a deșeurilor reziduale din mașina de colectare în 

containerul de 40 mc. 

Instalația are o capacitate de 15.000 tone/an și în prezent asigură sortarea deșeurilor 

colectate de pe teritoriul localităților Aiud, Livezile și Rădești și transferul reziduurilor rezultate în 

urma procesului de sortare. 

Staţia este dotată cu: 1 trailer pentru manipulare şi transport containere de 40 mc,  3 

containere metalice de 40 mc, 1 instalaţie de sortare, 1 motostivuitor, 1 presă verticală balotat, 1 

încărcător frontal, 1 cântar cu o capacitate maximă de 60 t. Nu este prevăzută cu un separator 

magnetic pentru deşeurile metalice. 

Stația de sortare și transfer de la Baia de Arieș 

Instalația a fost construită prin proiectul cu finanţare Phare CES (RO2006/018-17.0.01.01 

„Colectarea selectiva a deseurilor menajere in orasul Baia de Aries si cinci comune limitrofe – 

Statie de transfer”). 

Aşa numita Staţie de sortare și transfer este de fapt o staţie de sortare prevăzută cu 3 

containere de 25 mc cu care se asigură transportul deşeurilor reziduale rezultate din de pe banda 

de sortare. Nu există posibilitatea descărcării directe a deșeurilor reziduale din mașina de colectare 

în containerul de 25 mc. 

Instalația are o capacitate de 4.200 tone/an și în prezent asigură sortarea și transferul 

deșeurilor colectate de pe teritoriul localităților Baia de Aries, Lupșa, Sălciua, Posaga, Ocoliș şi 

Bistra și transferul reziduurilor rezultate în urma procesului de sortare.  

Deşeurile reciclabile colectate separat sunt sortate și valorificate la operatorii economici de 

profil. Deșeurile menajere și asimilabile colectate în amestec sunt încărcate în containerele de 25 

mc și transportate la eliminare. 

Staţia este sortare este dotată cu: 1 camion platformă cu macara, 1 cap tractor, 3 containere 

metalice de 25 mc, 1 instalaţie de sortare, 2 presă verticale balotat. Nu este prevăzută cu un 
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separator meganetic pentru deşeurile metalice și nici cu cântar pentru monitorizarea cantităților 

intrate și ieșite. 

Stația de sortare și transfer de Zlatna 

Instalația a fost construită prin proiectul cu finanţare OUG 40/2006 („Reabilitarea 

sistemului de salubrizare a orasului Zlatna şi construire Staţie de transfer a deşeurilor menajere”). 

Aşa numita Staţie de sortare și transfer este de fapt o staţie de sortare prevăzută cu 4 

containere de 32 mc cu care se asigură transportul deşeurilor reziduale rezultate din de pe banda 

de sortare. Nu există posibilitatea descărcării directe a deșeurilor reziduale din mașina de colectare 

în containerul de 32 mc. 

Instalația are o capacitate de 3.000 tone/an și în prezent asigură sortarea deșeurilor 

colectate de pe teritoriul localităților Zlatna şi Almaşu Mare și transferul reziduurilor rezultate în 

urma procesului de sortare.  

Deşeurile reciclabile colectate separat sunt sortate și valorificate la operatorii economici de 

profil.  

Staţia este dotată cu: 1 trailer pentru manipulare şi transport containere de 32 mc (in 

prezent nefuncţional), 4 containere metalice de 32 mc, 1 instalaţie de sortare cu 6 posturi, 1 

motostivuitor, 1 presă verticală de balotat, 1 încărcător frontal, 1 cântar cu o capacitate maximă de 

60t. 

Din punct de vedere al integrarii în SMID a infrastructurii existente pentru gestionarea deşeurilor, 

s-au identificat urmatoarele probleme de ordin tehnic: 

1. Staţia de transfer Abrud va fi integrata in SMID Alba dupa o perioada de doi ani de la 

inceperea contractului de delegare, aceasta perioada fiind necesara pentru inscrierea in 

Cartea funciara a acesteia pentru a putea fi preluata in administrare de catre Consiliul 

Judetean Alba.  

2. Staţia de transfer din Sohodol (aflată în sub-zona 3.3), finanțată prin OUG 7/2006 privind 

instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul 

rural, nu a mai fost finalizată, aceasta neputând fi utilizată pentru scopul propus. 

3.7. Operatorii existenți ai instalațiilor de gestionare a 

deșeurilor din județul Alba 

Aşa cum s-a menţionat anterior, la momentul actual activitatea de tratare a deşeurilor 

menajere se face în următoarele instalaţii de gestionare a deşeurilor:  
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Instalații de gestionare a deșeurilor existente în județul Alba 

Instalație Localitate Operator Stadiul reglementării 

Stație de transfer Abrud 

CONSILIUL LOCAL ABRUD 

- SERVICIUL DE 

SALUBRIZARE 

Autorizație de mediu nr. 149/12.08.2009 

revizuită la data de 20.06.2011 valabilă până 

la  12.08.2019 

Stație de sortare și 

transfer* 
Aiud 

SC GREENDAYS V.R.P.A. 

S.A.- sucursala Aiud 

Autorizaţie de Mediu nr. 118/23.06.2014 

revizuita in 04.08.2014 valabilă până la 

23.06.2019 

Stație de sortare și 

transfer* 

Baia de 

Arieș 

SC ECO MONTAN APUSENI 

SRL 

Autorizatie de Mediu nr. 195/10.10.11.2010 

valabilă până la 10.11.2020 

Stație de sortare și 

transfer* 
Zlatna 

SC FINANCIAR URBAN  

SRL 

Autorizație de mediu nr. 357/15.02.2012 

revizuită la data de 13.03.2014 valabilă până 

la  14.12.2021 

 

* Aşa numitele staţii de sortare și transfer sunt de fapt staţii de sortare prevăzute cu containere de 

capacitate mare și cu mașini de transport cu care se poate asigura transportul deşeurilor 

reziduale rezultate din sortare la instalaţiile de eliminare. Nu există posibilitatea descărcării 

deșeurilor reziduale din mașinile de colectare direct în containerele de transport. 

 

3.8. Descrierea instalațiilor de gestionare a deșeurilor noi 

Instalațiile si echipamentele de gestionare a deseurilor noi, a căror operare urmează a fi delegată sunt: 

 Depozitul conform de deșeuri Galda de Jos; 

 Stația de tratare mecano-biologică Galda de Jos; 

 Stația de sortare Galda de Jos; 

 Stația de transfer Tărtăria; 

 Stația de transfer Blaj. 

 Containerele pentru stocarea temporara a fluxurilor speciale de deseuri 

 

1. Depozitul conform de deșeuri Galda de Jos 

Amplasamentul depozitului conform de deșeuri este în centrul județului, în comuna Galda 

de Jos, la cca. 16 km de municipiul Alba Iulia, respectiv la 1,7 km de localitatea Galda de Jos. 

Terenul are o suprafață de 25 ha, pe același amplasament fiind construite și stația de 

sortare și statia de tratare mecano-biologică. 

În etapa de exploatare, accesul la amplasament se va realiza din DN1(E81) pe două 

drumuri de legătură situate între sectorul dintre intersecția cu DJ107H și intrarea în orașul Teiuș. 

Cele 2 drumuri sunt modernizate, vor avea sens unic de circulație și vor funcționa tur-retur.  
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În acest depozit vor fi depozitate deșeurile municipale si asimilabile,  deseurile din parcuri 

si gradini si deseurile stradale care nu pot fi valorificabile colectate de pe întreg teritoriul județului 

Alba. 

Categoriile de deșeuri ce vor fi depozitate pe depozitul de la Galda de Jos sunt: 

 Reziduuri rezultate de la statiile de sortare; 

 Reziduuri rezultate de la statia de tartare mecano-biologica; 

 Deseurile stradale in proportie de 90% din deseurile stradale colectate; 

 Compost rezultat de la statia de tartare mecano-biologica; 

 nămolul rezultat de la epurarea apelor uzate orășenești – nu mai mult de 10% din 

cantitatea deșeurilor eliminate pe depozit (o cantitate estimată de aproximativ 7.412 tone 

pentru anul 2017). 

Conform Studiului de fezabilitate Depozitul de la Galda de Jos a fost proiectat cu o capacitate 

totală de 1.926.000 mc, fiind alcătuit din 2 celule ce vor ocupa circa 11,4 ha. Durata de 

funcționare previzionată este de 21 ani.  

In prezent este construita celula 1, care are următoarele caracteristici: 

 capacitate – 689.180 mc (inclusive materialul de acoperire); 

 suprafața ocupată – circa. 5 ha; 

 durată estimată de viață –5,5 ani. 

Tabelul de mai jos prezintă proiectia cantitatilor de deseuri depozitate in perioada 2017 – 2021, 

inclusiv compostul utilizat cu ror de acoperire periodica a stratului de deseuri. 

Proiectia cantitatilor depozitate in perioada 2017 - 2021 

 

În ceea ce privește soluția constructivă aleasă, depozitul a fost construit conform cerințelor HG 

349/2005 privind depozitele de deșeuri și conform cerințelor Ordinului nr. 757/2004 pentru 

aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor. 

Astfel, elementele constructive ale celulei 1 sunt: 

 Inclinatia pentru taluzurile interioare, este de 1:3; 

Anul 2017 

(t/an) 

Anul 2018 

(t/an) 

Anul 2019 

(t/an) 

Anul 2020 

(t/an) 

Anul 2021 

(t/an) 

81.377 81.864 82.360 82.846 83.342 
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 Drumul de acces in celula 1 este in continuarea drumului de pe coronament, pe taluz pana 

la baza celulei 1; 

 Baza depozitului este profilata in coame, intre care sunt amplasate drenurile colectate 

pentru levigat; 

 Toata baza depozitului si taluzurile acestuia sunt impermeabilizate, cu un pachet format 

din: 

o Bariera geologica de argila; 

o Geocompozit bentonitic (GCL) cu densitate de 5000 g/mc; 

o Geomembrana PEID, 2 mm grosime, textura pe ambele fete; 

o Geotextil de protectie cu masa de 1200 gr/mp; 

o Strat de protectie din nisip, avand grosimea de 10 cm; 

o Strat de drenaj din pietris spalat de rau 16/32 mm, avand grosimea de 0,50 m si un 

coeficient de impermeabilitate k de peste 10-3 m/s. 

 Levigatul va fi colectat prin sistemul de colectare (conducte, cămine, stații de pompare), 

stocat într-un rezervor și tratat într-o stație de epurare cu osmoză inversă.  

Concentratul recirculat in corpul depozitului prin pompare. 

Permeatul va fi evacuat în cursul de apă din apropiere (pârâul Dăneț). 

Gazul de depozit va fi colectat prin intermediul puțurilor de colectare și ars în mod 

controlat. 

Ca și tehnologie de depozitare, prima celula va fi formata din 2 sub-celule, astfel pentru a 

se asigura separarea fluxurilor de apa curata/apa murdara (levigat) este necesar ca descarcarea 

deseurilor in prima etapa sa se faca in sub-celula din aval. La inceput, descarcarea se va face, fara 

preluarea deseului de catre buldozer si respectiv fara compactare, pana ce se va crea un pat de 

circulatie care sa permita intrarea acestor utilaje in incinta sub-celulei 1. Este cu desavarsire 

interzis ca utilajele de nivelare si compacatare sa circule direct pe captuseala sau stratul drenant al 

depozitului. Stratul minim de deseuri pe care pot circula aceste utilaje este de 2,0 m, dupa 

compactare. 

Deseurile descarcate si compacatate se acopera periodic, in functie de conditiile de operare 

si de prevederile autorizatiei de mediu, pentru a evita mirosurile, imprastierea de vant a deseurilor 

usoare si aparitia insectelor si pasarilor. 

Depozitul dispune de infrastructura necesara bunei functionari, care consta in: 

- Imprejmuire si poarta de acces; 
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- Platforma electronica de cantarire auto si cabina; 

- Zona de prelevare probe; 

- Cladire administrativa; 

- Cladire intretinere/garaj auto cu atelier  mecanic; 

- Parcare deschisa pentru personal si vizatotori; 

- Sistem de spalare roti; 

- Drumuri interne; 

- Platforme tehnologice; 

- Canale de garda si rigole pentru colectarea si evacuarea apelor meteorice, inclusiv 

constructiile hidrotehnice aferente; 

- Zona de protectie impotriva incendiilor; 

- Zone verzi. 

 

2. Statia de tratare mecano-biologică Galda de Jos 

Pe amplasamentul de la Galda de Jos a fost construită și o stație de tratare mecano-

biologică ce va trata deșeurile, anterior depozitării, în vederea reducerii conținutului de materie 

biodegradabilă. 

În cadrul instalației de tratare mecano-biologica (cu o capacitate de 85.566 tone/an) vor fi 

tratate deșeurile biodegradabile colectate împreună cu deșeurile reziduale de la utilizatorii casnici 

și non-casnici (deșeurile asimilabile), deseurile din parcuri si gradini, si un procent de 10% din 

deseurile stradale colectate. 

Parametrii tehnici care au fost folosiți la proiectarea instalației de tratare mecano-

biologică sunt: 

 Capacitate (deseu la intrare): 85.566 t/an  

 Zile lucrătoare într-un an:         312 

 Număr schimburi de lucru/zi: 2 

 Timp de lucru pe schimb:  8 ore 

Analiza de opțiuni realizată în cadrul Studiului de fezabilitate a arătat că optiunea aleasa 

de tratare a deșeurilor reziduale (care sunt colectate împreună cu deșeurile biodegradabile) este 

cea în cadrul unei stații simple de tratare mecano-biologică, amplasată în vecinătatea depozitului 

conform de deșeuri și a stației de sortare. 
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Deșeurile reziduale (colectate împreună cu deșeurile biodegradabile) din zona 1, precum 

și cele ce provin de la stațiile de transfer din zonele 2,3 si 4 vor fi tratate într-o stație simplă de 

tratare mecano-biologică având ca rezultat final un produs inertizat din punct de vedere biologic. 

Tratarea biologică se va realiza printr-un proces aerob în celule de tratare modulare. 

Deșeurile care ajung în stație sunt cântărite și apoi sunt introduse într-un tocător cu 

ajutorul unui încărcător frontal (după îndepărtarea eventualelor deșeuri periculoase și 

voluminoase) în vederea tocării. După tocarea și separarea metalelor feroase, deșeurile sunt 

cernute cu ajutorul unei site.  

Fracția care rămâne pe sită va fi trimisă direct la depozitul conform iar fracția cernută (cu 

dimensiuni mai mici de 60 mm) este transportată în zona de tratare biologică. 

În vederea optimizării procesului de tratare biologică, dacă este nevoie, se pot adăuga 

materiale structurale. În zona de tratare biologică deșeurile se depozitează în celulele de tratare, 

în grămezi, folosind încărcătorul frontal. 

Tehnologia de tratare biologică are drept scop descompunerea prin procese aerobe a 

materiei organice din deșeuri (în prezența aerului și a umidității). Astfel, deșeurile sunt puse în 

grămezi în celulele de tratare – grămezile sunt acoperite cu o membrană semipermeabilă (în 

vederea păstrării umidității și a împiedica generarea de mirosuri neplăcute) și este insuflat aer (cu 

ajutorul unui ventilator). 

În vederea descompunerii materiei organice, deșeurile sunt ținute în zona de tratare 

biologică pentru o perioadă de 21 zile.  La sfârșitul acestei perioade deșeul stabilizat este scos cu 

ajutorul încărcătorului frontal și sortat cu ajutorul unei site. Fracția care rămâne pe sită este 

trimisă direct la depozitul conform (poate resturi de plastic, materii greu biodegradabile etc) iar 

fracția de sub sită este transportată în zona de maturare  

Maturarea are rolul de a asigura definitivarea proceselor biologice și stabilizarea 

deșeurilor tratate și durează 15 zile. La sfârșitul acestei perioade este de așteptat ca deșeurile să 

nu mai prezinte mirosuri neplăcute și sa poata fi utilizate drept material de umplutură (acoperire) 

pentru depozitul conform. 

Statia TMB dispune de infrastructura necesara bunei functionari, care consta in: 

- Cladire (Sopron) Primire TMB – reprezinta zona de receptie a deseurilor receptie a 

deseurilor; 

- Cladire (hala) pentru tratare mecanica – TMB - In aceasta cladire se va realiza faza de 

tratare mecanica. 
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- Biofiltru – asigura ventilarea la hala de tartare mecanica. 

- Celule tratare biologica - In total se vor realiza 18 celule, impartite in 2 grupuri: Grupul 1 

cu 10 celule si Grupul 2 cu 8 celule. In aceste celule se va realiza faza de tratare biologica. 

- Bazin recirculare levigat 

- Cladire (sopron) pentru rafinare si maturare - In aceasta cladire se va realiza faza de 

tratare si maturare. 

Conform manualului de exploatare, personalul (minim) necesar pentru operarea statiei de tratare 

mecano-biologica este urmatorul: 

Personal Numar 

Inginer sef – Statie SS + MBT – cel de la SS va deservi si MBT-ul 0 

Supervizor – statie MBT 1 

Soferi/personal manipulare 4 

Muncitori calificati – operator  2 

Paznici – aferent MBT 1 

TOTAL 8 

 

3. Stația de sortare Galda de Jos 

Stația de sortare a deșeurilor de la Galda de Jos, cu o capacitate avizată de 42.213 

tone/an, va asigura sortarea deșeurilor de hârtie/carton și a deșeurilor de plastic și metal colectate 

separat de pe întreg teritoriul județului Alba, din care se estimează că 23.945 tone/an vor fi 

deșeuri reciclabile (ce vor fi valorificate) și 18.268 tone/an deșeuri reziduale (eliminate la 

depozitul conform de pe amplasament). 

Materialele reciclabile rezultate vor fi valorificate la operatorii economici de profil iar 

reziduurile de la sortare vor fi eliminate la depozitul conform, aflat în vecinătate. 

Stația de sortare de la Galda de Jos se va construi pe același amplasament cu depozitul conform 

și instalația de tratare mecano-biologică, pe o suprafață de 6.300 mp. 

Parametrii tehnici care au fost folosiți la proiectarea stației de sortare sunt: 

 Capacitate (deseu la intrare):  42.213 t/an   

 Zile lucrătoare într-un an:   312 

 Număr schimburi de lucru/zi:  2. 

Conform SF aprobat sistemul de colectare separată propus este pe 2 fracții – umed 

(deșeurile reciclabile) și uscat (deșeurile biodegradabile împreună cu deșeurile reziduale). 

Investițiile, inclusiv stația de sortare, au fost proiectate pornind de la acestă ipoteză privind 

colectarea separată. 
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În urma apariției ultimelor prevederi legislative (Legea 211/2011) este obligatorie 

colectarea separată a deșeurilor reciclabile, cel puțin a următoarelor fracții – hârtie și carton, 

plastic, metal și sticlă. Astfel, sistemul de colectare separată propus în SF a fost revizuit in 

procesul de fazare a Proiectului SMID Alba prin revizuirea Aplicatiei de finantare pentru a fi în 

conformitate cu legislația aplicabilă. 

În urma modificării sistemului de colectare separată, deșeurile reciclabile vor intra în 

stația de sortare colectate separat pe 3 fracții astfel: 1 fracție – hârtie și carton, 1 fracție – plastic 

și metal, 1 fracție – sticlă. Deșeurile de sticlă vor fi doar stocate temporar pe amplasamentul 

instalației, urmând a fi preluate de către reciclatorii din domeniu. Aceasta reprezintă o modificare 

față de situația proiectată în SF aprobat, deșeurile reciclabile care intrau în stația de sortare erau 

colectate separat într-o singură fracție (fracția ucată). 

Vehiculele încărcate cu deșeurile reciclabile (autogunoiere și mașini de transfer) vor intra 

stația de sortare, vor fi câtărite și vor fi dirijate spre hala de sortare. Deșeurile reciclabile vor fi 

descărcate în hala de recepție de unde, cu ajutorul încărcătorului frontal, vor fi manevrate în 

pâlnia de alimentare a benzii transportoare.  De aici sunt transportate spre zonele de sortare 

manuală  unde operatorii de sortare vor sorta deșeurile pe fracțiile stabilite. 

Sortarea manuală se va efectua într-o incintă închisă ce permite controlul calității aerului 

precum și condițiile de încălzire necesare pentru desfașurarea activităților în condiții de sănătate 

și siguranță. 

S-au avut în vedere doisprezece secțiuni de separare, cîte una pentru fiecare fracție de 

deșeu sortată. Fiecare secțiune va avea două orificii la nivelul superior pentru recepționarea 

materialelor. Fiecare orificiu de recepție materiale va putea fi folosit de cel mult doi muncitori. 

Astfel, fiecare secțiune poate fi folosită de până la patru persoane ce sortează manual. Personalul 

de pe fiecare secțiune va fi responsabil de colectarea unui tip de fracție și de aruncarea acestuia 

prin orificiu în zona de depozitare temporară de la nivelul inferior.  

Zona aflată sub liniile de sortare vor fi folosită drept zona de depozitare temporară a 

deșeurilor sortate. Deșeurile depozitate temporar, după umplerea boxelor, vor fi manevrate cu 

ajutorul încărcătorului frontal  către transportoarele cu lanț și mai departe spre presele de 

balotare.  

La capătul benzilor de sortare deșeurile rămase pe bandă trec printr-un separator 

magnetic pentru colectarea deșeurilor feroase iar deșeurile reziduale (nereciclabile) rămase pe 
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bandă, vor fi descărcate la capătul acestora într-un container în vederea transportării la depozitul 

conform. 

Materialele balotate rezultate de la presă sunt stocate temporar într-o zonă special 

amenajată în hala de stocare, după care aceste materiale, în funcție de natura lor, vor fi 

valorificate către diverși beneficiari. 

Clădirea Statei de sortare cuprinde:  

Zona de recepție;  

Zona de sortare;  

Zona colectare sticlă;  

Zona de balotare;  

Zona de depozitare (sopron depozitare);  

Camera de comandă - Administrativa;  

Zona de recreere și luat masa;  

Vestiare și grupuri sanitare cu dușuri pentru femei și bărbați;  

Echipamente de sortare și balotare 

Fluxul colectat separat va fi compus din următoarele fracţii principale: 

 hârtie/carton, 

 plastic , 

 sticla (Fracțiile de sticlă vor fi colectate în containere speciale și vor fi reciclate așa cum 

sunt, fără vreun proces suplimentar, insa  sunt prevazute spatii in statia de sortare si pentru 

sticla, in cazul in care se doreste sortarea sticlei pe fractii (alba sau colorata)), 

 metale (feroase, neferoase)  

 materiale nereciclabile. 

Conform Manualului de exploatare, personalul (minim) necesar pentru operarea statiei de 

sortare este urmatorul: 

 

 

 

 

 

Personal Numar 

Inginer sef – Statie SS + MBT 1 

Supervizor – statie SS 1 

Tehnician – electro - mecanic 2 

Soferi/personal manipulare 2 

Muncitori calificati – operator presa 2 

Muncitori necalificati 42 

Paznici – aferent SS 1 

TOTAL 51 



 

85 

 

4. Stația de transfer Tărtăria 

În cadrul Studiului de fezabilitate aprobat, stațiile de transfer au fost proiectate luând în 

considerare sistemul de colectare separată pe 2 fracții, care nu mai este în conformitate cu 

prevederile legale. După implementarea SMID Alba va trebui ca stațiile de transfer să asigure 

transferul a 4 fluxuri de deșeuri colectate separat. 

Stația de transfer a deșeurilor Tărtăria, cu o capacitate de 33.044 tone/an, va asigura 

transferul deșeurilor colectate separat din localitățile care fac parte din zona 2.  

Deșeurile reciclabile vor fi transferate către stația de sortare de la Galda de Jos, iar 

deșeurile biodegradabile colectate împreună cu deșeurile reziduale vor fi transferate tot către 

amplasamentul de la Galda de Jos, la statia de tratare mecano-biologică, respectiv la depozit. 

CMID Galda de Jos se află la o distanță de circa 92 km față de stația de transfer de la Tărtăria. 

Amplasamentul stației de transfer este situat în partea dreaptă a drumului DJ 705E cu 

acces dintr-un drum de exploatare agricol. Din punct de vedere geografic amplasamentul este 

localizat în nordul satului Tărtăria, având coordonatele: longitudine 45° 56′ 31″ Nord, latitudine 

23° 25′ 0″ Est. 

Parametrii tehnici care au fost utilizați la proiectarea Stației de transfer de la Tărtăria sunt: 

 Capacitate (deșeu la intrare):   33.044 t/an 

 Containere utilizate:    8 buc. prescontainere de 24 mc 

  Zile lucratoare intr-un an:   312 

Tipul de staţie de transfer selectată este staţia de transfer cu descărcare directă şi compactare 

mobilă. Deşeurile sunt descărcate, printr-o pâlnie metalică, direct în dispozitivele de compactare 

mobile (prescontainere) utilizate pentru transportul la CMID Galda de Jos. Din acest motiv, 

staţia este structurată ca o zonă pe două nivele. După ce dispozitivul de compactare a fost 

umplut, autocamionul este încărcat cu presa container, prin intermediul unui mecanism de 

ridicare cu cârlig, şi este transportat la CMID Galda de Jos. Un alt dispozitiv de compactare 

mobil gol, este aşezat sub banda rulantă de descărcare, iar vehiculele de colectare pot începe 

descărcarea deşeurilor colectate. Conform manualului de exploatare, personalul (minim) necesar 

pentru operarea statiei de transfer Tartaria este urmatorul: 

Personal Numar 

Sef statie/cantaragiu 1 

Sofer utilaj de transport 2 

Personal paza 2 

Total 5 
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5. Stația de transfer Blaj 

Stația de transfer a deșeurilor Blaj, cu o capacitate de 15.000 tone/an, va asigura 

transferul deșeurilor colectate separat din localitățile care fac parte din zona 4 Blaj. 

Deșeurile reciclabile vor fi transferate către stația de sortare de la Galda de Jos, iar 

deșeurile biodegradabile colectate împreună cu deșeurile reziduale vor fi transferate tot către 

amplasamentul de la Galda de Jos, la instalația de tratare mecano-biologică, respectiv la depozit. 

CMID Galda de Jos se află la o distanță de circa 72 km față de stația de transfer de la Blaj. 

Amplasamentul stației de transfer este situat la ieșirea dinspre nordul municipiului Blaj 

pe partea dreaptă a DJ107 la 1,8 km de Blaj înspre comuna Sâncel având coordonatele: 

longitudine 46° 10′ 31″ Nord, latitudine 23° 54′ 52″ Est.  

Suprafața totală alocată construirii stației de transfer este de  6.356 mp. 

Parametrii tehnici care au fost utilizați la proiectarea Stației de transfer de la Blaj sunt: 

 Capacitate (deșeu la intrare):  15.000 t/an 

 Containere utilizate:   4 buc. prescontainere de 24 mc 

 Zile lucratoare intr-un an:   312 

Tipul de staţie de transfer selectată este staţia de transfer cu descărcare directă şi 

compactare mobilă. Deşeurile sunt descărcate, printr-o pâlnie metalică, direct în dispozitivele de 

compactare mobile (prescontainere) utilizate pentru transportul la centrul de depozitare. Din 

acest motiv, staţia este structurată ca o zonă pe două nivele. După ce dispozitivul de compactare 

a fost umplut, autocamionul este încărcat cu presa container, prin intermediul unui mecanism de 

ridicare cu cârlig, şi este transportat la depozitul de deşeuri. Un alt dispozitiv de compactare 

mobil gol, este aşezat sub banda rulantă de descărcare, iar vehiculele de colectare pot începe 

descărcarea deşeurilor colectate. 

Conform manualului de exploatare, personalul (minim) necesar pentru operarea statiei de 

transfer Blaj este urmatorul: 

Personal Numar 

Sef statie/cantaragiu 1 

Sofer utilaj de transport 1 

Personal paza 2 

Total 4 

 

6. Containerele pentru stocarea temporara a fluxurilor speciale de deseuri: 

Pe amplasamentul de la Galda de Jos a fost amenejat un centru (platformă betonată) 

pentru colectare fluxurilor speciale de deșeuri. Pe această platformă vor fi amplasate urmatoarele 

containere: 
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 deșeuri periculoase (containere de 6 mc) – 7 buc.; 

 DEEE (containere de 30 mc) – 5 buc.; 

 deșeuri voluminoase (containere de 15 mc) – 13 buc. 

Pe amplasamentul stației de transfer Tartaria a fost amenejat un centru (platformă 

betonată) pentru colectare fluxurilor speciale de deșeuri. Pe această platformă vor fi amplasate 

urmatoarele containere: 

 deșeuri periculoase (containere de 6 mc) – 3 buc.; 

 DEEE (containere de 30 mc) – 2 buc.; 

 deșeuri voluminoase (containere de 15 mc) – 5 buc. 

Pe amplasamentul stației de transfer Blaj a fost amenejat un centru (platformă 

betonată) pentru colectare fluxurilor speciale de deșeuri. Pe această platformă vor fi amplasate 

urmatoarele containere: 

 deșeuri periculoase (containere de 6 mc) – 3 buc.; 

 DEEE (containere de 30 mc) – 2 buc.; 

 deșeuri voluminoase (containere de 15 mc) – 5 buc. 
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4. Fezabilitatea economica a concesiunii 

 

O analiză financiară și economică detaliată a fost efectuată în cererea adresată UE în scopul 

obținerii cofinanțării FEDR pentru proiectul ”Sistem integrat de managment al deșeurilor în 

județul Alba” și a avut mai multe scopuri distincte. Unul dintre acestea este să se asigure că 

proiectul propus este sustenabil financiar pe termen lung și că este rentabil din punct de vedere 

economico-social, în sensul că beneficiile economico-sociale sunt mai mari decât costurile, dacă 

se obțin fondurile UE pentru care s-a aplicat și dacă taxele care se vor percepe producătorilor de 

deșeuri vor fi suportabile de către aceștia. 

 

4.1. Costurile previzionate pe durata de viata a 

contractului 

 

4.1.1. COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE 

In cadrul Studiului de fezabilitate al Proiectului SMID Alba, subcap. 9.5 „Costuri de 

functionare” au fost estimate costuti de functionare si intretinere pentru fiecare activitate ce va fi 

desfasurata in cadrul noului sistem.  

Totodata, conform contractelor de lucrari ce au avut ca obiect construirea statiilor de transfer 

deseuri Tartaria si Blaj si recpectiv construirea CMID Galda de Jos antreprenorii au estimat si 

garantat pe perioada de notificare a defectelor, urmatoarele costuri de operare: 

 Cheltuieli de exploatare statii de transfer Blaj și Tartaria conform OPEX antreprenor  
 

 DENUMIRE Total anual RON 

1 Total consumabile 782.982,00 

 Total energie electrică 11.289,00 

 Costuri apa potabila si apa tehnologica 17.946,00 

 Cost pentru alte consumabile 741.319,00 

 Costuri de evacuare a rezidurilor lichide 12.428,00 

2 Personal 202.044,00 

3 Monitorizare 500,00 

 Cheltuieli de exploatare pe an 985.526,00 

 Cantitatea estimate pe an (tone) 48.044,00 

 Costuri specifice pe tona deșeu intrat 20,51 
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(lei/tonă) 

In aceste costuri au fost incluse si costurile de transport deseuri de la statiile de transfer la 

CMID Galda de Jos. 

 Cheltuieli de exploatare statia de sortare conform OPEX antreprenor 
 

 DENUMIRE Total annual RON 

1 Total consumabile 1.657.776,00 

 Total energie electrică 101.519,00 

 Costuri apa  639,00 

 Costuri motorină 95.519,00 

 Cost pentru alte consumabile 168.076,00 

 Costuri de exploatare a stației de epurare a 

apelor uzate 

29.364,00 

 Costuri de eliminare a reziduurilor solide 1.262.659,00 

2 Personal 952.557,00 

3 Monitorizare 3.413 

 Cheltuieli de exploatare pe an 2.613.746,00 

 Cantitatea estimate pe an (tone) 42.213 

 Costuri specifice pe tona deșeu intrat 

(lei/tonă) 

61,92 

 

 Cheltuieli de exploatare TMB conform OPEX antreprenor  
 

 DENUMIRE Total annual RON 

1 Total consumabile 4.150.728,00 

 Total energie electrică 407.639,00 

 Costuri apa  319,00 

 Costuri motorină 240.900,00 

 Cost pentru alte consumabile 356.216,00 

 Costuri de exploatare a stației de epurare a 

apelor uzate 

15.667,00 

 Costuri de eliminare a reziduurilor solide 3.129.987,00 

2 Personal 175.421,00 

3 Monitorizare 8.736,00 

 Cheltuieli de exploatare pe an 4.334.885,00 

 Cantitatea estimate pe an (tone) 85.566,00 

 Costuri specifice pe tona deșeu intrat 

(lei/tonă) 

50,66 

 

Avand in vedere faptul ca au existat diferente intre costurile estimate initial in cadrul 

studiului de fezabilitate si costurile estimate ulterior de catre antreprenori pentru anumite 
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activitati, in scopul asigurarii functionarii noului sistem au fost actualizate costurile rezultand 

urmatoarele costuri unitare de functionare: 

  

 

Tabel - Costuri unitare de functionare actualizate 

Activitate SMID Alba Valoare unitara 

actualizata 

(lei/t) 

Valoare unitara studiu de 

fezabilitate  

(lei/t) 

Valoare unitara 

antreprenor 

(lei/t) 

Colectare si transport 76,00 76 lei  

(16,84 Euro/t) 

- 

Transfer 20,51 10 lei 

(2,16 Euro/t fara costuri de 

transport) 

20,51 

(inclusiv costuri de 

transport) 

Sortare  61,92 75 lei 

(16,59 Euro/t) 

61,92 

Tratare mecano-

biologica 

50,66 29 lei 

(6,49 Euro/t) 

50,66 

Depozitare 16,00 16 lei (3,58 Euro/t) - 

 

Avand in vedere cele prezentate, cheltuielile de exploatare pentru fiecare 

activitate/componenta a SMID Alba au rezultat prin inmultirea cantitatii de deseu procesat in 

cadrul fiecarei activitati si costul unitar de exploatare actualizat conform tabelului anterior.  

Valoarea acestor costuri este prezentata in ANEXA 12 - BUGETUL CONTRACTULUI DE 

OPERARE INSTALATII GESTIONARE DESEURI PENTRU PERIOADA 2017-2018 ANEXA 

12 - BUGETUL CONTRACTULUI DE OPERARE INSTALATII GESTIONARE DESEURI 

PENTRU PERIOADA 2017-2018 

 

In ceea ce priveste costurile pentru stocarea si eliminarea fluxurilor speciale de deseuri pentu 

acestea nu au fost luate in calcul venituri si cheltuieli in bugetul contractului din urmatoarele 

considerente: 

 Modalitatea de tarifare a deseurilor periculoase din deseurile municipale va fi 

urmatoarea:  
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o Costurile pentru organizarea si desfasurarea campaniilor de colectare vor fi recuperate 

de catre Operatorul CT prin tariful pentru colectarea si transportul deseurilor; 

o Operatorul TTPD va recupera costurile de stocare si eliminare de la Operatorul CT ca 

urmarea a posibilitatii acestuia de recuperare prin tariful de colectare a costurilor 

pentru organizarea si desfasurarea campaniilor de colectare. 

 Modalitatea de tarifare a deseurilor voluminoase va fi urmatoarea:  

o  Costurile pentru organizarea si desfasurarea campaniilor de colectare vor fi 

recuperate de catre Operatorul CT prin tariful pentru colectarea si transportul 

deseurilor; 

o Operatorul TTPD va recupera costurile de stocare si eliminare de la Operatorul CT ca 

urmarea a posibilitatii acestuia de recuperare prin tariful de colectare a costurilor 

pentru organizarea si desfasurarea campaniilor de colectare. 

 Modalitatea de tarifare a  DEEE-urilor va fi urmatoarea:  

o Pentru colecatrea DEEE-urilor exista operatori autorizati in acest scop, iar 

probabilitatea ca Operatorul TTPD sa aiba costuri cu eliminarea acestora este redusa 

deoarece locatiile acestora sunt mai accesibile populatiei decat amplasamentele 

instalatiilor noi din cadrul SMID Alba. Totodata faptul ca unii furnizori aplica un 

sistem de reducere a costurilor de achizitie a unui echipament electronic sau 

electrocasnic nou ca urmare a predarii unui echipament vechi, reduce interesul 

populatiei de a preda aceste echipamente gratuit la statiile de transfer Tarataria si Blaj, 

sau la CMID Galda de Jos.  

 Modalitatea de tarifare a  deseurilor din constructii si demolari va fi urmatoarea:  

o Operatorul CT are obligatia de a identifica metode de valorificare a deseurilor 

care sa permita atingerea pana in anul 2020 a tintei impuse de legislatia 

nationala (Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, art. 17, alin. 2, lit. b), 

inclusiv prin amenajarea unui punct de lucru pentru tratarea acestor deseuri. 

o Pentru deseurile care nu pot fi valorificate eliminarea se face la depozitul 

conform de deseuri de la Galda de Jos pentru care Operatorul CT va suporta 

costurile de depozitare. 
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4.1.2. COSTURI DE INVESTIŢII 

Costurile de investiţie, aferente contractului ce are ca obiect „Delegarea prin concesiune a 

operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul sistemului de management 

integrat al deșeurilor în județul Alba”,  au survenit ca urmare a identificarii, de catre consultantul 

Proiectului SMID Alba, a unor probleme tehnice la instalatiile existente ce vor fi integrate in 

SMID ALBA. 

Aceste costuri  sunt reprezentate de: 

- 140.000 lei fara TVA pentru achizitia unui cantar la Statia de transfer deseuri Abrud; 

- 10.000 lei fara TVA pentru achizitia unui separator magnetic Statia de sortare deseuri Aiud; 

- 150.000 lei fara TVA pentru achizitia unui cantar si a unui separator magnetic la Statia de sortare 

deseuri Baia de Aries. 

Pentru calculul costurilor sus-prezentate au fost luate in considerare costurile unitare ale 

unor echipamente similare achizitionate prin contractele de lucrari aferente realizarii investitiilor 

noi. 

In ceea ce priveste instalatiile noi consultantul initial a prevazut costuri de reinvestitii 

raportat la durata de viata a echipamentelor si utilajelor aferente instalatiilor de transfer, sortare si 

compostare, respectiv dupa o perioada de 12 ani de la intrarea in functiune, motiv pentru care in 

perioada de implementare a prezentului contract, respectiv pentru perioada 2017-2021 nu au fost 

incluse costuri de reinvestitii. 

 

4.1.3. COTA DE DEZVOLTARE 

Avand in vedere prevederile art. 6 din Ordinul ANRSC nr. 109 din 9 iulie 2007, privind 

aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 

activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, autorităţile administraţiei publice 

locale, in cazul de fata Consiliul Judetean Alba va stabili necesitatea aplicării cotei de dezvoltare.  

In acest sens necesitatea includerii Cotei de dezvoltare la nivelul tarifului are la baza 

prevederile Normelor aprobate prin OUG nr. 198/2005 potrivit carora este obligatorie constituirea, 

alimentarea şi utilizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea 

investiţiilor realizate prin aceste proiecte, precum şi pentru asigurarea fondurilor necesare pentru 

plata serviciului datoriei publice aferente cofinanţării acestor proiecte. 
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Totodata Contractul de asociere prevede la Art. 16 - (6) faptul ca: ”Consiliul Județean va 

percepe o redevență de la operatorul TTDP care va include: 

a) Recuperarea cheltuielilor făcute cu implementarea proiectului;” 

Prin urmare, Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (Fondul IID) trebuie constituit pentru 

recuperarea cheltuielilor făcute cu implementarea proiectului. În acest sens art. 4 alin. (1) din 

Norme prevăd că „Operatorul şi unitatea administrativ-teritorială care realizează proiecte cu 

asistenţa financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligaţia ca de la semnarea 

memorandumului de finanţare sau acordului de împrumut pentru cazurile specificate la art. 3 

alin. (1) din ordonanţa de urgenţă să constituie potrivit art. 3 Fondul IID pe întreaga perioadă de 

viaţă a investiţiei”. 

 

Cheltuielile aferente implementarii proiectului SMID Alba in cadrul celor doua etape de finantare 

defalcate pe surse de finantare sunt urmatoarele: 

 

Tabel 1 -  Valoarea totală a Proiectului pe surse de finantare Etapa I „SMID Alba”            

 -LEI- 

Valoarea totală  

a Proiectului 

fără TVA 

Valoarea 

eligibilă a 

Proiectului 

conform POS 

Mediu 

 

Din care: Valoarea  

proiectului 

alta decât cea 

eligibilă 

conform POS 

Mediu, fără 

TVA 

TVA din care: 

Valoarea TVA 

aferentă valorii 

eligibile a 

Proiectului 

conform POS 

Mediu 

Valoare TVA 

aferentă altei 

valori decât cea 

eligibilă 

conform POS  

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din  

FEDR 

şi buget de stat 

Contribuţia 

Beneficiarului din 

bugetul local 

1 = 2 + 7 2 = 3 +5 3 4=3/2 5 6=5/2 7 8 9 

78.455.212,94 70.719.984,34 69.305.584,65 98% 1.414.399,69 2% 7.735.228,60 16.972.796,24 306.332,94 
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Tabel 2 -  Valoarea totală a Proiectului pe surse de finantare Etapa II „SMID Alba”           

  

Valoarea 

totală 

Valoarea 

totala 

eligibilă 

 

Valoarea 

veniturilor nete 

generate 

Valoarea necesara 

de finantare 

Valoarea  

eligibila 

nerambursabila 

din 

FEDR/FC/FSE 

Valoarea  

eligibila 

nerambursabila 

din bugetul 

national 

Valoarea co-

finantarii 

eligibile a 

Beeneficiarului 

Valoare 

neeligibilă 

inclusiv 

TVA 

 

(lei) (lei) (lei) % (lei) % (lei) % (lei) % (lei) % (lei) 

99.689.831 75.124.933 6.197.807 8,25 68.927.126 91,75 58.588.057 85 8.960.526 13 1.378.543 2 24.564.898 

 

Fata de cele prezentate se poate deduce faptul că valoarea cotei de dezvoltare va trebui sa 

acopere Contribuția beneficiarului în valoare de 9.455.961,23 lei aferenta Etapei I și in valoarea de 

32.141.248 lei aferenta Etapei II, rezultand o valoare totala a cotei de dezvoltare de 41.597.209,23 

lei. 

Având în vedere faptul ca durata de exploatare viata luata in calcul in cadrul studiului de 

fezabilitate este de 21 de ani, rezultă o cota de dezvoltare anuală de 1.980.819,48 lei/an. 

 Intrucat pentru Contributia beneficiarului au fost luate in calcul atat costuri finale cat si 

costuri estimate se considera necesara o cota de dezvoltare de 1.500.000 lei/an, 

reaprezentand 375.000 lei/trimestru. 

Pentru asigurarea unui flux de numerar aferent cotei de dezvoltare care se va încasa trimestrial se 

vor avea în vedere termenele dintre prestarea serviciului, facturarea serviciului și încasarea 

acestuia. 

Referitor la modalitatea de utilizare a Fondului IID, aceasta are la baza prevederile art. 5 din OUG 

nr. 198/2005 potrivit caruia: 

  ”Operatorul/unitatea administrativ-teritorială care beneficiază de asistenţă financiară 

nerambursabila din partea Uniunii Europene utilizează Fondul IID în următoarea ordine de 

priorităţi pentru:  

  a) plata serviciului datoriei publice guvernamentale constând în rate de capital, dobânzi, 

comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de stat, destinate 

cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea 

Uniunii Europene; 
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  b) plata serviciului datoriei publice locale constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi 

alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de autoritatea administrativ-

teritorială, destinate cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 

  b^1) plata serviciului datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri 

aferente împrumuturilor contractate de operatorul/operatorul regional, destinate cofinanţării 

proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 

  c) cheltuieli neeligibile reprezentând cheltuielile de achiziţie sau producţie a activelor 

corporale utilizate pentru implementarea proiectelor care beneficiază de asistenţă tehnică 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene dacă autoritatea responsabilă execută pregătirea 

terenului şi a lucrărilor de construcţie pe cont propriu, cheltuielile cu achiziţia sau închirierea 

altor active care sunt considerate neeligibile, închirierea activelor fixe care sunt parte a 

cheltuielilor de capital, cheltuielile cu funcţionarea unităţii de implementare a proiectului, 

precum şi pentru alte categorii de cheltuieli neeligibile necesare proiectului; 

  d) întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, 

inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabila din partea Uniunii Europene şi în 

conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul 

specific de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare. 

  e) plata TVA-ului aferent lucrărilor de construcţie, întreţinerii, înlocuirii şi dezvoltării 

activelor realizate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu 

programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de 

operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare. 

  f) plata cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă. 

 

In situatia in care valoarea totala a cotei de dezvoltare nu va fi utilizata integral pentru recuperarea 

cheltuielilor cu implementarea proiectului, restul va fi utilizat pentru dezvoltarea sistemului (de 

exemplu - construirea Celulei 2). 
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4.1.4. FOND PENTRU ÎNCHIDEREA DEPOZITULUI 

DE DEŞEURI ŞI URMĂRIREA ACESTUIA 

POSTÎNCHIDERE - CELULA 1 DIN CADRUL 

CMID GALDA DE JOS 

 

Obligativitatea constituirii acestui fond de catre operatorul depozitului este reglementata 

prin art. 12 din HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, si anume: 

„ART. 12 

  (1) Operatorul depozitului este obligat să îşi constituie un fond pentru închiderea şi 

urmărirea postînchidere a depozitului, denumit Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi 

urmărirea acestuia postînchidere. 

  (2) Fondul prevăzut la alin. (1) se păstrează într-un cont purtător de dobândă deschis la o 

bancă comercială, cu excepţia cazului în care operatorul depozitului are calitatea de instituţie 

publică şi fondul se păstrează într-un cont deschis la unitatea de trezorerie şi contabilitate publică 

în a cărei rază acesta îşi are sediul fiscal. Dobânda obţinută constituie sursă suplimentară de 

alimentare a fondului. 

  (3) Fondul se constituie în limita sumei stabilite prin proiectul depozitului pentru închiderea 

şi urmărirea postînchidere a depozitului şi se realizează prin eşalonarea anuală a acestei sume, 

astfel: 

  a) din cota-parte din tarifele de depozitare percepute de operator din prima zi a intrării în 

funcţiune a depozitului unde se realizează depozitarea deşeurilor pentru terţa persoană;” 

Valoarea totala a acestui fond a fost estimata luand in calcul costurile unitare practicate 

pentru inchiderea Depozitului neconform de deseuri al municipiului Alba Iulia, precum si 

costurile estimate pentru urmarirea post-inchidere a acestuia.  

 

Astfel, a rezultat o valoare totala necesara de 5.000.000 lei pentru constituirea Fondului 

pentru inchidere si urmarirea postinchidere a Celulei I, repartizata anual in bugetul 

contractului in valoare totala de 1.000.000 lei/an.  
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4.1.5. REDEVENTA PENTRU CONCESIUNEA 

TERENULUI AFERENT CMID GALDA DE 

JOS 

 

Redeventa reprezinta suma datorata pentru terenul pe care Comuna Galda de Jos l-a dat in 

administrare Consiliului Judetean Alba in scopul realizarii obiectivului de investitii CMID Galda 

de Jos. 

 In acest sens,  in urma solicitarilor adresate Consiliul Judetean Alba in cadrul mai multor 

intalniri dintre consilierii locali si conducerea Consiliului Judetean Alba, acestia din urma si-au 

exprimat acordul pentru perceperea unei redevente operatorului CMID Galda de Jos care sa fie 

restituita ulterior de catre Consiliul Judetean Alba Consiliului Local Galda de Jos. 

Constituirea dreptului de administrare a fost o conditie pentru accesarea finantarii 

nerambusabile, fiind constituit prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos nr. 

29/2009, in scopul amplasarii obiectivului de investitii “Centrul de management integrat al 

deseurilor in judetul Alba” din cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor  

in judetul Alba.”, ce a reprezentat parte componenta a documentelor suport ale Aplicatiei de 

finantare. 

Terenul pentru care a fost constituit dreptul de administrare este in suprafata totala de 25 

ha si este identificat in CF 70275 Galda de Jos, nr.top/cad 70275, proprietate publica a comunei 

Galda de Jos. 

Conform prevederilor art. 4 din OUG nr. 54 din 28 iunie 2006, privind regimul contractelor 

de concesiune de bunuri proprietate publică, modul de calcul şi de plată a redevenţei se stabileşte 

de către autorităţile administraţiei publice locale. 

De asemenea, conform art. 18 din OG nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale exista 

urmatoarea prevedere „Pentru terenurile proprietate publică și privată a statului sau a unităților 

administrativ-teritoriale aflate în administrarea sau în folosința regiilor autonome, societăților 

comerciale, societăți și a altor persoane juridice, utilizate în alte scopuri decât pentru 

agricultură sau silvicultură, acestea datorează taxa pe teren în condițiile art. 13”.  

“Art. 13. -  

(1) Impozitul pe teren se stabilește anual, în sumă fixă pe metru pătrat de teren, în mod 

http://lege5.ro/Gratuit/gm4tiojq/ordonanta-nr-36-2002-privind-impozitele-si-taxele-locale?pidp=22545494&d=2017-04-02#p-22545494
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diferențiat, în intravilanul localităților, pe ranguri de localități și zone, iar în extravilanul 

localităților, pe ranguri de localități și categorii de folosință a terenurilor, pe zone, potrivit 

anexei nr. 3 și, respectiv, anexei nr. 4.”  

„Anexa 4” 

IMPOZITUL 
pe terenurile situate în extravilan (lei/mp) 

  
       

 
Nr. crt. \Zona \ Categoria \ de folosință \ Zona I Zona a II-a Zona a III-a Zona a IV-a 

 
1. Terenuri cu construcții*) 10 9 8 7 

 
2. Arabil 15 12 10 8 

 
3. Pășuni 12 10 8 6 

 
4. Fânețe 12 10 8 6 

 
5. Vii 25 20 15 10 

 
6. Livezi 30 25 20 15 

 
7. Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră 15 12 10 8 

 
8. Terenuri cu ape 8 6 4 x 

 
9. Drumuri și căi ferate x x x x 

 
10. Terenuri neproductive x x x x 

 

Redeventa pentru terenul aferent CMID Galda de Jos  se calculează astfel: 25.000 mp x 12 

lei/mp = 300.000 lei. 

In concluzie, redeventa propusa prin prezentul studiu de fundamentare este de 300.000 

lei/an. 

 

4.1.6. TAXA DE DEPOZITARE  

 

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 196 din 22 decembrie 2005 

privind Fondul pentru mediu, in cadrul Anexei 2 au fost instituite taxele ce vor fi încasate pentru 

deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate în vederea eliminării finale prin depozitare, în anul 

2017 şi începând cu anul 2018. 

In acest sens, pornind de la cantitatile efectiv depozitate a rezultat o taxa de depozitare de 

61 lei/tona de deseuri colectate, iar detalierea calcului este prezentata in ANEXA 8 -

MODALITATEA DE CALCUL  A VALORII TAXEI DE DEPOZITARE AFERENTA 

CANTITATILOR DE DESEURI COLECTATE.  
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4.2. Veniturile previzionate pe durata de viata a 

contractului 

Veniturile generate pe întreaga durată a contractului sunt de 2 tipuri semnificative: 

4.2.1. Venituri din taxe/tarife plătite de utilizatori 

 

Taxele/tarifele au fost recalculate astfel încât să asigure o dezvoltare durabilă și sustenabilă 

din punct de vedere financiar al sistemului de gestionare a deșeurilor. 

Plata serviciilor de salubrizare va fi percepută de la utilizatori în două forme: 

- Tarif – perceput de operatorul serviciului direct de la utilizator în baza unui contract; 

- Taxă – percepută de administrația publică locală de la utilizatorii din aria administrativă.  

Indiferent de forma pe care o vor lua (tarif sau taxă), modalităţile stabilite de plată a 

serviciului trebuie a fost calculat  diferenţiat pe tipuri de deşeuri pentru colectarea şi depozitarea 

acestora, conform art. 26 alin. (6) din legea nr. 101/2006. Acelaşi articol, la alin. (5), prevede că 

structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât:  

a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;  

b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a 

serviciului de salubrizare;  

c) să încurajeze investiţiile de capital;  

d) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului. 

În ceea ce priveşte calculul tarifelor şi taxelor, Legea nr. 101/2006 nu prevede o 

metodologie precisă de calcul, stabilind doar necesitatea aplicării unui principiu al „tarifării 

echitabile”, corelate cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat (Art 3, lit f)  şi cu gradul de 

suportabilitate al populaţiei. De asemenea, durata contractului de delegare este importantă 

în determinarea fezabilității economice a tarifului/taxei. 

Astfel, „Tariful unitar” reprezinta valoarea ce rezulta in urma calcularii tuturor costurilor 

contractului in limita de suportabilitate maxima permisa de 1,8% din venitul Decilei 1 

(gospodariile cele mai sarace de la nivelul judetului Alba). 

La nivelul proiectului SMID Alba, tarifele unitare rezultate in urma analizei cost-beneficiu 

intocmite de Consultantul initial au avut in vedere asigurarea sustenabilitatii financiare a noului 

sistem, precum si respectarea suportabilitatii la nivelul populatiei. 
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Intrucat au survenit modificari fata de datele initiale din Studiul de fezabilitate/Aplicatia de 

finantare cu privire la numarul populatiei rezultate in urma Rencesamantului din anul 2011 au 

foste recalculate cantitatile de deseuri conform principiilor din studiul de fezabilitate si au fost 

actualizate tarifele prin includerea taxei de depozitare reglementata prin OUG nr. 196/2005 

privind fondul de mediu.  

Totodata, in vederea asigurarii unei dezvoltari sustenabile din punct de vedere financiar a 

sistemului de management integrat al deşeurilor, care urmează a fi implementat, s-a recalculat 

structura tarifului pentru fiecare activitate, iar varianta cea mai fezabila este urmatoarea: 45% din 

valoarea tarifului revine Operatorului CT si 55% din structura tarifului revine Operatorului TTPD.  

Analiza comparativa este stabilita in ANEXA 11 „ANALIZA COMPARATIVA A 

STRUCTURII TARIFULUI - OPERATOR DE COLECTARE-TRANSPORTDESEURI 

VERSUS OPERATOR INSTALATII DESEURI”.  

In raport cn noua structura a tarifului costurile aferente pe fiecare activitate sunt 

urmatoarele: 

 

Tabel  - Tarife populatie 

Lei/tona 

Activitate Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

Colectare si 

transport 

117,71 122,11 126,05 130,46 135,27 

Transfer 23,54 24,42 25,21 26,09 27,05 

Sortare 39,23 40,70 42,02 43,49 45,09 

TMB 54,93 56,98 58,82 60,89 63,12 

Depozitare 26,16 27,14 28,01 28,99 30,06 

Taxa 

depozitare 

61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 

Total 322,57 332,35 341,11 350,92 361,59 

 

 

 

 

 

 



 

101 

 

Tabel  - Tarife agenti economici 

Lei/tona 

Activitate Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

Colectare si 

transport 

183,90 183,90 183,90 183,90 183,90 

Transfer 36,78 36,78 36,78 36,78 36,78 

Sortare 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 

TMB 85,82 85,82 85,82 85,82 85,82 

Depozitare 40,87 40,87 40,87 40,87 40,87 

Taxa 

depozitare 

61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 

Total 469,67 469,67 469,67 469,67 469,67 

 

 

In ceea ce priveste actualizarea tarifelor, s-a adaugat taxa de depozitare de 61 lei/tona de 

deseu colectat rezultand tarife actualizate. 

 

Tabel   Planul de evoluţie a tarifelor pentru judeţul Alba actualizat 

An Tarif în lei/t, 

 fără TVA 

Tarif în lei/persoană/lună 

(populaţie), inclusiv TVA 

Tarif pentru 

populaţie 

 

Tarif pentru agenţii 

economici 

Mediu urban  

 

Mediu rural 

2017 322,57 469,67 12,41 5,22 

2018 332,35 469,67 12,89 5,42 

2019 341,11 469,67 13,34 5,62 

2020 350,92 469,67 13,83 5,82 

2021 361,59 469,67 14,37 6,05 

 

Tarifele propuse se încadrează în pragul de suportabilitate, nedepăşind  plafonul impus de 

1,8% din venitul mediu net pe gospodărie (disponibil) din cea mai mică decilă a venitului (media 

ponderată la nivel județean, atât în gospodăriile urbane cât și în cele rurale). Prognoza venitului 

pe gospodărie din Aplicația de finanțate s-a calculat luând în considerare statisticile oficiale 
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asupra venitului net (disponibil) al gospodăriilor populației din România și județul Alba pentru 

perioada 2006-2008, publicat de Institutul Național de Statisticî (INSEE).  

 

In prezent s-a avut in vedere documentul intitulat „Proiectia principalilor indicatori 

economico-sociali in PROFILUL TERITORIAL pana in anul 2020” elaborat in luna 

martie 2017 de catre Comisia Nationala de Prognoza, iar pentru judetul Alba au fost 

prognozate castiguri salariale conform tabelului de mai jos. 

 

Tabel Prognoza castigului salarial in judetul Alba  

Castig salarial 2017 2018 2019 2020 

Mediu brut 

lunar (lei/luna) 

2.742 2.994 3.230 3.456 

Mediu net 

lunar (lei/luna) 

1.985 2.168 2.339 2.503 

Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_profil_teritorial_martie_2017.pdf 

 

Avand in vedere câstigul salarial mediu net de 1.985 lei prognozat in anul 2017, prin 

aplicarea pragului de suportabilitate de 1,8%, rezultă un tarif maxim acceptabil de 35,73 

lei/persoană/lună, tarif care este de aproximativ 3 ori mult mai mare  decât tariful 

actualizat aferent anului 2017 in mediul urban. 

 

4.2.1. Venituri din vanzarea reciclabilelor 

 

Pentru valorificarea deseurilor reciclabile s-a avut in vedere 75% din cantitatile de deseuri 

reciclate carora li s-a aplicat pretul mediu de 150 lei/t propus prin Aplicatia de finantare. 

 

 

 

http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_profil_teritorial_martie_2017.pdf
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4.3. MECANISMUL FINANCIAR/MECANISMUL DE 

PLATA 

 

În cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al deșeurilor din județul Alba și în 

conformitate cu prevederile Contractului de finanțare încheiat  între Autoritatea de Management 

pentru POS Mediu şi Beneficiarul Proiectului – Consiliul Județean Alba, se prevede 

implementarea sistemului mixt, veniturile necesare SMID fiind colectate prin intermediul 

tarifului pentru utilizatorii casnici din mediul urban și pentru utilizatorii non-casnici din 

mediul rural și urban și prin taxă pentru populația din mediul rural.   

Conform schemei propuse în Aplicația de finanțare și documentul suport (figura de mai jos), 

operatorii de colectare vor colecta tarifele de la utilizatorii casnici din mediul rural și utilizatorii 

non-casnici și vor plăti operatorul CMID Galda de Jos și a stațiilor de transfer. Autoritățile publice 

locale din mediul rural, din banii încasați în urma aplicării taxei speciale de salubrizare vor plăti 

operatorii de colectare, care mai departe vor plăti operatorul instalatiilor. 

 

Analiza mecanismului financiar   
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 Flux financiar- un tarif de salubrizare, colectat de operatorul de colectare de la utilizatorii 

casnici din mediul urban, care va acoperi costurile pentru colectarea deşeurilor, transport la 

şi administrarea staţiilor de transfer, transferul deşeurilor la depozite, administrarea 

centrului de management al deșeurilor/depozitului  şi toate celelalte cerinţe financiare 

necesare pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de management al deşeurilor 

 Flux financiar– o taxă de salubrizare, colectată de administrația publică locală de la 

utilizatori casnici din mediul rural, care va acoperi costurile pentru colectarea deşeurilor, 

transport la şi administrarea staţiilor de transfer, transferul deşeurilor la depozite, 

administrarea centrului de management al deșeurilor/depozitului  şi toate celelalte cerinţe 

financiare necesare pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de management al 

deşeurilor.  

 Flux financiar  – un tarif de salubrizare, colectat de operatorul de colectare de la utilizatorii 

non-casnici industriali, comerciali şi instituţionali (ICI), care va fi plătit ţinând cont de 

nivelul tarifului de salubrizare (tarif pe tona de deşeuri) şi cantitatea de deşeuri generate pe 

an; 

 Flux financiar –  operatorii de colectare vor fi plătiţi de la bugetul local pentru populația 

din mediul rural cu o sumă repezentând costul activităților de colectare și transport 

corespunzător cantităților de deșeuri colectate și transportate pentru depozitare/tratare 

(sortare); 

 Flux financiar  – operatorii de instalatii  vor fi plătiţi de către operatorul de colectare cu o 

sumă reprezantând costul activităților de operare/gestioanre a instalațiilor concesionate 

acestora 

5. CONCLUZII 

5.1. Fezabilitatea contractului de concesiune 

Conform prevederilor legislative in vigoare, prin acest  studiu de fundamentare a deciziei de 

concesionare s-a urmarit să se demonstreze că: 

- proiectul este realizabil datorită analizei financiare favorabile; 

- proiectul răspunde cerinţelor si politicilor autorităţii contractante; 

- prin analiza repartiţiei riscurilor intre părtile viitorului contract, singura posibilitate viabilă 
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este varianta de atribuire printr-un contract de concesiune. Astfel, din cap. 2.5 reiese că autoritatea 

contractantă a constatat că o parte semnificativă a riscului de operare de natură economică, în 

legatură cu exploatarea serviciilor respective va fi transferata operatorului economic; 

- la momentul concesionării nu este necesară o contribuţie financiară din partea autorităţii 

contractante; 

 

 Față de aceste circumstanțe, se constată îndeplinirea condițiilor de desfășurare a procedurii 

de atribuire a contractului de delegare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale 

in cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în U.A.T. Judetul Alba prin concesiune, 

conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii. Din analizarea repartiței riscurilor între concesionar și concedent, rezultă 

transferul unei părţi semnificative a riscului de operare către operatorul economic. 

Pentru stabilirea duratei contractului de concesiune au fost luate în considerare 

circumstanțele delegării în raport cu prevederile art. 16 din Legea 100/2016 privind concesiunile 

de lucrări şi concesiunile de servicii.  Astfel, proiectul este viabil în condiţiile în care se optează 

pentru delegarea de gestiune, materializată prin încheierea unui contract de concesiune de 

servicii pe o perioada de 5 ani. 

 

5.2. Alternativele luate în calcul pentru realizarea 

proiectului(gestiunea directa/gestiunea delegata) 

In conformitate cu prevederile art. 22 alin.(1) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilități publice, ”Autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să hotărască asupra 

modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate sub responsabilitatea lor. 

Autorităţile administraţiei publice au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de 

utilităţi publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredinţa gestiunea 

acestora, respectiv toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind 

furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor activităţi din 

sfera respectivului serviciu de utilităţi publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii“. 

In conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilități publice, ”Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin 

hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu 
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de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun 

raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, 

precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice“. 

 

Astfel se face o comparaţie între realizarea proiectului în regim de achiziţie publică şi în regim de 

concesiune, dupa cum urmeaza: 

 

Comparatie in 

functie de: 

Gestiune directa Gestiune delegata 

1.Natura si starea 

serviciului 

Serviciile asigura transferul 

deseurilor/reziduurilor la CMID 

Galda de Jos, sortarea deseurilor 

reciclabile, compostarea deseurilor 

biodegradabile si verzi, precum si 

eliminarea finala la depozitul 

conform, in conditiile legislatiei 

nationale si a reglementarilor UE. 

Serviciile asigura transferul 

deseurilor/reziduurilor la CMID 

Galda de Jos, sortarea deseurilor 

reciclabile, compostarea deseurilor 

biodegradabile si verzi, precum si 

eliminarea finala la depozitul 

conform, in conditiile legislatiei 

nationale si a reglementarilor UE. 

 

2.Necesitatea 

asigurării celui 

mai bun raport 

preţ/calitate 

Poate fi asigurata datorita dotarii 

tehnice de cea mai buna calitate  cu 

echipamente, instalatii si vehicule noi. 

Poate fi asigurata datorita dotarii 

tehnice de cea mai buna calitate  cu 

echipamente, instalatii si vehicule noi. 

3.Interesele 

actuale şi de 

perspectivă ale 

unităţilor 

administrativ-

teritoriale 

Interesul U.A.T. Judetul Alba inseamna asigurarea unei durabilitati a 

serviciului, gestionarea acestuia in cele mai bune conditii, precum si 

standardele tehnice de calitate la care trebuie prestat serviciul relationat cu 

obiectul contractului. 

Lipsa de personal calificat, 

experimentat. 

Serviciile se pot realiza cu personal 

calificat, experimentat si cointeresat, 

care asigura metode de lucru 

performante. 

4.Mărimea şi 

complexitatea 

sistemelor de 

utilităţi publice 

Sistemele de utilitatile publice se considera a fi de complexitate deosebita, cee 

ace determina servicii de operare de copmplexitate deosebita 

Lipsa de personal calificat, 

experimentat. 

Serviciile se pot realiza cu personal 

calificat, experimentat si cointeresat. 

 

Din analiza comparativa a celor doua optiuni de gestiune  (directa sau delegare) prin prisma 

factorilor enumerati in tabelul prezentat mai sus reiese faptul ca cea mai oportuna alegere este 

gestiunea delegata deoarece asigura realizarea serviciilor cu personal calificat, experimentat si 

cointeresat, care-si utilizeaza cel mai bine cunoştinţele, experienţa şi ideile inovatoare si de 

asemenea asigura metode de lucru performante, aspect ce determina asigurarea unei durabilitati a 
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serviciului, gestionarea acestuia in cele mai bune conditii si asigurarea unor standarde tehnice de 

calitate a serviciului prestat. 

5.3. Stabilirea procedurii optime pentru atribuirea 

contractului de delegare 

Avand in vedere urmatoarele prevederi legislative: 

Art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de 

servicii, prevede ca “Procedurile de atribuire prevăzute de prezenta lege se aplică concesiunilor 

de lucrări sau concesiunilor de servicii a căror valoare, fără TVA, este egală sau mai mare decât 

pragul valoric de 23.227.215 lei."  

Art. 11 alin. (2) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de 

servicii, prevede ca “Concesiunile de lucrari sau concesiunile de servicii a caror valoare este mai 

mica decat pragul valoric prevazut la alin. (1) se atribuie cu respectarea principiilor generale 

prevazute la art. 2 alin. 2 alin. (2), in conditiile si potrivit procedurilor reglementate prin normele 

metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi” in coroborare cu art. 73 alin. (1) din 

Hotararea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea 

nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, care prevede ca “In cazul 

prevazut la art. 11 alin. (2) din Lege, entitatea contractanta atribuie contractual de concesiune 

prin aplicarea procedurilor simplificate, conform prezentului paragraf” 

Determinarea procedurii de atribuire se va face prin raportarea valorii estimate a 

contractului la pragul instituit la art.11 din Legea nr.100/2016. Astfel, valoarea estimată 

determinată în prezentul studiu de fundamentare este de 172.922.308,77 lei fara TVA. 

In acest caz ne aflam in situatia prevazuta la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 

privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii. 

Având in vedere prevederile art. 50 alin. (1) lit. a) din Legea nr.100/2016, “Entitatea 

contractantă atribuie contractul de concesiune prin una dintre următoarele proceduri de 

abibuire:  

a) licitaţie deschisă; 

b) dialog competitiv;” 

 

Din prevederile legislative indicate mai sus, precum si din motive de ordin economic, 
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financiar, social şi legate de protecţia mediului, considerăm ca procedura de atribuirea a 

contractului de delegare prin concesiune a operarii instalatiilor de gestionare a deseurilor 

municipale sa fíe licitaţia deschisa, conform Legii 100/20166 cu modificările si completările 

ulterioare. 

 

5.4.  Condiții contractuale 

Potrivit Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice și servicii în 

România, contractul de concesiune, va cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la: 

a) părţile contractante; 

b) obiectul contractului; 

c) scopul contractului; 

d) drepturile și obligațiile părților; 

e) prețul contractului de concesiune; 

f) caietul de sarcini și oferta concesionarului; 

g) nivelul de performanță și calitate; 

h) verificarea îndeplinirii cerințelor de performanță și calitate; 

i) proceduri de soluționare a nerespectării criteriilor de performanță și calitate; 

j) alocarea riscurilor pe întreaga durată a contractului; 

k) procedura în baza căreia se va realiza transferul bunurilor de retur de la autoritatea 

contractantă către concesionar; 

l) procedura în baza căreia, la încetarea contractului, bunurile de retur  (inclusiv cele realizate 

pe durata contractului) vor fi transferate de la concesionar la autoritatea contractantă; 

m) obligația concesionarului de a preciza părțile din contract ce urmează a fi subcontractate și 

datele de recunoaștere ale subcontractanților; 

n) durata contractului; 

o) nivelul redevenţei sau a altor obligaţii, după caz; 

p) răspunderea contractuală; 

q) forţa majoră; 

r) condiţii de redefinire a clauzelor contractuale; 

s) condiţii de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, la încetarea, din orice cauză, a 

contractului de delegarea  a gestiunii serviciului, inclusiv a investițiilor realizate; 
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t) condiţiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii; 

u) condiţiile de exploatare a sistemului; 

v) condițiile cesionării contractului de delegare. 

w) asigurări 

x) soluționarea litigiilor 

y) în Anexă: 

 programul lucrărilor de investiţii pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de 

capacităţi, obiective noi şi al lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii 

planificate, renovări, atât fizic, cât şi valoric; 

 sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii, la 

programele de reabilitări, reparaţii şi renovări, precum şi la condiţiile de finanţare a 

acestora; 

 indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea serviciului, stabiliţi prin 

caietul de sarcini şi regulamentul serviciului, şi modul de evaluare şi cuantificare a 

acestora, condiţii şi garanţii; 

 tarifele practicate şi modalităţile de stabilire, modificare sau ajustare a acestora, 

conform procedurii-cadru; 

 modul de tarifare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate; 

 structura forţei de muncă şi protecţia socială a acesteia; 

Pe lângă clauzele minime şi obligatorii prevăzute mai sus, părţile pot include şi alte clauze 

convenite de ele, după caz. 

Contractul de concesiune, pe lângă anexele menţionate mai sus, va fi însoțit obligatoriu şi de 

următoarele anexe: 

a) regulamentul serviciului; 

b)  inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţii      

administrativ-teritoriale - Județul Alba, aferente serviciului; 

c) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. b). 
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5.4.1. Părţile contractului 

 

Părţile contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare sunt: 

 Pe de o parte, Autoritatea Contractantă – Județul Alba prin Consiliul județean Alba în calitate 

de Concedent; 

 Pe de altă parte, Operatorul economic căruia îi este atribuită concesiunea, în calitate 

Concesionar. 

5.4.2.Obiectul contractului 

 

Prin contractul de concesiune de servicii având ca obiect  Delegarea prin concesiune a 

operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul sistemului de management 

integrat al deșeurilor în județul Alba, Autoritatea contractantă  transmite dreptul şi obligaţia de a 

gestiona şi utiliza activele aferente serviciului. 

Prin urmare Operatorul economic trebuie să aibă dreptul exclusiv de a furniza pe propriul 

risc și responsabilitate, servicii în zona de delegare şi dreptul exclusiv de a utiliza activele publice 

necesare pentru prestarea serviciului. 

Contractul de concesiune trebuie să indice, de asemenea, zona de delegare, pentru furnizarea 

serviciilor de către operator. 

5.4.3.Durata contractului 

 

Conform Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si Legii 101/2006 a 

serviciului de salubrizare a localităţilor, republicate, cu modificările si completările ulterioare, 

durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 35 de ani, la stabilirea 

acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării investiţiilor prevăzute în sarcina prin 

contractul de concesiune. Aceasta poate fi prelungită, în aceleaşi condiţii contractuale, ori de câte 

ori autoritatea administraţiei publice locale solicită operatorului, pentru buna executare a 

serviciului, realizarea unor investiţii ce nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la 

finalizarea contractului decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi taxelor.  
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Prelungirea se poate face cu condiția ca durata maximă a contractului să nu depăşească 49 

de ani. Hotărârea nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei pentru accelerarea dezvoltării 

serviciilor comunitare de utilități publice indica autoritarilor contractante sa stabilească durata 

contractelor de concesiune a serviciului ţinând seama de nevoia operatorului de a-şi dezvolta 

politicile şi de a-şi amortiza investiţiile, dar şi de necesitatea de a stimula operatorul să-şi 

amelioreze performanţele pentru a obţine reînnoirea contractului; ca regulă generală, din 

experienţele sistemului de salubrizare din Romania, o durată de la patru la opt de ani ar trebui să 

răspundă exigenţelor.  

Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure responsabilizarea operatorilor 

privaţi, asociindu-i, prin clauze contractuale şi structura de finanţare a serviciilor, diferitelor tipuri 

de risc: investiţional, industrial (costurile) şi comercial (încasările). 

In concordanta cu aceste reglementari, cu studiile efectuate referitor la Sistemul Integrat de 

Management al Deşeurilor din judeţul Alba, adaptate la situaţia concreta din teritoriu si conform 

discuţiilor cu autoritatea contractanta, durata contractelor de concesiune pentru serviciile de 

salubrizare ale judeţului Alba se propune a fi: 

• 5 ani (60 luni) cu posibilitate de prelungire prin act adiţional cu jumătate din perioada 

concesionata, pentru serviciile de colectare si transport a deşeurilor (respectiv o perioada maxima 

de 7,5 ani). Având in vedere ca previzionarea necesităţilor de colectare (pe tipuri de deşeuri, 

beneficiari), precum si planul tarifar detaliat, au fost elaborate pana in anul 2023, s-a considerat ca 

o perioada de 5 ani (cu posibilitate de prelungire prin act adiţional) ar fi optima pentru ca 

operatorul sa-si amortizeze investiţiile, insa in acest caz nu este vorba despre investiţii, dar in 

acelaşi timp să-l stimuleze să obţină performante care să determine autoritatea contractanta să 

propună prelungirea contractului. 

5.4.4  Încetarea contractului 

 

Încetarea delegării de gestiune se face în următoarele situaţii: 

 în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este 

prelungită după expirarea termenului; 

 la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, 

în condiţiile legii; 

 în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 

Autoritatea Contractanta, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina Autoritarii 
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Contractante; 

 în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Operator, prin reziliere, cu plata unei 

despăgubiri în sarcina operatorului; 

 în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Autoritatea Contractanta, prin reziliere, 

cu plata unei despăgubiri în sarcina Autorităţii Contractante; 

 la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul 

imposibilităţii obiective a Operatorului de a-1 exploata, prin renunţare, fără plata unei 

despăgubiri; 

 în cazul în care interesul naţional o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care 

se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea 

Autorităţii Contractante; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care 

se va stabili preţul răscumpărării. în această situaţie de încetare a concesiunii nu se percep 

daune; 

 în cazul în care Operatorul nu deţine autorizaţiile legale sau când acestea ori licenţa 

sunt retrase. 

 in cazul imposibilităţii de a continua contractul datorită forţei majore; 

 in cazul sistemului judiciar de lichidare, reorganizare judiciară, cu sau fără o 

autorizaţie de a continuare a activităţilor, faliment, cu privire la/sau în legătură cu operatorul; 

 in caz de re-cumpărare a contractului de către Autoritatea Contractanta, cu plata unei 

despăgubiri pentru care contractul trebuie să furnizeze o formulă de calcul; 

5.4.5.Obligaţiile părtilor 

 

Operatorii vor asigura: 

 respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, 

protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, siguranţa în exploatare a 

construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor; 

 exploatarea, întreţinerea şi reparaţia mijloacelor de transport şi a utilajelor, cu personal 

autorizat, în funcţie de complexitatea utilajului şi specificul postului/locului de muncă; 
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 respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin Contractul de 

concesiune privind delegarea gestiunii Serviciului, precizaţi în anexa contractului de 

delegare privind Regulamentul serviciului de salubrizare; 

 respectarea angajamentelor luate  

 aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea 

costurilor de operare; 

 dotarea (suplimentara celei puse la dispoziţie de către Consiliul Judeţean Alba, dacă 

este cazul) utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantităţi 

suficiente, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare; 

 înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi; 

 elaborarea Planurilor anuale de revizii şi reparaţii pentru utilajele de transport 

executate cu forţe proprii şi cu terți; 

 realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă 

a acestora; 

 evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; 

 ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor colectate şi transferate şi raportarea 

periodică a situaţiei autorităţilor competente (autorităţi publice locale, autorităţi de 

protecţie a mediului), conform reglementărilor în vigoare; 

 personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract; 

 conducerea operativă şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie 

in caz de situaţii de urgenţă; 

 dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice, necesare pentru prestarea 

activităţilor în condiţiile ce se vor stabili prin contract (instalaţii de spălare/dezinfectare 

a camioanelor de colectare/transport etc.). 

 

În prestarea serviciului de salubrizare operatorul va realiza şi va respecta următoarele cerinţe: 

 elaborarea prognozei pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul specific de activitate; 

 elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli; 

 planificarea investiţiilor conform actelor normative în vigoare; 

 anticiparea problemelor potenţiale şi a soluţiilor de rezolvare a acestora; 
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 elaborarea planului de afaceri şi a planului operaţional; 

 sincronizarea planului de activitate cu cerinţele legislaţiei de protecţia mediului. 

 

Operatorii care asigură serviciile de salubrizare au şi următoarele obligaţii: 

 să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să 

rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de 

destinaţie şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform 

legii; 

 să nu abandoneze deşeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe 

cele existente pe traseul de colectare şi transport, cu excepţia celor periculoase care nu sunt 

înglobate în deşeurile municipale; 

 să proceseze, conform regulamentului de salubrizare şi actelor normative în vigoare, 

deşeurile din construcţii colectate ca urmare a abandonării acestora pe domeniul public; 

  să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea 

populaţiei şi a mediului, care au fost aprobate de către Consiliul Judeţean Alba. 

Operatorul va avea obligaţia să deţină un număr suficient de camioane compactoare pentru a 

satisface necesităţile de frecvenţă/transport a containerelor, după un program care acoperă toate 

zilele săptămânii. 

Consiliul Judeţean Alba are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului infrastructura de 

colectare si transport a deşeurilor. 

Toate aceste elemente vor respecta specificaţiile tehnice, cantitatile si locaţiile prevăzute in 

studiul de fezabilitate întocmit pentru Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul 

Alba. 

5.5. CONCLUZII 

 

In urma studiului a rezultat NECESITATEA delegării contractului ce are ca obiect 

„Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul 
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sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Alba”, aceasta fiind o condiţie esentiala 

pentru imbunatatirea protecţiei mediului şi a populaţiei. Se apreciază că delegarea gestiuni acestui 

contract asigură posibilitatea dezvoltării şi modernizării sistemului de salubrizare, creează cadrul 

concurenţial al activităţii, stimulează investiţiile şi asigură participarea cetăţenilor la îmbunătăţirea 

activităţii de salubrizare. 

Se pot trage urmatoarele concluzii: 

a) Delegarea gestiunii activitatilor contractului este pe deplin realizabila; 

b) Contractul de delegare a gestiunii raspunde pe deplin cerintelor si politicilor autoritatilor 

publice care prin procesul de absorbtie al fondurilor europene pentru dezvoltarea 

infrastructurii de mediu, vin in intampinarea cerintelor institutiilor finantatoare; 

c) Concesionarea este singura modalitate legala si realizabila tehnic prin care se poate realiza 

delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pe componentele sale mentionate mai sus; 

d) Contractul de delegare prin concesiune poate fi finantat integral de catre beneficiarii finali ai 

serviciilor (utilizatorii) prin fluxul financiar stabilit, costurile pe care trebuie sa le suporte 

utilizatorii fiind sub pragul critic stabilit de legislatia romana in domeniu.  
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ANEXE 



Populatie 

2011

Populatie 

2017

Populatie 

2018

Populatie 

2019

Populatie 

2020

Populatie 

2021

Populatie 

stabila 

conform 

recensamant 

2011

Populatie 

2017 

estimata cu  - 

0,20%/an

Populatie 

2018 

estimata cu  - 

0,20%/an

Populatie 

2019 

estimata cu  - 

0,20%/an

Populatie 

2020 

estimata 

cu  - 

0,20%/an

Populatie 

2021 

estimata 

cu  - 

0,20%/an

Zona 1 113,594 106,765 105,591 105,141 104,690 104,240 154,279 152,428 152,123 151,819 151,515 151,212

URBAN 97,916 92,030 91,018 90,630 90,241 89,853 106,143 104,869 104,660 104,450 104,241 104,033

RURAL 15,678 14,735 14,573 14,511 14,449 14,387 48,136 47,558 47,463 47,368 47,274 47,179

Subzona 

1.1. Alba 

Iulia 97,409 96,240 96,048 95,856 95,664 95,472

URBAN 70,231 69,388 69,249 69,111 68,973 68,835

RURAL 27,178 26,852 26,798 26,745 26,691 26,638

ALBA 63,536 62,774 62,648 62,523 62,398 62,273

TEIUS 6,695 6,615 6,601 6,588 6,575 6,562

Ciugud 3,048 3,011 3,005 2,999 2,993 2,987

Berghin 1,893 1,870 1,867 1,863 1,859 1,855

Ohaba 757 748 746 745 743 742

Mihalt 3,051 3,014 3,008 3,002 2,996 2,990

Stremt 2,418 2,389 2,384 2,379 2,375 2,370

Galda de 

Jos 4,516 4,462 4,453 4,444 4,435 4,426

Cricau 1,912 1,889 1,885 1,882 1,878 1,874

Intregald 577 570 569 568 567 566

Ighiu 6,283 6,208 6,195 6,183 6,170 6,158

ANEXA 1 - PROGNOZA PRIVIND EVOLUTIA POPULATIE IN JUDETUL ALBA IN PERIOADA 2017 - 2021

Poplatie actualizata prin Studiu de fundamentare conform datelor 

recensamantului din 2011 

Zona

Populatie conform Studiu de fezabilitate Proiect SMID Alba

(Analiza comparativa Studiu de fezabilitate versus Studiu de fundamentare) 



Santimbr 2,723 2,690 2,685 2,680 2,674 2,669

Subzona 

1.2. Aiud 32,252 31,865 31,801 31,738 31,674 31,611

URBAN 22,876 22,601 22,556 22,511 22,466 22,421

RURAL 9,376 9,263 9,245 9,226 9,208 9,190

AIUD 22,876 22,601 22,556 22,511 22,466 22,421

Ramet 574 567 566 565 564 563

Radesti 1,200 1,186 1,183 1,181 1,179 1,176

Rimetea 1,126 1,112 1,110 1,108 1,106 1,104

Lopadea 

Noua 2,759 2,726 2,720 2,715 2,710 2,704

Livezile 1,192 1,178 1,175 1,173 1,171 1,168

Miraslau 1,985 1,961 1,957 1,953 1,949 1,946

Ponor 540 534 532 531 530 529

Subzona 

1.3. Ocna 

Mures 24,618 24,323 24,274 24,225 24,177 24,129

URBAN 13,036 12,880 12,854 12,828 12,802 12,777

RURAL 11,582 11,443 11,420 11,397 11,374 11,352

OCNA 

MURES 13,036 12,880 12,854 12,828 12,802 12,777

Hoparta 1,152 1,138 1,136 1,134 1,131 1,129

Farau 1,569 1,550 1,547 1,544 1,541 1,538

Noslac 1,661 1,641 1,638 1,635 1,631 1,628

Lunca 

Muresulu

i 2,404 2,375 2,370 2,366 2,361 2,356

Unirea 4,796 4,738 4,729 4,720 4,710 4,701

Zona 2 

Tartaria 105,327 98,995 97,907 97,489 97,071 96,654 81,341 80,365 80,204 80,044 79,884 79,724

URBAN 54,313 51,047 50,486 50,271 50,055 49,840 48,395 47,814 47,719 47,623 47,528 47,433

RURAL 51,014 47,948 47,421 47,218 47,016 46,814 32,946 32,551 32,486 32,421 32,356 32,291



SEBES 27,019 26,695 26,641 26,588 26,535 26,482

CUGIR 21,376 21,119 21,077 21,035 20,993 20,951

Daia 

Romana 2,773 2,740 2,734 2,729 2,723 2,718

Cut 1,075 1,062 1,060 1,058 1,056 1,054

Spring 2,420 2,391 2,386 2,381 2,377 2,372

Dostat 956 945 943 941 939 937

Garbova 2,050 2,025 2,021 2,017 2,013 2,009

Calnic 1,681 1,661 1,658 1,654 1,651 1,648

Sasciori 5,757 5,688 5,677 5,665 5,654 5,643

Pianu 3,082 3,045 3,039 3,033 3,027 3,021

Salistea 2,197 2,171 2,166 2,162 2,158 2,153

Blandiana 923 912 910 908 906 905

Vintu de 

Jos 4,801 4,743 4,734 4,724 4,715 4,706

Ceru 

Bacainti 269 266 265 265 264 264

Sibot 2,236 2,209 2,205 2,200 2,196 2,192

Sugag 2,726 2,693 2,688 2,683 2,677 2,672

Zona 3 64,045 60,195 59,534 59,280 59,026 58,772 61,030 60,298 60,177 60,057 59,937 59,817

URBAN 26,224 24,648 24,377 24,273 24,169 24,065 23,244 22,965 22,919 22,873 22,828 22,782

RURAL 37,821 35,547 35,157 35,007 34,857 34,707 37,786 37,333 37,258 37,183 37,109 37,035

Subzona 

3.1. 

Zlatna 11,639 11,499 11,476 11,453 11,430 11,408

URBAN 7,490 7,400 7,385 7,371 7,356 7,341

RURAL 4,149 4,099 4,091 4,083 4,075 4,067

ZLATNA 7,490 7,400 7,385 7,371 7,356 7,341

Almasu 

Mare 1,289 1,274 1,271 1,268 1,266 1,263

Metes 2,860 2,826 2,820 2,814 2,809 2,803



Subzona 

3.2. 

Abrud 11,110 10,977 10,955 10,933 10,911 10,889

URBAN 5,072 5,011 5,001 4,991 4,981 4,971

RURAL 6,038 5,966 5,954 5,942 5,930 5,918

ABRUD 5,072 5,011 5,001 4,991 4,981 4,971

Rosia 

Montana 2,656 2,624 2,619 2,614 2,608 2,603

Ciuruleas

a 1,197 1,183 1,180 1,178 1,176 1,173

Bucium 1,454 1,437 1,434 1,431 1,428 1,425

Mogos 731 722 721 719 718 716

Subzona 

3.3. 

Campeni 24,136 23,846 23,799 23,751 23,704 23,656

URBAN 7,221 7,134 7,120 7,106 7,092 7,077

RURAL 16,915 16,712 16,679 16,645 16,612 16,579

CAMPENI 7,221 7,134 7,120 7,106 7,092 7,077

Arieseni 1,765 1,744 1,740 1,737 1,733 1,730

Avram 

Iancu 1,636 1,616 1,613 1,610 1,607 1,603

Vidra 1,691 1,671 1,667 1,664 1,661 1,657

Sohodol 1,729 1,708 1,705 1,701 1,698 1,695

Vadu 

Motilor 1,348 1,332 1,329 1,327 1,324 1,321

Albac 2,089 2,064 2,060 2,056 2,052 2,047

Poiana 

Vadului 1,139 1,125 1,123 1,121 1,119 1,116

Horea 2,143 2,117 2,113 2,109 2,105 2,100



Scarisoar

a 1,661 1,641 1,638 1,635 1,631 1,628

Garda de 

Sus 1,714 1,693 1,690 1,687 1,683 1,680

Subzona 

3.4. Baia 

de Aries 14,145 13,975 13,947 13,919 13,892 13,864

URBAN 3,461 3,419 3,413 3,406 3,399 3,392

RURAL 10,684 10,556 10,535 10,514 10,493 10,472

BAIA DE 

ARIES 3,461 3,419 3,413 3,406 3,399 3,392

Lupsa 3,052 3,015 3,009 3,003 2,997 2,991

Salciua 1,428 1,411 1,408 1,405 1,402 1,400

Posaga 1,048 1,035 1,033 1,031 1,029 1,027

Ocolis 616 609 607 606 605 604

Bistra 4,540 4,486 4,477 4,468 4,459 4,450

Zona 4 

Blaj 85,364 80,232 79,350 79,011 78,673 78,334 45,726 45,177 45,087 44,997 44,907 44,817

URBAN 35,569 33,430 33,063 32,921 32,781 32,639 20,630 20,382 20,342 20,301 20,260 20,220

RURAL 49,795 46,802 46,287 46,090 45,892 45,695 25,096 24,795 24,745 24,696 24,646 24,597

BLAJ 20,630 20,382 20,342 20,301 20,260 20,220

Cergau 1,490 1,472 1,469 1,466 1,463 1,460

Cenade 943 932 930 928 926 924

Valea 

Lunga 2,907 2,872 2,866 2,861 2,855 2,849

Cetatea 

de Balta 2,930 2,895 2,889 2,883 2,878 2,872

Jidvei 4,617 4,562 4,552 4,543 4,534 4,525

Sona 4,067 4,018 4,010 4,002 3,994 3,986

Sancel 2,411 2,382 2,377 2,373 2,368 2,363



Bucerdea 

Granoasa 2,235 2,208 2,204 2,199 2,195 2,191

Craciunel

u de Jos 1,954 1,931 1,927 1,923 1,919 1,915

Rosia de 

Secas 1,542 1,523 1,520 1,517 1,514 1,511
TOTAL 

URBAN 214,022 201,155 198,944 198,095 197,246 196,397 198,412 196,031 195,639 195,248 194,857 194,468
TOTAL 

RURAL 154,308 145,032 143,438 142,826 142,214 141,603 143,964 142,236 141,952 141,668 141,385 141,102

TOTAL 368,330 346,187 342,382 340,921 339,460 338,000 342,376 338,267 337,591 336,916 336,242 335,569

 



URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL

Deseuri menajere 

mixte populatie
385 162 388 163 391 165 394 166 397 167 401 169

Deseuri menajere 

mixte agenti 

economici 112 5 113 5 114 5 115 5 116 5 117 5

Deseuri din 

parcuri si gradini 29 1 29 1 29 1 30 1 30 1 30 1

Deseuri stradale 33 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 1

ANEXA 2 -VALOAREA INDICELUI DE GENERARE A DESEURILOR IN PERIOADA 2017 - 2021

An 2020 actualizat cu 

crestere de "0,8% an"

An 2021 actualizat cu 

crestere de "0,8% an"

Indice generare "kg/loc./an"

An 2016  conform 

previziune Studiu de 

fezabilitate Proiect 

SMID Alba
Zona

An 2017 actualizat cu 

crestere de "0,8% an"

An 2018 actualizat cu 

crestere de "0,8% an"

An 2019 actualizat cu 

crestere de "0,8% an"



Deseuri 

menajere 

mixte 

populatie

Deseuri 

menajere 

mixte agenti 

economici

Total deseuri 

populatie si 

agenti 

economici

Deseuri din 

parcuri si gradini

Deseuri 

stradale

Total deseuri 

generate in 

judet

Deseuri 

menajere 

mixte 

populatie

Deseuri 

menajere 

mixte agenti 

economici

Total deseuri 

populatie si 

agenti 

economici

Deseuri din 

parcuri si 

gradini

Deseuri 

stradale

Total 

deseuri 

generate in 

judet

Deseuri 

menajere 

mixte 

populatie

Deseuri 

menajere 

mixte agenti 

economici

Total deseuri 

populatie si 

agenti 

economici

Deseuri 

din parcuri 

si gradini

Deseuri 

stradale

Total 

deseuri 

generate in 

judet

Deseuri 

menajere 

mixte 

populatie

Deseuri 

menajere 

mixte agenti 

economici

Total deseuri 

populatie si 

agenti 

economici

Deseuri din 

parcuri si 

gradini

Deseuri 

stradale

Total 

deseuri 

generate in 

judet

Deseuri 

menajere 

mixte 

populatie

Deseuri 

menajere mixte 

agenti 

economici

Total deseuri 

populatie si 

agenti 

economici

Deseuri din 

parcuri si 

gradini

Deseuri 

stradale

Total deseuri 

generate in 

judet

Zona 1 48,464 12,079 60,543 3,113 3,536 67,193 48,754 12,151 60,905 3,132 3,557 67,595 49,046 12,224 61,270 3,151 3,579 67,999 49,339 12,297 61,636 3,170 3,600 68,406 49,634 12,371 62,005 3,189 3,622 68,815
URBAN 40,698 11,839 52,537 3,066 3,488 59,091 40,941 11,910 52,851 3,084 3,509 59,445 41,186 11,981 53,168 3,102 3,530 59,800 41,433 12,053 53,486 3,121 3,551 60,158 41,681 12,125 53,806 3,140 3,573 60,518
RURAL 7,766 240 8,006 48 48 8,102 7,813 241 8,054 48 48 8,150 7,859 243 8,102 49 49 8,199 7,906 244 8,150 49 49 8,248 7,954 245 8,199 49 49 8,297

Subzona 1.1 31,313 7,969 39,282 2,055 2,335 43,673 31,500 8,017 39,517 2,068 2,349 43,934 31,689 8,065 39,754 2,080 2,363 44,197 31,878 8,113 39,991 2,093 2,377 44,461 32,069 8,161 40,231 2,105 2,392 44,727
URBAN 26,928 7,834 34,762 2,028 2,308 39,098 27,089 7,881 34,970 2,040 2,322 39,332 27,251 7,928 35,179 2,053 2,336 39,568 27,414 7,975 35,390 2,065 2,350 39,804 27,579 8,023 35,601 2,077 2,364 40,043
RURAL 4,385 135 4,520 27 27 4,574 4,411 136 4,547 27 27 4,602 4,437 137 4,574 27 27 4,629 4,464 138 4,602 28 28 4,657 4,491 139 4,629 28 28 4,685
Subzona 1.2 10,284 2,598 12,882 670 761 14,313 10,345 2,614 12,959 674 766 14,399 10,407 2,629 13,037 678 770 14,485 10,470 2,645 13,115 682 775 14,572 10,532 2,661 13,193 686 780 14,659
URBAN 8,771 2,552 11,323 661 752 12,735 8,824 2,567 11,391 665 756 12,812 8,876 2,582 11,459 669 761 12,888 8,930 2,598 11,527 673 765 12,965 8,983 2,613 11,596 677 770 13,043
RURAL 1,513 47 1,559 9 9 1,578 1,522 47 1,569 9 9 1,587 1,531 47 1,578 9 9 1,597 1,540 48 1,588 10 10 1,607 1,549 48 1,597 10 10 1,616
Subzona 1.3 6,867 1,512 8,379 388 440 9,207 6,908 1,521 8,429 390 443 9,262 6,949 1,530 8,479 393 445 9,317 6,991 1,539 8,530 395 448 9,373 7,033 1,548 8,581 397 451 9,429
URBAN 4,998 1,454 6,452 376 428 7,257 5,028 1,463 6,491 379 431 7,301 5,058 1,472 6,530 381 434 7,344 5,089 1,480 6,569 383 436 7,388 5,119 1,489 6,608 386 439 7,433
RURAL 1,869 58 1,926 12 12 1,949 1,880 58 1,938 12 12 1,961 1,891 58 1,949 12 12 1,973 1,902 59 1,961 12 12 1,985 1,914 59 1,973 12 12 1,996
Zona 2 23,871 5,562 29,433 1,431 1,623 32,487 24,014 5,595 29,609 1,439 1,633 32,681 24,168 5,629 29,797 1,448 1,643 32,888 24,302 5,663 29,965 1,456 1,653 33,074 24,448 5,696 30,144 1,465 1,663 33,272

URBAN 18,556 5,398 23,954 1,398 1,590 26,942 18,667 5,430 24,097 1,406 1,600 27,103 18,778 5,463 24,241 1,414 1,610 27,265 18,891 5,496 24,386 1,423 1,619 27,429 19,004 5,528 24,532 1,431 1,629 27,593

RURAL 5,315 164 5,479 33 33 5,545 5,347 165 5,512 33 33 5,578 5,390 166 5,556 33 33 5,623 5,411 167 5,578 33 33 5,645 5,444 168 5,612 34 34 5,679

Zona 3 15,009 2,781 17,789 709 802 19,300 15,098 2,797 17,896 713 806 19,415 15,189 2,814 18,003 717 811 19,532 15,280 2,831 18,111 722 816 19,648 15,371 2,848 18,219 726 821 19,766
URBAN 8,912 2,593 11,505 671 764 12,940 8,966 2,608 11,574 675 768 13,018 9,019 2,624 11,643 679 773 13,096 9,073 2,639 11,713 683 778 13,174 9,128 2,655 11,783 688 782 13,253
RURAL 6,096 188 6,284 38 38 6,360 6,133 189 6,322 38 38 6,398 6,169 190 6,360 38 38 6,436 6,206 192 6,398 38 38 6,475 6,243 193 6,436 39 39 6,513
Subzona 3.1 3,541 856 4,397 220 250 4,868 3,562 861 4,424 222 252 4,897 3,584 866 4,450 223 253 4,927 3,605 872 4,477 224 255 4,956 3,627 877 4,504 226 256 4,986
URBAN 2,872 835 3,707 216 246 4,170 2,889 840 3,729 218 248 4,195 2,906 845 3,752 219 249 4,220 2,924 851 3,774 220 251 4,245 2,941 856 3,797 222 252 4,270
RURAL 669 21 690 4 4 698 673 21 694 4 4 702 677 21 698 4 4 707 681 21 703 4 4 711 686 21 707 4 4 715
Subzona 3.2 2,919 596 3,515 152 173 3,840 2,936 599 3,536 153 174 3,863 2,954 603 3,557 154 175 3,886 2,972 607 3,578 155 176 3,909 2,989 610 3,600 156 177 3,933
URBAN 1,945 566 2,510 146 167 2,824 1,956 569 2,525 147 168 2,841 1,968 573 2,541 148 169 2,858 1,980 576 2,556 149 170 2,875 1,992 579 2,571 150 171 2,892
RURAL 974 30 1,004 6 6 1,016 980 30 1,010 6 6 1,022 986 30 1,016 6 6 1,028 992 31 1,022 6 6 1,035 998 31 1,028 6 6 1,041
Subzona 3.3 5,498 890 6,387 225 254 6,867 5,531 895 6,426 227 256 6,908 5,564 900 6,464 228 257 6,949 5,597 906 6,503 229 259 6,991 5,630 911 6,542 231 260 7,033
URBAN 2,769 805 3,574 209 237 4,020 2,785 810 3,596 210 239 4,044 2,802 815 3,617 211 240 4,068 2,819 820 3,639 212 242 4,093 2,836 825 3,660 214 243 4,117
RURAL 2,729 84 2,813 17 17 2,847 2,745 85 2,830 17 17 2,864 2,762 85 2,847 17 17 2,881 2,778 86 2,864 17 17 2,898 2,795 86 2,881 17 17 2,916
Subzona 3.4 3,051 439 3,490 111 124 3,725 3,069 442 3,511 111 125 3,747 3,087 445 3,532 112 126 3,770 3,106 447 3,553 113 127 3,792 3,124 450 3,574 113 127 3,815
URBAN 1,327 386 1,713 100 114 1,927 1,335 388 1,723 101 114 1,938 1,343 391 1,734 101 115 1,950 1,351 393 1,744 102 116 1,962 1,359 395 1,754 102 116 1,973
RURAL 1,724 53 1,777 11 11 1,798 1,734 54 1,788 11 11 1,809 1,744 54 1,798 11 11 1,820 1,755 54 1,809 11 11 1,831 1,765 54 1,820 11 11 1,842
Zona 4 11,959 2,426 14,385 621 703 15,709 12,030 2,441 14,471 625 707 15,803 12,102 2,455 14,558 628 711 15,897 12,175 2,470 14,645 632 716 15,992 12,248 2,485 14,732 636 720 16,088
URBAN 7,910 2,301 10,211 596 678 11,485 7,957 2,315 10,272 599 682 11,554 8,005 2,329 10,334 603 686 11,623 8,053 2,343 10,396 607 690 11,692 8,101 2,357 10,458 610 694 11,762
RURAL 4,049 125 4,174 25 25 4,224 4,073 126 4,199 25 25 4,249 4,098 126 4,224 25 25 4,275 4,122 127 4,249 25 25 4,300 4,147 128 4,275 26 26 4,326

TOTAL URBAN 76,076 22,131 98,207 5,730 6,521 110,458 76,531 22,264 98,795 5,765 6,560 111,119 76,989 22,397 99,386 5,799 6,599 111,784 77,450 22,531 99,980 5,834 6,639 112,453 77,913 22,666 100,579 5,869 6,678 113,126

TOTAL RURAL 23,227 717 23,944 143 143 24,230 23,366 721 24,087 144 144 24,375 23,516 725 24,242 145 145 24,532 23,646 730 24,376 146 146 24,668 23,788 734 24,522 147 147 24,815
TOTAL 99,302 22,848 122,150 5,874 6,664 134,688 99,897 22,985 122,881 5,909 6,704 135,494 100,505 23,122 123,627 5,944 6,744 136,316 101,096 23,261 124,356 5,980 6,785 137,121 101,701 23,400 125,101 6,016 6,825 137,941

Zona

Cantitati anul 2017 (t/an) Cantitati anul 2018 (t/an)

ANEXA 3 - PROGNOZA CANTITATILOR DE DESEURI IN PERIOADA 2017-2020

Cantitati anul 2019 (t/an) Cantitati anul 2021 (t/an)Cantitati anul 2020 (t/an)



Zona Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021

Zona 1 24,502 24,649 24,796 24,945 25,094
URBAN 21,540 21,669 21,799 21,929 22,060
RURAL 2,962 2,980 2,998 3,016 3,034
Subzona 1.1 15,925 16,020 16,116 16,212 16,309
URBAN 14,252 14,338 14,423 14,510 14,597
RURAL 1,672 1,682 1,693 1,703 1,713
Subzona 1.2 5,219 4,670 4,698 4,726 4,754
URBAN 4,642 4,670 4,698 4,726 4,754
RURAL 577 580 584 587 591
Subzona 1.3 3,358 3,378 3,398 3,419 3,439
URBAN 2,645 2,661 2,677 2,693 2,709
RURAL 713 717 721 726 730

Zona 2 11,848 11,919 11,995 12,062 12,135

URBAN 9,821 9,880 9,939 9,998 10,058

RURAL 2,027 2,040 2,056 2,064 2,076

Zona 3 7,042 7,084 7,127 7,169 7,212
URBAN 4,717 4,745 4,774 4,802 4,831
RURAL 2,325 2,339 2,353 2,367 2,381
Subzona 3.1 1,775 1,786 1,797 1,807 1,818
URBAN 1,520 1,529 1,538 1,547 1,557
RURAL 255 257 258 260 261
Subzona 3.2 1,401 1,409 1,418 1,426 1,435
URBAN 1,029 1,035 1,042 1,048 1,054
RURAL 372 374 376 378 381
Subzona 3.3 2,506 2,521 2,536 2,552 2,567
URBAN 1,465 1,474 1,483 1,492 1,501
RURAL 1,041 1,047 1,053 1,060 1,066
Subzona 3.4 1,360 1,368 1,376 1,384 1,393
URBAN 702 707 711 715 719
RURAL 657 661 665 669 673

Zona 4 5,731 5,765 5,800 5,834 5,869
URBAN 4,187 4,212 4,237 4,262 4,288
RURAL 1,544 1,554 1,563 1,572 1,582
TOTAL URBAN 40,265 40,506 40,748 40,992 41,237
TOTAL RURAL 8,859 8,912 8,969 9,019 9,073
TOTAL 49,124 49,418 49,718 50,011 50,310

Deseuri reciclate 

(46% din deseurile 

reciclabile) 22,597 22,732 22,870 23,005 23,143

Reziduuri 26,527 26,686 26,847 27,006 27,168

Hartie si carton 9,265 9,320 9,377 9,432 9,489

Structura deseurilor reciclate

ANEXA 4 - PROGNOZA CANTITATILOR DE DESEURI RECICLABILE SUPUSE PROCESULUI 

TEHNOLOGIC DE SORTARE 



Plastic 4,293 4,319 4,345 4,371 4,397

Metal 2,034 2,046 2,058 2,070 2,083

Sticla 6,101 6,138 6,175 6,211 6,249

Lemn 904 909 915 920 926



Zona Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021
Zona 1 2,181 2,194 2,207 2,220 2,234
URBAN 1,831 1,842 1,853 1,864 1,876
RURAL 349 352 354 356 358
Subzona 1.1 1,409 1,418 1,426 1,435 1,443
URBAN 1,212 1,219 1,226 1,234 1,241
RURAL 197 198 200 201 202
Subzona 1.2 463 466 468 471 474
URBAN 395 397 399 402 404
RURAL 68 68 69 69 70
Subzona 1.3 309 311 313 315 316
URBAN 225 226 228 229 230
RURAL 84 85 85 86 86

Zona 2 1,074 1,081 1,088 1,094 1,100

URBAN 835 840 845 850 855

RURAL 239 241 243 244 245

Zona 3 675 679 683 688 692
URBAN 401 403 406 408 411
RURAL 274 276 278 279 281
Subzona 3.1 159 160 161 162 163
URBAN 129 130 131 132 132
RURAL 30 30 30 31 31
Subzona 3.2 131 132 133 134 135
URBAN 88 88 89 89 90
RURAL 44 44 44 45 45
Subzona 3.3 247 249 250 252 253
URBAN 125 125 126 127 128
RURAL 123 124 124 125 126
Subzona 3.4 137 138 139 140 141
URBAN 60 60 60 61 61
RURAL 78 78 78 79 79

Zona 4 538 541 545 548 551
URBAN 356 358 360 362 365
RURAL 182 183 184 185 187
TOTAL 

URBAN 3,423 3,444 3,465 3,485 3,506
TOTAL 

RURAL 1,045 1,051 1,058 1,064 1,070
TOTAL 4,469 4,495 4,523 4,549 4,577

ANEXA 5 - PROGNOZA CANTITATILOR DE DESEURI SUPUSE PROCESULUI DE COMPOSTARE 

INDIVIDUALA



Zona Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021

Zona 1 37,327 37,550 37,775 38,001 33,367
URBAN 32,580 32,775 32,971 33,168 33,367
RURAL 4,747 4,775 4,804 4,833 4,862
Subzona 1.1 24,237 24,382 24,528 24,675 24,829
URBAN 21,557 21,686 21,816 21,946 22,078
RURAL 2,680 2,696 2,712 2,729 2,752

Subzona 1.2 7,946 7,994 8,042 996 8,138
URBAN 7,022 7,064 7,106 55 7,191
RURAL 925 930 936 941 947

Subzona 1.3 5,143 5,174 5,205 5,236 5,268
URBAN 4,001 4,025 4,049 4,074 4,098
RURAL 1,142 1,149 1,156 1,163 1,170

Zona 2 18,103 18,212 18,327 18,430 18,541

URBAN 14,854 14,943 15,033 15,123 15,213

RURAL 3,249 3,268 3,294 3,308 3,327

Zona 3 10,861 10,926 10,991 11,057 11,123
URBAN 7,135 7,177 7,220 7,263 7,307
RURAL 3,726 3,749 3,771 3,794 3,816
Subzona 3.1 2,708 2,724 2,741 2,757 2,774
URBAN 2,299 2,313 2,327 2,341 2,355
RURAL 409 412 414 417 419

Subzona 3.2 2,152 2,165 2,178 2,191 2,204
URBAN 1,557 1,566 1,576 1,585 1,594
RURAL 595 599 603 606 610
Subzona 3.3 3,884 3,908 3,931 3,955 3,978
URBAN 2,216 2,230 2,243 2,256 2,270
RURAL 1,668 1,678 1,688 1,698 1,708
Subzona 3.4 2,116 2,129 2,141 2,154 2,167
URBAN 1,062 1,069 1,075 1,082 1,088
RURAL 1,054 1,060 1,066 1,073 1,079

Zona 4 8,807 8,860 8,913 8,966 9,020
URBAN 6,332 6,370 6,408 6,447 6,485
RURAL 2,475 2,490 2,505 2,520 2,535

TOTAL URBAN 60,901 61,266 61,632 62,001 62,372

TOTAL RURAL 14,197 14,282 14,374 14,453 14,540
TOTAL 75,098 75,547 76,006 76,454 76,912

Reziduri 27,035 27,197 27,362 27,524 27,688

Tratate mecano-

biologic 48,063 48,350 48,644 48,931 49,224

Compost 14,419 14,505 14,593 14,679 14,767

ANEXA 6 - PROGNOZA CANTITATILOR DE DESEURI SUPUSE PROCESULUI DE TRATARE 

MECANO BIOLOGICA



Categorie deseuri Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021

Reziduri sortare 26,527 26,686 26,847 27,006 27,168

Reziduri TMB 27,035 27,197 27,362 27,524 27,688

Deseuri stradale 5,998 6,034 6,070 6,106 6,143

Compost 14,419 14,505 14,593 14,679 14,767

Total 73,979 74,421 74,873 75,315 75,765

Namoluri (10%din 

cantitatea 

depozitata) 7,398 7,442 7,487 7,531 7,577

Cantitate depozitata 81,377 81,864 82,360 82,846 83,342

Levigat Depozite 

neconforme Alba Iulia 

si Aiud (mc) 7,200 5,400 3,600 3,600 3,600

 

ANEXA 7 - PROGNOZA CANTITATILOR DE DESEURI DEPOZITATE



Categorie deseuri

Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021
cantitate 

medie

Pondere din 

cantitatea 

totala

Taxa 

depozitare 

(lei/t)

Total taxa 

depozitare

136,312 100 8,256,075

Deseuri menajere 

mixte de la populatie

99,302 99,897 100,505 101,096 101,701 100,500 74 61 6,087,035

Deseuri menajere 

mixte de la agentii 

economici

22,848 22,985 23,122 23,261 23,400 23,123 17 61 1,400,506

Deseuri din parcuri si 

gradini
5,874 5,909 5,944 5,980 6,016 5,944 4 61 360,042

Deseuri stradale 6,664 6,704 6,744 6,785 6,825 6,744 5 61 408,493

49,716

Deseuri menajere 

mixte de la populatie

39,785 40,023 40,266 40,503 40,746 40,265

Deseuri menajere 

mixte de la agentii 

economici

9,339 9,395 9,451 9,508 9,565 9,451

Deseuri din parcuri si 

gradini
0 0 0 0 0 0

Deseuri stradale 0 0 0 0 0 0

76,003

Deseuri menajere 

mixte de la populatie

55,049 55,378 55,716 56,043 56,378 55,713

Cantitati de deseuri colectate (t/an)

Cantitati de deseuri supuse procesului de tratare mecano-biologica

ANEXA 8 -MODALITATEA DE CALCUL  A VALORII TAXEI DE DEPOZITARE AFERENTA CANTITATILOR DE DESEURI COLECTATE

Cantitati de deseuri supuse procesului de sortare



Deseuri menajere 

mixte de la agentii 

economici

13,509 13,590 13,671 13,753 13,835 13,672

Deseuri din parcuri si 

gradini
5,874 5,909 5,944 5,980 6,016 5,944

Deseuri stradale 666 670 674 678 683 674

Reziduri sortare 26,527 26,686 26,847 27,006 27,168 26,847 120 3,221,607

Reziduri TMB 27,035 27,197 27,362 27,524 27,688 27,361 120 3,283,349

Compost 14,419 14,505 14,593 14,679 14,767 14,593 120 1,751,120

Deseuri stradale 5,998 6,034 6,070 6,106 6,143 6,070 120 728,399

Namoluri 7,412 7,468 7,532 7,580 7,637 7,526 120 903,096

Cantitate depozitata 81,391 81,889 82,405 82,895 83,402 82,396 9,887,571

4,523

Biodegradabile 

populatie
4,469 4,495 4,523 4,549 4,577 4,523

Deseuri compostare individuala

Deseuri depozitate



Deseuri periculoase 

(0,5%din deseuri 

menajere)

Deseuri 

voluminoase (5% 

din deseuri 

menajere)

DEEE -uri 

(4kg/loc/an)

Deseuri din 

constructii si 

demolari (30 

kg/loc/an)

Deseuri 

periculoase 

(0,5%din deseuri 

menajere)

Deseuri 

voluminoase 

(5% din deseuri 

menajere)

DEEE -uri 

(4kg/loc/an)

Deseuri din 

constructii si 

demolari (30 

kg/loc/an)

Deseuri 

periculoase 

(0,5%din deseuri 

menajere)

Deseuri 

voluminoase 

(5% din deseuri 

menajere)

DEEE -uri 

(4kg/loc/an)

Deseuri din 

constructii si 

demolari (30 

kg/loc/an)

Deseuri 

periculoase 

(0,5%din 

deseuri 

menajere)

Deseuri 

voluminoase (5% 

din deseuri 

menajere)

DEEE -uri 

(4kg/loc/an)

Deseuri din 

constructii si 

demolari (30 

kg/loc/an)

Deseuri 

periculoase 

(0,5%din 

deseuri 

menajere)

Deseuri 

voluminoase 

(5% din deseuri 

menajere)

DEEE -uri 

(4kg/loc/an)

Deseuri din 

constructii si 

demolari (30 

kg/loc/an)

Zona 1 303 3,027 610 305 3,045 600 3,503 306 3,063 599 3,676 308 3,082 597 3,669 310 3,100 596 3,661
URBAN 263 2,627 419 3,146 264 2,643 419 3,140 266 2,658 418 3,134 267 2,674 417 3,127 269 2,690 416 3,121
RURAL 40 400 190 571 40 403 181 543 41 405 181 542 41 408 180 541 41 410 180 540
Subzona 

1.1 196 1,964 385 2,404 198 1,976 384 2,399 199 1,988 383 2,394 200 2,000 383 2,389 201 2,012 382 2,385
URBAN 174 1,738 278 2,082 175 1,748 277 2,077 176 1,759 276 2,073 177 1,769 276 2,069 178 1,780 275 2,065
RURAL 23 226 107 322 23 227 107 322 23 229 107 321 23 230 107 320 23 231 107 320
Subzona 

1.2 64 644 127 789 65 648 127 607 65 652 127 786 66 656 127 784 66 660 126 783
URBAN 57 566 90 678 57 570 90 677 57 573 90 675 58 576 90 674 58 580 90 673
RURAL 8 78 37 111 8 78 37 111 8 79 37 111 8 79 37 110 8 80 37 110
Subzona 

1.3 42 419 97 524 42 421 88 497 42 424 88 496 43 426 88 495 43 429 88 494
URBAN 32 323 52 386 32 325 51 386 33 326 51 385 33 328 51 384 33 330 51 383
RURAL 10 96 46 137 10 97 37 111 10 97 37 111 10 98 37 110 10 99 37 110
Zona 2 147 1,472 321 1,825 148 1,480 321 1,821 149 1,490 320 1,818 150 1,498 320 1,814 151 1,507 319 1,810

URBAN 120 1,198 191 1,434 120 1,205 191 1,432 121 1,212 190 1,429 122 1,219 190 1,426 123 1,227 190 1,423

RURAL 27 274 130 391 28 276 130 390 28 278 130 389 28 279 129 388 28 281 129 387

Zona 3 89 889 241 1,137 89 895 241 1,135 90 900 240 1,132 91 906 240 1,130 91 911 239 1,128
URBAN 58 575 92 689 58 579 92 688 58 582 91 686 59 586 91 685 59 589 91 683
RURAL 31 314 149 448 32 316 149 447 32 318 149 446 32 320 148 445 32 322 148 444
Subzona 

3.1 22 220 46 271 22 221 46 271 22 223 46 270 22 224 46 270 23 225 46 269
URBAN 19 185 30 222 19 186 30 222 19 188 29 221 19 189 29 221 19 190 29 220
RURAL 3 35 16 49 3 35 16 49 3 35 16 49 4 35 16 49 4 35 16 49
Subzona 

3.2 18 176 44 222 18 177 44 221 18 178 44 221 18 179 44 221 18 180 44 220
URBAN 13 126 20 150 13 126 20 150 13 127 20 150 13 128 20 149 13 129 20 149
RURAL 5 50 24 72 5 51 24 71 5 51 24 71 5 51 24 71 5 51 24 71
Subzona 

3.3 32 319 95 415 32 321 95 414 32 323 95 413 33 325 95 412 33 327 95 411
URBAN 18 179 29 214 18 180 28 214 18 181 28 213 18 182 28 213 18 183 28 212
RURAL 14 141 67 201 14 142 67 200 14 142 67 200 14 143 66 199 14 144 66 199
Subzona 

3.4 17 174 56 229 18 176 56 229 18 177 56 228 18 178 56 228 18 179 55 227  
URBAN 9 86 14 103 9 86 14 102 9 87 14 102 9 87 14 102 9 88 14 102
RURAL 9 89 42 127 9 89 42 126 9 90 42 126 9 90 42 126 9 91 42 126
Zona 4 72 719 181 909 72 724 180 907 73 728 180 905 73 732 878 904 74 737 179 902
URBAN 51 511 82 611 51 514 81 610 52 517 81 609 52 520 81 608 52 523 81 607
RURAL 21 209 99 298 21 210 99 297 21 211 99 296 21 212 99 296 21 214 98 295
TOTAL 

URBAN 491 4,910 784 5,881 494 4,940 783 5,869 497 4,969 781 5,857 500 4,999 779 5,846 503 5,029 778 5,834
TOTAL 

RURAL 120 1,197 569 1,707 120 1,204 559 1,677 121 1,212 558 1,674 122 1,219 557 1,671 123 1,226 556 1,667
TOTAL 611 6,108 1,353 7,588 614 6,144 1,342 7,546 618 6,181 1,339 7,531 622 6,218 1,336 7,516 626 6,255 1,334 7,501

TOTAL

 

ANEXA 9 - PROGNOZA CANTITATILOR FLUXURILOR SPECIALE DE DESEURI 

Zona

Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021

15,659 15,647 15,669 15,692 15,715



Categorie Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021

Populatie 261.57 271.35 280.11 289.92 300.59

Agenti economici 408.67 408.67 408.67 408.67 408.67

Taxa depozitare directa 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

Taxa depozitare 

deseuri colectate 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00

Tarif levigat 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

Componenta Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021

Colectare si transport 76.00 74.00 74.00 74.00 74.00

Transfer 20.51 20.51 20.51 20.51 20.51

Sortare 61.92 61.92 61.92 61.92 61.92

Tratare mecano-

biologica 50.66 50.66 50.66 50.66 50.66

Depozitare 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

Plan tarifar venituri 2017 - 2021 (lei/t)

Plan tarifar cheltuieli exploatare 2017-2021 (lei/t)

ANEXA 10 - PLAN TARIFAR VENITURI SI PLAN TARIFAR CHELTUIELI EXPLOATARE 



62.76% 11.51% 9.48% 7.50% 8.75%

Taxa 

depozitare

Total 

depozitare 37.24% 50.00% 8.00% 14.00% 19.00% 9.00%

Taxa 

depozitare

Total 

depozitare 50.00% 45.00% 9.00% 15.00% 21.00% 10.00%

Taxa 

depozitare

Total 

depozitare 55.00%

Total venit

Total operator 

colectare

componenta 

transfer

comonenta 

sortare

componenta 

TMB

Total operator 

instalatii Total venit

Total 

operator 

colectare

componenta 

transfer

comonenta 

sortare componenta TMB

Total operator 

instalatii Total venit

Total operator 

colectare

componenta 

transfer

comonenta 

sortare

componenta 

TMB

Total operator 

instalatii

I. Venituri, din care: 48,695,493.89 22,161,692.71 4,064,389.47 5,889,722.03 2,848,843.66 3,769,249.96 9,457,596.07 13,226,846.03 26,533,801.19 ############ ############ ########### ########### 7,217,070.61 3,911,307.01 9,500,988.88 13,412,295.89 31,444,127.29 49,191,567.06 15,890,315.04 ########### ########### ########### 4,345,896.68 9,457,596.07 13,803,492.75 33,301,252.02

Venituri tarif deseuri 

populatie 32,031,966.33 16,301,609.76 2,989,667.44 2,462,384.65 1,948,089.12 2,272,770.64 6,057,444.73 8,330,215.37 15,730,356.57 ############ ############ 2,077,961.73 3,636,433.02 4,935,159.10 2,337,706.94 6,057,444.73 8,395,151.67 19,044,705.53 32,031,966.33 11,688,534.72 2,337,706.94 3,896,178.24 5,454,649.54 2,597,452.16 6,057,444.73 8,654,896.89 20,343,431.61

Venituri tarif deseuri ag. 

economici 10,731,017.21 5,860,082.95 1,074,722.03 885,175.05 700,296.72 817,012.84 1,393,727.62 2,210,740.46 4,870,934.26 ############ 4,668,644.80 746,983.17 1,307,220.54 1,774,085.02 840,356.06 1,393,727.62 2,234,083.68 6,062,372.41 10,731,017.21 4,201,780.32 840,356.06 1,400,593.44 1,960,830.81 933,728.96 1,393,727.62 2,327,456.58 6,529,236.89

Valorificare reciclabile 2,542,162.33 0.00 2,542,162.33 2,542,162.33 2,542,162.33 0.00 2,542,162.33 2,542,162.33 2,542,162.33 0.00 2,542,162.33 2,542,162.33

Venituri tarif deseuri  

parcuri si gradini si 

stradale 10% (TMB + 

depozit) 799,865.97 0.00 200,457.82 200,457.82 398,950.33 599,408.15 799,865.97 1,190,719.01 0.00 507,826.49 240,549.39 442,343.13 682,892.52 1,190,719.01 1,227,509.33 0.00 561,281.91 267,277.10 398,950.33 666,227.43 1,227,509.33

Venituri tarif deseuri 

stradale  (depozit) 934,199.15 0.00 214,470.80 719,728.35 934,199.15 934,199.15 940,326.89 0.00 220,598.54 719,728.35 940,326.89 940,326.89 964,837.83 0.00 245,109.49 719,728.35 964,837.83 964,837.83

Venituri tarif namol 1,152,282.90 0.00 264,537.85 887,745.05 1,152,282.90 1,152,282.90 1,159,841.13 0.00 272,096.08 887,745.05 1,159,841.13 1,159,841.13 1,190,074.02 0.00 302,328.97 887,745.05 1,190,074.02 1,190,074.02
Venituri tarif colectare, 

transport si  tratare 

levigat depozite 

neconforme Alba Iulia si 

Aiud 504,000.00 0.00 504,000.00 504,000.00 0.00 504,000.00 504,000.00 0.00 504,000.00

II. Cheltuieli, din care: 38,381,519.50 9,283,427.84 2,505,304.01 7,563,550.68 6,519,462.53 2,273,378.36 9,457,596.07 11,730,974.43 29,098,091.66 ############ 9,283,427.84 ########### ########### 6,519,462.53 2,273,378.36 9,457,596.07 11,730,974.43 29,098,091.66 38,381,519.50 9,283,427.84 ########### ########### ########### 2,273,378.36 9,457,596.07 11,730,974.43 29,098,091.66

Cheltuieli de exploatare 

deseuri populatie 28,409,415.78 7,546,980.32 2,036,691.66 6,148,802.91 5,030,658.20 1,588,837.96 6,057,444.73 7,646,282.69 20,862,435.46 ############ 7,546,980.32 2,036,691.66 6,148,802.91 5,030,658.20 1,588,837.96 6,057,444.73 7,646,282.69 20,862,435.46 28,409,415.78 7,546,980.32 2,036,691.66 6,148,802.91 5,030,658.20 1,588,837.96 6,057,444.73 7,646,282.69 20,862,435.46

Cheltuieli de exploatare  

deseuri ag. economici 6,536,582.52 1,736,447.52 468,612.35 1,414,747.77 1,157,479.36 365,567.90 1,393,727.62 1,759,295.52 4,800,135.00 6,536,582.52 1,736,447.52 468,612.35 1,414,747.77 1,157,479.36 365,567.90 1,393,727.62 1,759,295.52 4,800,135.00 6,536,582.52 1,736,447.52 468,612.35 1,414,747.77 1,157,479.36 365,567.90 1,393,727.62 1,759,295.52 4,800,135.00  
Cheltuieli de exploatare 

deseuri  parcuri si gradini 

si stradale 10%(TMB + 

depozit) 834,918.01 0.00 331,324.98 104,642.71 398,950.33 503,593.04 834,918.01 834,918.01 0.00 331,324.98 104,642.71 398,950.33 503,593.04 834,918.01 834,918.01 0.00 331,324.98 104,642.71 398,950.33 503,593.04 834,918.01

Cheltuieli de exploatare 

deseuri stradale  

(depozit) 815,692.13 0.00 95,963.78 719,728.35 815,692.13 815,692.13 815,692.13 0.00 95,963.78 719,728.35 815,692.13 815,692.13 815,692.13 0.00 95,963.78 719,728.35 815,692.13 815,692.13

Cheltuieli exploatare 

depozitare namol 1,006,111.05 0.00 118,366.01 887,745.05 1,006,111.05 1,006,111.05 1,006,111.05 0.00 118,366.01 887,745.05 1,006,111.05 1,006,111.05 1,006,111.05 0.00 118,366.01 887,745.05 1,006,111.05 1,006,111.05

Cheltuieli transport si  

tratare levigat depozite 

neconforme Alba Iulia si 

Aiud 478,800.00 0.00 478,800.00 478,800.00 0.00 478,800.00 478,800.00 0.00 478,800.00

Cheltuieli investitii: 

Cantar ST Abru(140.000),  

separator magnetic SS 

Aiud (10.000), cantar si 

separator magnetic SS 

Baia de Aries (150.000) 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00

III. Rezultat brut 10,313,974.40 12,878,264.87 1,559,085.46 -1,673,828.65 -3,670,618.87 1,495,871.60 0.00 -2,564,290.47 ############ 8,372,477.76 319,640.88 -77,734.79 697,608.08 1,637,928.65 43,392.81 2,346,035.64 10,810,047.56 6,606,887.20 672,758.99 275,383.32 ########### 2,072,518.32 0.00 4,203,160.36

IV. Fond IID 2,774,297.33 1,500,000.00 2,515,214.57 1,015,214.57 1,500,000.00 913,693.11 913,693.11 1,500,000.00

V. Fond inchidere si 

monitorizare 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

VI. Redeventa 1,574,297.33 1,274,297.33 300,000.00 300,000.00 300,000.00

VII. Impozit profit 2,060,522.38 2,060,522.38 0.00 1,714,962.14 1,339,596.44 375,365.70 1,057,101.95 1,057,101.95 672,505.66

VIII. Profit net 4,179,154.69 9,543,445.16 -5,364,290.47 5,188,336.68 6,017,666.74 -829,330.07 5,366,746.84 4,636,092.13 730,654.71

 

 

ANEXA 11 - ANALIZA COMPARATIVA A STRUCTURII TARIFULUI - OPERATOR DE COLECTARE-TRANSPORTDESEURI VERSUS OPERATOR INSTALATII DESEURI

VERSIUNEA 62,76% Operator colectare si 37,24% Operator instalatii VERSIUNEA 50% Operator colectare si 50% Operator instalatii VERSIUNEA 45% Operator colectare si 55% Operator instalatii

Buget venituri si cheltuieli anul 2017 Buget venituri si cheltuieli anul 2017 Buget venituri si cheltuieli anul 2017

componenta depozitare componenta depozitare componenta depozitare



9.00% 15.00% 21.00% 10.00%

Taxa 

depozitare

Total 

depozitare 55.00% 9.00% 15.00% 21.00% 10.00%

Taxa 

depozitare

Total 

depozitare 55.00% 9.00% 15.00% 21.00% 10.00%

Taxa 

depozitare

Total 

depozitare 55.00% 9.00% 15.00% 21.00% 10.00%

Taxa 

depozitare

Total 

depozitare 55.00% 9.00% 15.00% 21.00% 10.00%

Taxa 

depozitare

Total 

depozitare 55.00%

componenta 

transfer

comonenta 

sortare

componenta 

TMB

Total operator 

instalatii

componenta 

transfer

comonenta 

sortare

componenta 

TMB

Total operator 

instalatii

componenta 

transfer

comonenta 

sortare

componenta 

TMB

Total operator 

instalatii

componenta 

transfer

comonenta 

sortare

componenta 

TMB

Total operator 

instalatii

componenta 

transfer

comonenta 

sortare

componenta 

TMB

Total operator 

instalatii

I. Venituri, din care: 3,178,063.01 7,838,934.01 7,976,762.26 4,345,896.68 9,457,596.07 13,803,492.75 33,301,252.02 3,285,009.52 8,032,390.50 8,229,662.84 4,469,601.40 9,514,190.32 13,983,791.72 33,908,854.58 3,384,168.55 8,213,165.28 8,464,414.99 4,584,717.45 9,571,881.79 14,156,599.24 34,470,348.05 3,493,403.45 8,410,411.95 8,722,693.18 4,710,988.42 9,628,396.84 14,339,385.26 35,217,893.84 3,611,971.16 8,623,511.82 9,002,770.52 4,847,693.62 9,686,013.17 14,533,706.78 36,023,960.28 172,922,308.77

Venituri tarif deseuri 

populatie 2,337,706.94 3,896,178.24 5,454,649.54 2,597,452.16 6,057,444.73 8,654,896.89 20,343,431.61 2,439,624.77 4,066,041.28 5,692,457.79 2,710,694.19 6,093,692.48 8,804,386.67 21,002,510.51 2,533,725.01 4,222,875.02 5,912,025.03 2,815,250.01 6,130,814.71 8,946,064.73 21,614,689.79 2,637,870.86 4,396,451.44 6,155,032.01 2,930,967.63 6,166,839.99 9,097,807.62 22,287,161.93 2,751,319.06 4,585,531.76 6,419,744.47 3,057,021.18 6,203,742.37 9,260,763.54 23,017,358.84 108,265,152.68

Venituri tarif deseuri ag. 

economici 840,356.06 1,400,593.44 1,960,830.81 933,728.96 1,393,727.62 2,327,456.58 6,529,236.89 845,384.75 1,408,974.59 1,972,564.43 939,316.39 1,402,067.68 2,341,384.08 6,568,307.85 850,443.54 1,417,405.89 1,984,368.25 944,937.26 1,410,457.66 2,355,394.92 6,607,612.60 855,532.59 1,425,887.65 1,996,242.71 950,591.77 1,418,897.83 2,369,489.60 6,647,152.55 860,652.10 1,434,420.16 2,008,188.23 956,280.11 1,427,388.52 2,383,668.63 6,686,929.11 33,039,239.01

Valorificare reciclabile 2,542,162.33 2,542,162.33 2,557,374.63 2,557,374.63 2,572,884.37 2,572,884.37 2,588,072.86 2,588,072.86 2,603,559.89 2,603,559.89 12,864,054.07

Venituri tarif deseuri  

parcuri si gradini si 

stradale 10% (TMB + 

depozit) 561,281.91 267,277.10 398,950.33 666,227.43 1,227,509.33 564,640.62 268,876.48 401,337.65 670,214.13 1,234,854.75 568,021.71 270,486.53 403,740.87 674,227.40 1,242,249.10 571,418.46 272,104.03 406,155.23 678,259.25 1,249,677.71 574,837.82 273,732.30 408,585.66 682,317.96 1,257,155.78 6,211,446.67

Venituri tarif deseuri 

stradale  (depozit) 245,109.49 719,728.35 964,837.83 964,837.83 246,576.22 724,035.20 970,611.42 970,611.42 248,061.50 728,396.52 976,458.02 976,458.02 249,536.08 732,726.38 982,262.46 982,262.46 251,029.30 737,111.02 988,140.32 988,140.32 4,882,310.06

Venituri tarif namol 302,328.97 887,745.05 1,190,074.02 1,190,074.02 304,138.11 893,057.31 1,197,195.43 1,197,195.43 305,982.14 898,472.03 1,204,454.17 1,204,454.17 307,788.93 903,777.40 1,211,566.33 1,211,566.33 309,630.74 909,185.61 1,218,816.34 1,218,816.34 6,022,106.29

Venituri tarif colectare, 

transport si  tratare levigat 

depozite neconforme 

Alba Iulia si Aiud 504,000.00 378,000.00 252,000.00 252,000.00 252,000.00 1,638,000.00

II. Cheltuieli, din care: 2,505,304.01 7,563,550.68 6,519,462.53 2,273,378.36 9,457,596.07 11,730,974.43 29,098,091.66 2,520,295.75 7,608,810.97 6,558,475.00 2,286,982.25 9,514,190.32 11,801,172.58 28,847,854.30 2,535,598.30 7,655,009.59 6,598,268.37 2,289,331.54 9,485,465.52 11,774,797.06 28,803,073.32 2,550,548.90 7,700,145.68 6,637,201.67 2,314,434.75 9,628,396.84 11,942,831.59 29,070,127.84 2,565,811.38 7,746,223.35 6,676,918.69 2,328,284.33 9,686,013.17 12,014,297.49 29,242,650.92 145,061,798.03

Cheltuieli de exploatare 

deseuri populatie 2,036,691.66 6,148,802.91 5,030,658.20 1,588,837.96 6,057,444.73 7,646,282.69 20,862,435.46 2,048,879.23 6,185,597.35 5,060,761.66 1,598,345.57 6,093,692.48 7,692,038.05 20,987,276.28 2,061,360.82 6,223,279.46 5,091,591.37 1,608,082.55 6,130,814.71 7,738,897.26 21,115,128.90 2,073,473.58 6,259,848.07 5,121,510.07 1,617,531.80 6,166,839.99 7,784,371.80 21,239,203.52 2,085,881.24 6,297,307.00 5,152,157.18 1,627,211.11 6,203,742.37 7,830,953.48 21,366,298.91 105,570,343.06

Cheltuieli de exploatare  

deseuri ag. economici 468,612.35 1,414,747.77 1,157,479.36 365,567.90 1,393,727.62 1,759,295.52 4,800,135.00 471,416.53 1,423,213.62 1,164,405.72 367,755.46 1,402,067.68 1,769,823.14 4,828,859.01 474,237.48 1,431,730.13 1,171,373.52 369,956.11 1,410,457.66 1,780,413.76 4,857,754.90 477,075.32 1,440,297.60 1,178,383.02 372,169.92 1,418,897.83 1,791,067.76 4,886,823.71 479,930.14 1,448,916.35 1,185,434.47 374,396.99 1,427,388.52 1,801,785.51 4,916,066.46 24,289,639.07
Cheltuieli de exploatare 

deseuri  parcuri si gradini 

si stradale 10%(TMB + 

depozit) 331,324.98 104,642.71 398,950.33 503,593.04 834,918.01 333,307.62 105,268.89 401,337.65 506,606.54 839,914.16 335,303.48 105,899.24 403,740.87 509,640.11 844,943.60 337,308.59 106,532.52 406,155.23 512,687.74 849,996.33 339,327.04 107,170.01 408,585.66 515,755.67 855,082.71 4,224,854.81

Cheltuieli de exploatare 

deseuri stradale  (depozit) 95,963.78 719,728.35 815,692.13 815,692.13 96,538.03 724,035.20 820,573.23 820,573.23 85,597.37 641,980.25 727,577.62 727,577.62 97,696.85 732,726.38 830,423.23 830,423.23 98,281.47 737,111.02 835,392.49 835,392.49 4,029,658.69

Cheltuieli exploatare 

depozitare namol 118,366.01 887,745.05 1,006,111.05 1,006,111.05 119,074.31 893,057.31 1,012,131.62 1,012,131.62 119,796.27 898,472.03 1,018,268.30 1,018,268.30 120,503.65 903,777.40 1,024,281.06 1,024,281.06 121,224.75 909,185.61 1,030,410.36 1,030,410.36 5,091,202.40

Cheltuieli transport si  

tratare levigat depozite 

neconforme Alba Iulia si 

Aiud 478,800.00 359,100.00 239,400.00 239,400.00 239,400.00 1,556,100.00

Cheltuieli investitii: Cantar 

ST Abrud(140.000),  

separator magnetic SS 

Aiud (10.000), cantar si 

separator magnetic SS 

Baia de Aries (150.000) 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

III. Rezultat brut 672,758.99 275,383.32 1,457,299.72 2,072,518.32 0.00 4,203,160.36 764,713.77 423,579.53 1,671,187.84 2,182,619.15 0.00 5,061,000.28 848,570.25 558,155.69 1,866,146.62 2,295,385.91 86,416.27 5,667,274.74 942,854.55 710,266.27 2,085,491.50 2,396,553.67 0.00 6,147,766.00 1,046,159.77 877,288.47 2,325,851.83 2,519,409.29 0.00 6,781,309.36 27,860,510.74

IV. Fond IID (Redeventa) 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 7,500,000.00

V. Fond inchidere si 

monitorizare 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00

VI. Redeventa 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 1,500,000.00

VII. Impozit profit 672,505.66 809,760.04 906,763.96 983,642.56 1,085,009.50 4,457,681.72  

VIII. Profit net 730,654.71 1,451,240.24 1,960,510.78 2,364,123.44 2,896,299.86 9,402,829.02

ANEXA 12 - BUGETUL CONTRACTULUI DE OPERARE INSTALATII GESTIONARE DESEURI PENTRU PERIOADA 2017-2018

Anul 2021

componenta depozitare

Valoare totala 

contract

Anul 2017

componenta depozitare

Anul 2018

componenta depozitare

Anul 2019

componenta depozitare

Anul 2020

componenta depozitare



Tarif urban 

(lei/loc/luna 

inclusiv TVA

Tarif rural 

(lei/loc/luna 

inclusiv TVA

Tarif urban 

(lei/loc/luna 

inclusiv TVA

Tarif rural 

(lei/loc/luna 

inclusiv TVA

32,031,966.33 99,302 76,076 23,227 24,539,748.94 7,492,217.39 196,031 142,236 12.41 5.22 10,21 5,63

33,200,634.35 99,897 76,531 23,366 25,435,067.68 7,765,566.67 195,639 141,952 12.89 5.42 10.93 6.00

34,283,314.86 100,505 76,989 23,516 26,261,694.16 8,021,620.70 195,248 141,668 13.34 5.62 11.66 6.38

35,476,516.24 101,096 77,450 23,646 27,178,625.03 8,297,891.22 194,857 141,385 13.83 5.82 12.41 6.79

36,773,954.13 101,701 77,913 23,788 28,172,594.60 8,601,359.53 194,468 141,102 14.37 6.05 13.24 7.23

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

ANEXA 13 - MODALITATEA DE CALCUL A TARIFULUI LA POPULATIE SI PREZENTAREA SITUATIEI COMPARATIVE INTRE VALORILE ACTUALIZATE SI CELE INITIALE

Anul 2017

Tarif actualizat Studiu de 

fundamentare

Tarif Plan tarifar - contract 

finantare

Populatie ruralPopulatie urbanValoare ruralValoare urban
Cantitate 

deseuri rural

Cantitate 

deseuri urban

Cantitate 

deseuri 

urban + rural

Valoare totala 

POPULATIE



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de 

concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în 

cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba 

 

 În conformitate cu prevederile art. 7 și art. 8 din Legea nr. 100/2017 privind concesiunile 

de lucrări și concesiunile de serviciu și ale H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de 

lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii, este obligatorie realizarea studiului de fundamentare prin care să se 

demonstreze necesitatea și oportunitatea realizării proiectului pentru gestionarea și operarea 

serviciului. 

Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare are drept scop să justifice necesitatea 

şi oportunitatea concesiunii prin delegare a gestiunii serviciului de utilitate publică având ca 

obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 

municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”. 

În vederea atribuirii contractului de concesiune,  Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 

servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 

aprobate prin H.G. nr. 867/2016  prevăd obligativitatea parcurgerii a trei etape distincte: 

- etapa de planificare, fundamentare și pregătire; 

-  etapa de organizare şi derulare a procedurii şi atribuirea contractului de concesiune; 

-  etapa postatribuire a contractului de concesiune, respectiv executarea şi monitorizarea 

implementării acestuia. 

Conform prevederilor H.G. nr. 867/2016, studiul de fundamentare a deciziei de 

concesionare va cuprinde o analiză care să permită definirea şi cuantificarea în termeni 

economici şi financiari a riscurilor de proiect, luând în considerare, totodată, şi variantele 

identificate de repartiţie a riscurilor între părţile viitorului contract de concesiune, precum şi 

analiza privind încadrarea contractului în categoria celor de concesiune. 

Studiul de fundamentare privind decizia de concesionare a delegării operării instalațiilor 

de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor 

în Județul Alba, este elaborat de către Comisia de Coordonare si Supervizare pentru pregătirea și 

planificarea contractului de delegare desemnată prin Dispoziția Presedintelui Consiliului 

Judetean Alba nr. 172/31 ianuarie 2017. 

În situaţia achiziției bunurilor de infrastructură prin proiecte care beneficiază de asistenţă 

financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene pentru dezvoltarea infrastructurii 

serviciilor publice, conform Normelor aprobate prin O.U.G. nr. 198/2005, este obligatorie 

constituirea, alimentarea şi utilizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea, înlocuirea şi 

dezvoltarea investiţiilor realizate prin aceste proiecte, precum şi pentru asigurarea fondurilor 

necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinanţării acestor proiecte. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia 

dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 127 din 3 aprilie 2017. 

PREȘEDINTE, 

ION DUMITREL 



 

 

ROMÂNIA   

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Direcția amenajarea teritoriului și urbanism 

Direcţia dezvoltare şi bugete 

Nr. 6160 din 3 aprilie 2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de 

concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în 

cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba 

 

 Preambul 

 

Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare are drept scop să justifice necesitatea 

şi oportunitatea concesiunii prin delegare a gestiunii serviciului de utilitate publică având ca 

obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 

municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”. 

Entitatea contractantă este Județul Alba prin Consiliul Județean Alba - autoritate a 

administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii 

consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes 

judeţean. 

Obligația entității contractante de a elabora un studiu de fundamentare prin care să se 

demonstreze necesitatea și oportunitatea realizării proiectului pentru gestionarea și operarea 

serviciului, este prevăzută la art. 7 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii. 

De asemenea, conform art. 8 din același act normativ, în sarcina entității contractante 

este stabilită obligația de analizare a faptului că atribuirea contractului implică transferul unei 

părți semnificative a riscului de operare către operatorul economic, iar în situația în care, ca 

urmare a acestei analize se constată că o parte semnificativă a riscului de operare va fi transferată 

operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune. 

În vederea atribuirii contractului de concesiune,  Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 

servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 

aprobate prin H.G. nr. 867/2016 prevăd obligativitatea parcurgerii a trei etape distincte: 

- etapa de planificare, fundamentare și pregătire; 

- etapa de organizare şi derulare a procedurii şi atribuirea contractului de concesiune; 

- etapa postatribuire a contractului de concesiune, respectiv executarea şi 

monitorizarea implementării acestuia. 

Obligația din prima etapă cu privire la fundamentare se concretizează prin analiza unor 

elemente relevante în care se includ aspectele generale, fezabilitatea tehnică, fezabilitatea 

economică şi financiară, aspectele de mediu, aspectele sociale şi aspectele instituţionale ale 

proiectului în cauză. 

Conform prevederilor H.G. nr. 867/2016, studiul de fundamentare a deciziei de 

concesionare va cuprinde o analiză care să permită definirea şi cuantificarea în termeni 

economici şi financiari a riscurilor de proiect, luând în considerare, totodată, şi variantele 

identificate de repartiţie a riscurilor între părţile viitorului contract de concesiune, precum şi 

analiza privind încadrarea contractului în categoria celor de concesiune. 

  „Studiul de fundamentare privind decizia de concesionare a delegării operării 

instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” este elaborat de catre Comisia de Coordonare și 

Supervizare pentru pregătirea și planificarea contractului de delegare desemnata prin Dispoziția 

Președintelui Consiliului Judetean Alba nr. 172/31 ianuarie 2017. 

 Studiul de fundamentare actualizează abordarea prezentată de către consultantul inițial, 

care a pregătit Aplicația de Finanțare și documentele suport pentru Proiectul „Sistem de 



 

 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”, privind managementul si modalitatea de 

operare a noului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Alba, având la bază 

următoarele: 

 informații privind organizarea sistemului actual de salubrizare din Județul Alba; 

 informații privind noul Sistem Integrat de Management al Deseurilor propus în Județul 

Alba prin Aplicația de Finanțare și documentele suport (Studiul de Fezabilitate, Analiza Cost-

Beneficiu, planul de achiziții, evaluarea impactului asupra mediului, Contractul de asociere, etc); 

 analiza instituțională elaborată în cadrul Proiectului Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor; 

 aspecte identificate de către Consultantul Proiectului SMID Alba, respectiv „SC EPMC 

CONSULTING SRL” în perioada de implementare a proiectului.  

Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba”  presupune 

extinderea la nivelul întregului județ, atât în mediul urban cât și în mediul rural a unui sistem 

modern, centralizat și uniform de gestiune a deșeurilor în conformitate cu legislația națională și 

europeană. 

Obiectivul general al proiectului a fost crearea unui sistem durabil de management al 

deșeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în județul Alba prin îmbunătățirea serviciului 

de management al deșeurilor și închiderea depozitelor neconforme de deșeuri, în conformitate cu 

practicile și politicile UE. 

Proiectul „SMID Alba” a fost încadrat în portofoliul proiectelor majore de investiție a 

căror valoare depășeste suma de 25 milioane de Euro, motiv pentru care finanțarea a fost 

aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2012) 1286/05.03.2012 și prin Ordinul 

ministrului mediului și pădurilor nr. 1096/22 martie 2012 

 Întrucât investițiile prevăzute în cadrul Proiectului SMID Alba nu au putut fi finalizate în 

cadrul perioadei de finanțare aferentă POS MEDIU 2007-2013, Consiliul Județean Alba în 

calitate de beneficiar al proiectului a aplicat procedura de fazare în conformitate cu 

„Instrucţiunea nr. 12000/10.08.2015 privind unele măsuri pentru eşalonarea (fazarea) 

proiectelor Finanţate din Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013”, emisă de către 

Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management POS MEDIU. 

 Astfel, realizarea investiţiilor aferente infrastructurii de gestionare a deşeurilor din judeţul 

Alba a fost începută de către Consiliul Judeţean Alba în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2 prin implementarea proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba”  în baza Contractului de finanţare nr. 129035/2 mai 2012 

şi continuată din Programul Operaţional Infrastructuă Mare, Obiectiv Specific 3.1 prin 

implementarea proiectului „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 

Judeţul Alba” în baza Contractului de finanţare nr. 28/14.02.2017. 

  

 Investițiile rezultate din implementarea celor două proiecte sunt: 

Obiectiv de investiții / Indicator U.M. 

Total 

proiect 

inițial 

aprobat 

Faza 1 

Proiect “SMID 

Alba” 

Faza 2 

Proiect 

“Fazarea 

proiectului 

SMID 

Alba” 

(1) (2) 
(3) = (4) + 

(5) 
(4) (5) 

Containere pentru colectarea 

deșeurilor reciclabile 
număr 4375 4375  

Unități de compostare individuală număr 16133 16133  

Containere pentru colectarea 

deșeurilor periculoase menajere 
număr 13 13  

Containere pentru colectarea 

deșeurilor voluminoase 
număr 23 23  



 

 

Din punct de vedere financiar întregul proiect a avut aprobat un cost eligibil total estimat 

de 47.204.680 Euro defalcat pe următoarele surse de finanțare: 

- Grant UE – 36.198.826 Euro; 

- Buget de stat – 6.678.463 Euro; 

- Buget local – 433.104 Euro; 

- Contribuție beneficiar – 3.894.287 Euro. 

În conformitate cu prevederile Cererii de fazare, valoarea eligibilă totală estimată 

aferentă Fazei 1 este de 23.905.332 Euro defalcată pe surse astfel : 

- Grant UE – 18.331.761 Euro; 

- Buget de stat – 3.382.099 Euro; 

- Buget local – 219.332 Euro; 

- Contribuție beneficiar – 1.972.140 Euro.  

Valoarea eligibilă totală estimată aferentă Fazei 2 este de 23.299.348 Euro defalcat pe 

surse astfel: 

- Grant UE 17.867.065 Euro; 

- Buget de stat 3.296.364 Euro; 

- Buget local 213.772 Euro; 

- Contribuție beneficiar – 1.922.147 Euro. 

 

 În conformitate cu Analiza Instituţională, document suport al Aplicatiei de Finanțare și 

totodată Anexa Vd la Contractul de finanţare nr. 129035/2 mai 2012 încheiat între AM POS 

MEDIU şi Consiliul Judeţean Alba pentru implementarea proiectului SMID Alba, s-a stabilit 

faptul că Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba va fi operat de 

către două categorii de operatori, și anume: 

 Operatorul de colectare și transport la instalațiile de gestionare a deșeurilor, 

denumit Operator CT (colectare - transport) care va fi delegat de catre ADI SALUBRIS Alba 

prin atribuirea unui contract pentru fiecare zonă, respectiv a următoarelor contracte: 

- Lot 1 - „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor 

muncipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri”,  în zona 1;  

- Lot 2 - „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor 

muncipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri” , în zona 2;  

- Lot 3- „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor 

muncipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri” , în zona 3;   

- Lot 4 - „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor 

muncipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri”,  în zona 4. 

și, 

 Operatorul instalațiilor de gestionare a deșeurilor și transport al deșeurilor de la 

stațiile de transfer/stațiile de sortare la CMID Galda de Jos, denumit Operator TTPD 

Containere pentru colectarea 

deșeurilor de echipamente electrice 

și electronice 

număr 9 9  

 

Stații de transfer deșeuri 
număr 2  

 

2 

Stație de sortare număr 1  
 

1 

Stație tratare mecano-biologică număr 1  
 

1 

Depozit ecologic Galda de Jos număr 1  
 

1 

Depozite de deșeuri neconforme 

închise/reabilitate 
număr 7 6 

 

1 



 

 

(transfer- transport- prelucrare- depozitare) care va fi delegat de catre Consiliul Județean Alba 

prin atribuirea următorului contract: 

- „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale 

în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”.  

În situaţia achiziției bunurilor de infrastructură prin proiecte care beneficiază de asistenţă 

financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene pentru dezvoltarea infrastructurii 

serviciilor publice, conform Normelor aprobate prin O.U.G. nr. 198/2005, este obligatorie 

constituirea, alimentarea şi utilizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea, înlocuirea şi 

dezvoltarea investiţiilor realizate prin aceste proiecte, precum şi pentru asigurarea fondurilor 

necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinanţării acestor proiecte. Prin 

urmare chiar dacă pentru realizarea acestor investiţii nu au fost contractate împrumuturi şi nu 

există o datorie publică care trebuie rambursată, Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare 

(Fondul IID) trebuie constituit pentru a asigura tocmai resursele necesare pentru întreţinerea, 

înlocuirea şi dezvoltarea acestor bunuri. În acest sens art. 4 alin. 1 din Norme prevăd că 

„Operatorul şi unitatea administrativ-teritorială care realizează proiecte cu asistenţa financiară 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligaţia ca de la semnarea memorandumului de 

finanţare sau acordului de împrumut pentru cazurile specificate la art. 3 alin. 1 din ordonanţa de 

urgenţă să constituie potrivit art. 3 Fondul IID pe întreaga perioadă de viaţă a investiţiei”. 

În cazul serviciilor de salubrizare unde se implementează montajul instituţional creat 

conform POS Mediu, unităţile administrativ-teritoriale contribuie la Fondul IID cu sume încasate 

în bugetele locale sau judeţene, după caz, cel puţin egale cu:  

 - redevenţa aferentă bunurilor concesionate societăţilor comerciale care beneficiază de 

asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;  

 - impozitul pe profit plătit de operatori unităţii administrativ-teritoriale;  

 - dobânzi aferente disponibilităţilor Fondului IID; 

 - TVA-ul plătit din Fondul IID şi recuperat ulterior de la bugetul de stat. 

 

Fondul IID va fi utilizat în următoarea ordine de priorităţi pentru: 

 - plata serviciului datoriei publice constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte 

costuri aferente împrumutului destinat cofinanţării proiectului Sistemul de Management Integrat 

al Deșeurilor în județul Alba, dacă este cazul; 

 - cheltuieli neeligibile reprezentând cheltuielile de achiziţie sau producţie a activelor 

corporale utilizate pentru implementarea proiectelor care beneficiază de asistenţă tehnică 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene dacă autoritatea responsabilă execută pregătirea 

terenului şi a lucrărilor de construcţie pe cont propriu, cheltuielile cu achiziţia sau închirierea 

altor active care sunt considerate neeligibile, închirierea activelor fixe care sunt parte a 

cheltuielilor de capital, cheltuielile cu funcţionarea unităţii de implementare a proiectului, 

precum şi pentru alte categorii de cheltuieli neeligibile necesare proiectului; 

 - întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în exploatare/concesiune, inclusiv a 

celor dezvoltate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu 

programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de 

operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare, daca este 

cazul; 

 - plata TVA-ului aferent lucrărilor de construcţie, întreţinerii, înlocuirii şi dezvoltării 

activelor realizate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu 

programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de 

operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană. 

Soldul minim al Fondului IID la sfârşitul fiecărui semestru trebuie să acopere cel puțin 

întreţinerea activelor date în folosință/concesionare în conformitate cu sumele stabilite în studiul 

de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, astfel cum au fost aprobaţi prin 

hotărârea consiliului judetean, şi înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în 

folosinta/concesionare, astfel cum au fost stabilite prin legislaţia în vigoare pentru cazul în care 

proiectul nu este finanţat/cofinanţat prin împrumuturi. 

              Față de cele mai sus precizate propun adoptarea proiectul de hotărâre inițiat în 

considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor H.G. nr. 867/2016 pentru 



 

 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii și ale art. 91 alin. 4 lit. a din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

potrivit căruia consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind darea în administrare, 

concesionare sau închirierea bunurilor proprietate publică a județului, după caz, precum și a 

serviciilor publice de interes județean, în condițiile legii. 

 

 

 

       Arhitect șef,                                                                             Director executiv, 

         Voichița Maria Coman                                                                  Marian Florin Aitai 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului  serviciului de salubrizare pentru Județul Alba, a 

indicatorilor de performanță și a nivelului penalităților aferente serviciului public de 

salubrizare pentru Judeţul Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  

serviciului de salubrizare pentru Județul Alba, a indicatorilor de performanță și a nivelului 

penalităților aferente serviciului public de salubrizare pentru Judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 6163/3 aprilie 2017 al Direcției amenajarea teritoriului și 

urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 101/2006 a salubrizării localităţilor, republicată , cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 82/2015 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor;  

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 Regulamentul  serviciului de salubrizare pentru Județul Alba, 

indicatorii de performanță și  nivelul penalităților aferente serviciului public de salubrizare, 

potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcția amenajarea teritoriului și 

urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va aduce 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, Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției 

gestionarea patrimoniului și Direcției amenajarea teritoriului si urbanism din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                               AVIZAT 

          PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

               Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

Înregistrat cu nr. 128 

Alba Iulia,   3 aprilie 2017 
Prezentul Proiect de hotărâre a fost înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 6 aprilie 

2017, ședință care nu a mai avut loc din cauza lipsei cvorumului necesar pentru desfășurarea ședinței. 
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Anexa la Proiectul de Hotărâre  nr. 128 din 3 aprilie 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL 

 

Serviciului public de salubrizare, respectiv de Management  şi  Operare a Centrului 

de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos, judeţul Alba - Activităţile de 

colectare, transport şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv managementul Staţiilor de 

Transfer, Managementul,  Operarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor, 

pentru judeţul Alba. 
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1. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 

 

REGULAMENTUL Serviciului public de salubrizare, respectiv de Management  şi  

Operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos, judeţul 

Alba - Activităţile de colectare, transport şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv 

managementul Staţiilor de Transfer şi Managementul şi Operarea Centrului de 

Management Integrat al Deşeurilor, pentru judeţul Alba.  

 

Dispoziţii generale 

SECȚIUNEA 1 - Domeniul de aplicare 

 

ART. 1  

(1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare al judeţului Alba, 

respectiv activităţile de colectare, transport şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv 

managementul Staţiilor de transfer, precum şi Managementul şi Operarea Centrului de 

Management Integrat al Deşeurilor (care va fi denumit în continuare Serviciul), înfiinţat şi 

organizat pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor 

economici de pe teritoriul judeţului Alba. 

(2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic privind desfăşurarea Serviciului, definind 

modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea Serviciului, indicatorii de 

performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator, având la bază următoarele 

acte normative:  

- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 101/2006 a salubrizării localităţilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  Ordonanţă de Urgenţă  nr. 5 / 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice; 

-  Legea 249/2015 privind modalitate de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;  

- Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor. 

(3) Prevederile prezentului regulament se aplică la: proiectarea, executarea, recepţionarea, 

exploatarea şi întreţinerea utilajelor şi echipamentelor din Sistemul de Management Integrat al 

Deşeurilor, cu urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice în vigoare. 
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(4) Operatorii Serviciului, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este organizată 

gestiunea Serviciului în cadrul unităţilor administrativ teritoriale ale judeţului Alba, se vor 

conforma prevederilor prezentului regulament. 

(5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament au caracter 

minimal. Consiliul Judeţean Alba şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS Alba 

(denumită în continuare ADI Salubris Alba), pot aproba ulterior şi alte condiţii tehnice pentru 

Serviciu, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora. 

 

ART. 2  

(1) Prezentul regulament se aplică următoarelor activităţi ale Serviciului: 

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără 

a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

b)  colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare 

şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;  

c) colectarea separată a deşeurilor de echipamente electrice şi electronie provenite de la 

gospodăriile particulare şi predarea acestora la operatori care realizează valorificarea, respectiv 

eliminarea acestora; 

d) organizarea prelucrării, neutralizării si valorificării materiale si energetice a deșeurilor; 

e) operarea/administrarea staţiilor de transfer penrtru deşeurile municipale şi deşeurile similare; 

f) sortarea deşeurilor municipale; 

g) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 

h) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi 

a deşeurilor similare; 

i) colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de 

ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare. 

 

ART. 3  

Modul de organizare şi funcționare a Serviciului trebuie să se realizeze pe baza următoarelor 

principii: 

a) protecţia sănătăţii populaţiei; 

b) responsabilitatea faţă de cetăţeni; 

c) conservarea şi protecţia mediului înconjurător; 

d) asigurarea calităţii şi continuităţii Serviciului; 

e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 
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f) securitatea serviciului; 

g) dezvoltarea durabilă. 

 

ART. 4  

Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează, şi în 

concordanţă cu prevederile legale în domeniu (Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare 

a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul 82/2015 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de salubrizare): 

1) asociaţie colectivă care preia responsabilitatea producătorilor de ambalaje - operatorul 

economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit.b) din Legea 249/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, licenţiat 

conform legislației în vigoare. Acest operator are obligaţia să încheie contracte/parteneriate 

sau alte forme de colaborare, în condiţiile legii, la cererea autorităţilor executive ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu acestea, pentru a asigura valorificarea deşeurilor de ambalaje 

colectate de la populație, în limita cantităţilor de ambalaje primare preluate prin contract; 

2) autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.; 

3) biodeşeuri – deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, curţi şi grădini (20.02.01), 

deşeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, a restaurantelor, a 

firmelor de catering ori din magazine de vânzare cu amănuntul, compatibile cu deşeurile 

provenite din unităţilor de prelucrare a produselor alimentare (20.03.02, 20.01.08); 

4) compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă şi/sau anaerobă, prin descompunere 

microbiană a componenței organice din deşeurile biodegradabile colectate separat supuse 

compostării; 

5) compostare individuală – procesul de obţinere a compostului în cadrul gospodăriilor 

populaţiei; 

6) colectare – strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a deşeurilor în 

vederea transportării la o instalaţie de tratare; 

7) colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie 

de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora; 

8) depozit - amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor, prin depozitare pe sol sau în 

subteran; 

9) deşeu - orice substanţă sau obiect, pe care deţinătorul îl aruncă ori  are intenţia sau obligaţia să 

îl arunce; 

10)  deşeu biodegradabil - deşeu care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe (20.01.01, 

20.01.08, 20.01.11, 20.01.25, 20.01.38, 20.02.01, 20.03.02, 20.03.04, 20.03.06), cum ar fi 

deşeurile alimentare ori de grădină şi care pot fi valorificate material; 

11)  deşeu cu regim special - deşeu ale cărui manipulare, colectare, transport şi depozitare se 

supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra 

sănătăţii oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător; 
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12)  deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele 

definiţiei de deşeu (categoria 15.01), exclusiv deşeuri de producţie; 

13)  deşeu menajer – deșeuri provenite din gospodarii/locuințe, inclusiv fracţiile colectate separat, 

şi care fac parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa 2 la HG 856/2002 privind evidenţa 

gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 

periculoase, cu completările ulterioare; 

14)  deşeu municipal – deșeuri menajere şi similare (categoria 20), inclusiv fracţiile colectate 

separat; 

15)  deşeuri periculoase – orice deşeuri care prezintă una sau mai multe din proprietăţile 

periculoase prevăzute în Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

16)  deșeuri periculoase menajere – deșeuri cu proprietăți periculoase, provenite din deşeurile 

menajere şi similare (20.01.13*, 20.01.14*, 20.01.15*, 20.01.17*, 20.01.19*, 20.01.21*, 

20.01.23*, 20.01.26*, 20.01.27*, 20.01.29*, 20.01.31*, 20.01.33*, 20.01.35*, 20.01.37*) 

17)  deşeu reciclabil – deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie pentru 

obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri (categoria 15.01, 20.01.01, 20.01.02, 

20.01.10, 20.01.11, 20.01.38, 20.01.39, 20.01.40); 

18)  deşeuri similare – deșeuri provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii care, 

din punctul de vedere al naturii si al compoziției sunt comparabile cu deșeurile menajere, 

exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere; 

19)  deşeuri de echipamente electrice şi electronice - denumite în continuare DEEE - 

echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri conform prevederilor Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului României nr. 5/2015 şi ale Legii 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, republicat , cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv toate componentele, 

subansamblurile şi produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în 

care acestea devin deşeuri (20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36); 

20)  deşeuri de producţie – deşeuri rezultate din activităţi industriale, ce fac parte din categoriile 

03-14 din anexa 2 la HG 856/2002 cu completările ulterioare; 

21)  deşeuri din construcţii provenite din locuinţe – deşeuri generate din activităţi de reamenajare 

şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora (categoriile 17.01 – 17.09, 20.03.07); 

22)  deşeuri reziduale – deşeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma 

proceselor de tratare, altele decât deşeurile reciclabile (20.03.01); 

23)  deşeuri stradale - deşeuri specifice căilor de circulaţie publică, provenite din activitatea 

cotidiană a populaţiei, de la spaţiile verzi, de la animale, din depunerea de substanţe solide 

provenite din atmosferă (20 .03. 03);  

24) deşeuri voluminoase - deşeuri solide de diferite provenienţe, care, datorită dimensiunilor lor, 

nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare, ci necesită o tratare diferenţiată faţă de 

acestea, din punct de vedere al preluării şi transportului (20. 03 .07);  

25)  deţinător de deşeuri - producătorul de deşeuri ori persoana fizică sau juridică ce se află în 

posesia acestora; 

26)  eliminare – orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care 

una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie. O 
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listă a operaţiunilor de eliminare este prezentată în Anexa nr. 2 la Legea 211/2011, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, listă care nu este exhaustivă. 

27)  gestionarea deşeurilor - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv 

supervizarea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, 

inclusiv acţiunile întreprinse de un comerciant sau un broker; 

28)  pregătirea pentru reutilizare - operaţiunile de verificare, curăţare sau valorificare prin 

reparare, prin care produsele ori componentele produselor care au devenit deşeuri sunt 

pregătite pentru a fi reutilizate fără nicio altă operaţiune de pretratare; 

29)  indicatori de performanţă - parametri ai serviciului de salubrizare, realizaţi de operatorul de 

servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorului; 

30)  incinerare - operaţia de tratare termică a deşeurilor, cu sau fără recuperare de căldură, 

realizată în instalaţii care respectă legislaţia în vigoare privind incinerarea deşeurilor; 

31)  instalaţie de incinerare – orice instalaţie tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat 

tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărui 

randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa 3 la Legea 

211/2011, republicată, cu modificărle şi completările ulterioare; 

32)  licenţă - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C, prin care se recunoaşte calitatea de 

operator al serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta una sau mai multe activităţi 

ale acestuia; 

33)  operator salubrizare – operatorul economic căruia îi sunt delegate următoarele activităţi de 

salubrizare: colectarea separată şi transportul separat al deșeurilor municipale si al deșeurilor 

similare provenind din activitități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, 

baterii si acumulatori; colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de 

activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; colectarea 

cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau 

către instalaţiile de neutralizare; 

34)  Operator/i instalaţii de gestionare a deşeurilor – operatorul/ii economic/i căruia îi sunt 

delegate următoarele activităţi de salubrizare: operarea/administrarea stațiilor de transfer 

pentru deșeurile municipale și deșeurile similare; sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor 

similare în stațiile de sortare; organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și 

energetice a deșeurilor; organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare, administrarea depozitelor de deșeuri; 

35)  prevenire – măsurile luate înainte ca o substanţă, un material sau un produs să devină deşeu, 

care reduc: 

a) cantitatea de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viaţă a 

acestora; 

b) impactul negativ al deşeurilor generate asupra mediului şi sănătăţii populaţiei;  

c) conţinutul de substanţe nocive al materialelor şi produselor. 

36)  producător de deşeuri - orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri, producător de 

deşeuri sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, 

care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri; 

37)  proiect – reprezintă Proiectul de Sistem de Management Integrat al Deşeurilor pentru judeţul 

Alba; 
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38)  reciclare - orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt transformate în produse, 

materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia iniţială ori pentru alte scopuri. Aceasta 

include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în 

vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere; 

39)  reutilizare - orice operaţiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deşeuri 

sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost concepute; 

40)  salubrizare - totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect 

salubru al localităţilor; 

41)  sistem public de salubrizare - ansamblul instalaţiilor tehnologice, a echipamentelor 

funcţionale şi a dotărilor specifice, a construcţiilor şi a terenurilor aferente prin care se 

realizează serviciul de salubrizare; 

42)  sortare - activitatea de separare pe sortimente şi stocare temporară a deşeurilor reciclabile în 

vederea transportării lor la operatorii economici specializaţi în valorificarea acestora; 

43)  staţie de transfer - spaţiu special amenajat pentru stocarea temporară a deşeurilor colectate din 

aceeaşi localitate sau din localităţi distincte, în vederea transportării centralizate a acestora la o 

staţie de tratare sau la un depozit de deşeuri; 

44)  tratare - operaţiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării 

sau eliminării; 

45)  tratare mecano-biologică – operaţia de tratare a deşeurilor municipale colectate în amestec, 

utilizând operaţii de tratare mecanică de separare, sortare, mărunţire, omogenizare, uscare şi 

operaţii de tratare biologică prin procedee aerobe şi/sau anaerobe; 

46)  unitate de compostare individuală – echipamentul specializat în care se desfăşoară 

compostarea individuală în gospodăriile populaţiei; 

47)  utilizator - persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau 

colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii; 

48)  valorificare - orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui 

scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că 

deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie,  

în general. O listă a operaţiunilor de valorificare este prezentată în Anexa nr. 3 la Legea 

211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, listă care nu este exhaustivă. 

49)  valorificare energetică – recuperarea de energie prin tratarea termică a deşeurilor. 

 

ART. 5  

(1) Serviciul se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, 

împreună cu mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de 

salubrizare al localităţilor, denumit în continuare sistem de salubrizare; 

(2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional, care cuprinde 

construcţii, instalaţii şi utilaje specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum: 

a)  puncte de colectare separată a deşeurilor şi recipientele din dotarea acestora; 

b) unităţi mobile de colectare a deşeurilor cu regim special: periculoase, menajere, voluminoase; 

c)  unităţi de compostare individuale; 
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d)  staţii de transfer şi echipamentele, containerele, utilajele care le deservesc; 

d) construcţii şi instalaţii destinate sortării, neutralizării, valorificării şi depozitării deşeurilor, 

precum şi echipamentele, vehiculele şi utilajele care le deservesc, care constituie Centrul de 

Management Integrat al Deșeurilor: staţia de sortare, staţia de tratare mecano-biologică, depozitul 

ecologic de deşeuri; 

e) alte instalaţii şi echipamente destinate colectării separate, transportului, sortării şi tratării 

deşeurilor, obţinute prin finanţare PHARE CES; 

f)  baze de garare şi întreţinere ale autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare; 

Informaţiile referitoare la sistemul de salubrizare prin care va fi realizat Serviciul sunt detaliate în 

Anexa 1 la prezentul Regulament. 

 

ART. 6  

Operatorii Serviciului trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanţă 

din caietul de sarcini şi contractele de delegare a gestiunii Servicului, aprobaţi de Adunarea 

Generală a Asociaţilor (AGA) ADI Salubris Alba. 

 

SECTIUNEA 2 - Accesul la Serviciu 

 

ART. 7  

(1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul judeţului Alba, au garantat dreptul 

de a beneficia de Serviciul de salubrizare. 

(2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind Serviciul, la 

indicatorii de performanţă ai Serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale. 

(3) Operatorii Serviciului sunt obligaţi ca, prin modul de prestare al activităţilor de salubrizare, să 

asigure protecţia sănătăţii publice, utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor 

autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei mediului. 

(4) Operatorii Serviciului sunt obligaţi să asigure continuitatea acestuia conform programului 

aprobat de Consiliul Judeţean Alba şi ADI Salubris Alba, cu excepţia cazurilor de forţă majoră 

care vor fi menţionate în contractele de delegare a Serviciului. 

 

SECTIUNEA 3 - Documentaţia tehnică 

 

ART. 8  

(1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă pentru toţi operatorii care 

asigură Serviciul, pe raza administrativ-teritorială a judeţului Alba. 

(2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, precum şi modul de întocmire, 
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actualizare, păstrare şi manipulare a acestor documente. 

(3) Prevederile prezentului regulament cu privire la modul de întocmire, păstrare şi reactualizare a 

evidenţei tehnice vor fi detaliate prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de 

instalaţii componente ale sistemului de salubrizare. 

 

ART. 9  

 (1) Fiecare operator va avea şi va actualiza, în funcţie de specificul activităţii de salubrizare 

prestate, următoarele documente: 

a) actele de proprietate şi contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii; 

b) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire; 

c) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, actualizate cu 

toate modificările sau completările; 

d) planurile clădirilor sau construcţiilor speciale, având notate toate modificările sau completările 

la zi; 

e) cărţile tehnice ale construcţiilor; 

f) documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune 

a acestora; 

g) procese-verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de execuţie ale părţilor de lucrări 

sau ale lucrărilor ascunse; 

h) proiectele de execuţie a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele 

pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.; 

i) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor cu: 

1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie; 

2. procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie, 

buletinele de verificări, analiză şi încercări; 

3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 

4. procese-verbale de punere în funcţiune; 

5. lista echipamentelor montate în instalaţii, cu caracteristicile tehnice; 

6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea 

neconformităţilor şi a remedierilor; 

7. documentele de aprobare a recepţiilor şi de predare în exploatare. 

j) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate 

conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale 

fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb; 

k) instrucţiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind 
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manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi 

cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor; 

l) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei 

instalaţii sau fiecărei activităţi; 

m) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a 

obiectivului în caz de incendiu, calamităţi sau alte situaţii excepţionale; 

n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul; 

o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsură, 

inclusiv cele de protecţie a mediului, obţinute în condiţiile legii; 

p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice conform instrucţiunilor în vigoare; 

q) instrucţiuni privind accesul în incintă şi instalaţii; 

r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; 

s) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de admitere la 

lucru etc; 

t) bilanţul de proiect şi rezultatele bilanţurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, 

inclusiv bilanţul de mediu. 

(2) Documentaţiile referitoare la construcţii energetice se vor întocmi, completa şi păstra conform 

normelor legale referitoare la “Cartea tehnică a construcţiei”. 

 

ART. 10  

 (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmită de 

operatorii economici specializaţi în proiectare, se predă titularului de investiţie odată cu proiectul 

lucrării respective. 

 (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de 

execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi, în final, să 

înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren, şi 

să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucţiunile necesare 

exploatării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor proiectate. 

 (3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea 

şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren, în cazul în 

care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste 

planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei. 

 (4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant, 

fără avizul acestuia. 

 

 

ART. 11  
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(1) Consiliul Judetean Alba, deţinător al întregului sistem de management integrat al deşeurilor, 

unităţile administrativ-teritoriale care mai deţin instalaţii (cum sunt cele finanţare prin proiecte 

PHARE CES), şi care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum şi operatorii care au 

primit în gestiune delegată Serviciul, au obligaţia să-şi organizeze o arhivă tehnică pentru 

păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit 

orice document cu uşurinţă, la cererea autorităţilor de inspecţie (Direcţia Sanitar veterinară, Garda 

de Mediu, Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă, ANRSC etc). 

(2) La încheierea activităţii, operatorii vor preda Consiliului Judetean Alba/ADI Salubris Alba 

/UAT-ului care deţine instalaţii proprii, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care şi-a 

constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie. 

 

SECȚIUNEA 4 - Indatoririle personalului operativ 

 

ART. 12  

 (1) Personalul de deservire operativă se compune din toţi salariaţii care deservesc construcţiile, 

instalaţiile şi echipamentele specifice destinate prestării Serviciului, având ca sarcină principală de 

serviciu supravegherea sau asigurarea funcţionării în mod nemijlocit a unui echipament într-o 

instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii. 

 (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi 

responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile 

operaţionale. 

 (3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operatori, în 

procedurile proprii, în funcţie de: 

a) gradul de periculozitate a instalaţiilor, echipamentelor, utilajelor şi a procesului tehnologic; 

b) gradul de automatizare a instalaţiilor, echipamentelor şi utilajelor; 

c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea Serviciului; 

d) necesitatea supravegherii instalaţiilor, echipamentelor, utilajelor şi a procesului tehnologic. 

  

ART. 13  

(1) În timpul prestării Serviciului, personalul trebuie să asigure funcţionarea instalaţiilor, 

echipamentelor, utilajelor şi a proceselor tehnologice, în conformitate cu regulamentele de 

exploatare, instrucţiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru şi dispoziţiile 

personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă. 

(2) Prestarea Serviciului trebuie realizată în astfel de condiţii încât să se asigure: 

a) protejarea sănătăţii populaţiei; 

b) protecţia mediului înconjurător; 

c) menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităţilor; 

d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităţii de deşeuri şi reciclarea acestora. 
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Asigurarea Serviciului şi condiţii de funcţionare 

SECȚIUNEA 1 –  Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 

electronice, baterii şi acumulatori 

 

ART. 14  

(1) În cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Alba (denumit în 

continuare SMID), pentru activitatea de colectare şi transport a deşeurilor municipale până la 

staţiile de transfer (menţionate în Anexa 1 la prezentul Regulament) vor fi desemnaţi maxim 4 

operatori de salubrizare, care vor opera în cele 4 zone de colectare (menţionate, de asemenea, în 

Anexa 1). 

(2) La data intrării în vigoare a prezentului Regulament de salubrizare, mai operează în cele 4 zone 

de colectare şi alţi operatori de salubrizare, desemnaţi înaintea delegării operării serviciului de 

salubrizare din cadrul SMID, în baza unor contracte de delegare a serviciului valabile.  

(3) La momentul încetării perioadei contractuale a delegării serviciului de salubrizare pentru 

operatorii menţionaţi la alin (2), operatorii desemnaţi la alin (1) vor prelua şi operarea acestui 

serviciu pe perioada rămasă până la finalizarea duratei contractului lor de delegare. 

(4) Contractele de delegare existente încheiate în condiţiile legii, menţionate la alin (2), se vor 

modifica prin integrarea acestora în SMID, în scopul colectării separate a deşeurilor municipale şi 

transportării acestora la instalaţiile de gestionare care deservesc SMID Alba. 

 

ART. 15  

Operatorii menţionaţi la art. anterior trebuie să cunoască: 

a) tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie colectate/transportate; 

b) cerinţele tehnice generale; 

c) măsurile de precauţie necesare; 

d) informaţiile privind originea, destinaţia deşeurilor, precum şi tipul şi cantitatea de deşeuri, date 

care trebuie prezentate, la cerere, autorităţilor competente. 

 

ART. 16  

(1) Persoanele fizice şi juridice producătoare de deşeuri municipale trebuie să realizeze activitatea 

de colectare separată potrivit specificului locului de producere a deşeurilor, în condiţii salubre, în 

spaţii asigurate de autorităţile administraţiilor publice locale şi amenajate, după caz, de acestea sau 

de operatorul de salubrizare, prin sistemele propuse prin SMID şi operatorii de salubrizare 

menţionaţi la ART. 14, alin. (2). 
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 (2) Colectarea se va realiza separat, pe următoarele categorii de deşeuri, în recipienţi diferiţi, 

aferent fiecărui tip de deşeu sau de amestec de deşeuri: 

- deşeuri reciclabile din hârtie/carton; 

- deşeuri reciclabile din plastic şi metal; 

- deşeuri reciclabile din sticlă; 

- deşeuri reziduale amestecate.  

 (3) Deşeurile specifice predominant vegetale, colectate din pieţe, se transportă de operatorii de 

salubrizare, în vederea reciclării prin compostare, la staţiile de transfer (pentru zonele 2, 4 şi sub-

zonele 3.2.,3.3, 3.4), respectiv CMID Galda de Jos pentru zona 1 și sub-zona 3.1, de unde vor fi 

preluate în vederea tratării în staţia de tratare mecano-biologică (denumită în continuare TMB) din 

cadrul CMID. 

(4) Deşeurile specifice predominant vegetale colectate din parcuri, grădini şi cimitire de către 

operatori specializaţi (în cadrul altor scheme de colectare decât cele realizate de operatorii de 

salubrizare) se transportă, în vederea reciclării prin compostare, la staţiile de transfer (pentru 

zonele 2, 4 şi sub-zonele 3.2.,3.3, 3.4), respectiv CMID Galda de Jos pentru zona 1 si sub-zona 

3.1, unde vor fi preluate de operatorul CMID în vederea tratării în staţia TMB din cadrul CMID. 

(5) Deşeurile biodegradabile generate în 20% din gospodăriile din mediu rural, dotate cu unităţi de 

compostare individuale furnizate prin SMID, vor fi tratate în vederea obţinerii compostului în 

aceste gospodării, fiind interzisă evacuarea lor în sistemul de colectare al operatorilor de 

salubrizare; prin proiect vor fi furnizate 16.133 unităţi de compostare individuale. Aceste unităţi 

de compostare vor fi amplasate în incinta gospodăriilor, la cel puţin 10 m de locuinţe . 

 (6) Autorităţile administraţiilor publice locale, ADI Salubris Alba şi Consiliul Judeţean Alba se 

vor preocupa de creşterea continuă a procentului gospodăriilor care vor composta la domiciliu 

deşeurile biodegradabile proprii. 

(7) Colectarea separată a deşeurilor biodegradabile din deşeurile menajere şi similare, în vederea 

tratării lor se va realiza etapizat în funcţie de posibilitățile de implementare în SMID a unor 

capacități suficiente de compostare.  

(8) Deşeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate 

din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au 

acelaşi regim cu cel al deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform 

reglementărilor legale specifice. Persoanele care îşi administrează singure tratamente injectabile la 

domiciliu şi cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze 

deşeurile rezultate în recipiente cu pereţi rezistenţi (cutii din carton, cutii din metal etc), pe care le 

vor depune la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală publică, care are obligaţia de a le 

primi. Cabinetele medicale vor respecta legislaţia specifică în domeniu. Se interzice depunerea 

deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale în recipienții de colectare a deşeurilor municipale. 

(9) În cazul unităţilor sanitare şi veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai 

pentru colectarea deşeurilor similare celor menajere. Este interzisă amestecarea cu deşeurile 

similare sau predarea către operatorii de salubrizare, dacă aceştia nu sunt autorizaţi, a următoarelor 
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categorii de deşeuri rezultate din activităţile unităţilor sanitare şi din activităţi veterinare şi/ori 

cercetări conexe: 

  a) obiecte ascuţite; 

  b) fragmente şi organe umane, inclusiv recipiente de sânge şi sânge conservat; 

  c) deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea 

infecţiilor; 

  d) substanţe chimice periculoase şi nepericuloase; 

  e) medicamente citotoxice şi citostatice; 

  f) alte tipuri de medicamente; 

  g) deşeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice. 

Colectarea şi stocarea deşeurilor prevăzute la lit. a)-g) se realizează în condiţiile reglementate de 

legislaţia specifică, aplicabilă deşeurilor medicale. Colectarea, transportul şi eliminarea acestor 

tipuri de deşeuri se realizează de către operatori economici autorizaţi în condiţiile legii. 

(10) Colectarea separată a deşeurilor periculoase din deşeurile menajere, altele decât cele 

menţionate la alin (8), se va face prin sisteme separate faţă de cele de la art. 19, organizate de 

operatorii de salubrizare desemnaţi, în condiţiile prevăzute în Caietul de sarcini, conform 

prevederilor legale. Este interzisă colectarea acestor deşeuri împreună cu deşeurile municipale 

nepericuloase menţionate la alin (2). Colectarea se va realiza după un program stabilit la începutul 

anului în puncte fixe. Atât programul de colectare, cât şi punctele de staţionare a maşinii vor fi 

comunicate cetăţenilor din fiecare UAT la începutul fiecărui an. Deşeurile periculoase menajere 

colectate vor fi transportate şi stocate temporar în spaţiile special amenajate în acest scop în 

staţiile de transfer. Preluarea, stocarea temporară, precum şi tratarea şi eliminarea deşeurilor 

periculoase menajere se realizează în condiţiile legii şi ale Caietului de sarcini. 

(9) Deşeurile agricole (de ex. Gunoiul de grajd), rezultate din amenajări în gospodării particulare 

care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se neutralizează prin compostare în amenajări proprii, 

care nu poluează mediul şi nu produc disconfort, amplasate la cel puţin 10 m de locuinţe, în 

incinta gospodăriei. Deşeurile agricole nu fac obiectul SMID deci este interzisă eliminarea lor în 

recipienţii prevăzuţi pentru deşeurile municipale. 

 

ART. 17  

 (1) Colectarea deşeurilor menajere de la populaţie se face în recipiente adecvate (închise cu 

capac) astfel: 

- deşeuri de hârtie şi carton din mediul urban şi rural: eurocontainere de 1,1 mc (furnizate 

prin SMID) în punctele de colectare, 

- deşeuri de sticlă din mediul urban şi rural: eurocontainere de 1,1 mc (furnizate prin SMID) 

în punctele de colectare, 

- deşeuri de plastic şi metal din mediul urban şi rural: eurocontainere de 1,1 mc (furnizate 

prin SMID) în punctele de colectare; 

- deşeuri biodegradabile pentru 20% din gospodăriile din mediul rural şi 10% din 

gospodăriile din peri-urban: în unităţi de compostare individuale de min 220 litri (furnizate 

prin SMID); 
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- deşeuri reziduale (amestecate) din mediul urban şi rural blocuri - în recipienţi de colectare 

de 1,1 mc (furnizaţi de operatorii de salubrizare) în punctele de colectare; 

- deşeuri reziduale (amestecate) din mediul urban case şi din mediul rural - în recipienţi de 

colectare de 120 litri (furnizaţi de operatorii de salubrizare) din poartă în poartă. 

(2) Colectarea deşeurilor reciclabile din deşeurile menajere şi a celor similare celor menajere 

trebuie să permită atingerea etapizată, până în 2021, a unui nivel de pregătire pentru reutilizare şi 

reciclare de minim 60%. Astfel: 

- până la sfârşitul anului 2017 – deşeurile reciclabile colectate separat vor atinge 20% din 

cantitatea de deşeuri totală de deşeuri colectate; 

- până la sfârşitul anului 2019 – deşeurile reciclabile colectate separat vor atinge 40% din 

cantitatea de deşeuri totală de deşeuri colectate; 

- până la sfârşitul anului 2021 - deşeurile reciclabile colectate separat vor atinge 60% din 

cantitatea de deşeuri totală de deşeuri colectate; 

(4) Colectarea deşeurilor similare se va asigura de operatorii de salubrizare desemnaţi în recipiente 

adecvate (închise cu capac) puse la dispoziţie generatorilor, conform contractului de prestări-

servicii, astfel încât să se asigure colectarea separată cel puţin a categoriilor de deşeuri prevăzute 

la ART. 16 alin (2). 

(5) Colectarea deşeurilor predominant vegetale, precolectate din zonele publice (parcuri şi grădini) 

se va realiza direct în maşinile de colectare ale operatorului/ operatorilor desemnaţi pentru această 

activitate. 

(6) Colectarea deşeurilor din pieţe se va realiza în recipienţi adecvaţi puşi la dispoziţia 

administratorilor pieţelor de către operatorii de salubrizare. 

(7) Deşeurile periculoase menajere colectate conform ART. 16, alin (9), se vor transporta la staţia 

de transfer din zona lor (pentru zonele 2-4), respectiv la CMID (pentru zona 1) pentru stocarea 

temporară în recipienţii adecvaţi amplasaţi în aceste locaţii (containere de 6 mc); 

 (8) Containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale 

conţinute în deşeurile municipale vor fi inscripţionate cu denumirea materialului/materialelor 

pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adezivă, 

conform prevederilor Ordinului nr. 1.281/2005 al Ministrului Mediului şi gospodăririi apelor, 

respectiv nr. 1.121/2006 al Ministrului administraţiei şi internelor. 

(9) În vederea realizării activităţii de colectare, operatorii de salubrizare, care asigură activitatea de 

colectare şi transport, vor dota punctele de colectare amenajate conform legii, cu recipiente de 

colectare suplimentare necesare pentru deșeurile reziduale, similare celor existente. Costurile de 

achiziţionare a recipientelor puse la dispoziţia generatorilor de deşeuri (persoane fizice și juridice) 

vor fi incluse în tariful ofertat pentru prestarea activităţii de salubrizare. 

 

ART. 18  

(1) Operatorii de salubrizare, împreună cu administraţiile publice locale, au obligaţia să identifice 

toţi producătorii de deşeuri, indiferent de natura acestor deşeuri, şi să acţioneze în vederea creării 

http://legal.juridic.ro/00089637.htm
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facilităţilor necesare activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi 

deşeurilor similare. 

(2) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, vor beneficia de prestarea serviciului de salubrizare de 

către operatorii de salubrizare în baza contractului de delegare şi a contractelor individuale de 

prestare a serviciului de salubrizare, după caz,  încheiate în nume propriu cu operatorul de 

salubrizare desemnat în UAT-ul unde îşi are domiciliul sau îşi desfăşoară activitatea. 

 (3) Autorităţile administraţiilor publice locale, împreună cu operatorii de salubrizare, au obligaţia 

de a ţine, la zi, evidenţa tuturor utilizatorilor, cu şi fără contracte de prestare a serviciului de 

salubrizare. 

 (4) Autorităţile administraţiilor publice locale membre în ADI Salubris Alba vor institui taxe 

speciale în cazul prestaţiilor de care beneficiază producătorii de deşeuri individuali fără contract şi 

vor deconta lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea serviciilor prestate pentru 

aceştia. 

 (5) Operatorii au obligaţia, în condiţiile alin. (4), de a dota spaţiile de colectare pentru toţi 

producătorii de deşeuri, chiar dacă aceştia nu au contract de prestare a serviciului de salubrizare 

încheiat. 

 

ART. 19  

 (1) Operatorii de salubrizare desemnaţi vor dota punctele de colectare amenajate conform legii, şi 

populaţia (după caz), cu recipienţii de colectare marcaţi conform ART. 17, alin (8), astfel încât să 

asigure colectarea selectivă pe categoriile de deşeuri menţionate la ART. 16, alin. (2), precum şi o 

capacitate de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori arondaţi şi frecvenţa de ridicare a 

fiecărei categorii de deşeuri, asigurând condiţii de acces uşor pentru autovehiculele destinate 

colectării. 

(2) Numărul total de recipienţi de colectare a deșeurilor municipale în punctele de colectare va fi 

stabilit conform tabelului 2 din Standardul SR13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri 

urbane.Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(3) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deşeurilor municipale, 

acestea vor fi inscripţionate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi şters 

fără ca prin această operaţie să nu rămână urme vizibile. 

 (4) Operatorii vor suplimenta capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de 

recipiente sau containere, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se 

depozitează deşeuri municipale în afara lor. 

 (5) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia punctelor de 

colectare revin persoanelor fizice şi/sau juridice, în cazul în care acestea se află în spaţii 

aparţinând utilizatorului, sau operatorilor, în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul 

public. 

 (6) Spaţiile exterioare puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale pentru 
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punctele de colectare, se amenajează astfel încât să permită amplasarea numărului necesar de 

recipienţi care să asigure capacitatea de depozitare, corelată cu ritmicitatea de ridicare. Aceste 

spaţii vor fi împrejmuite, acoperite şi amplasate în locuri care să permită accesul uşor al 

autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctului de colectare pe domeniul 

public se va face astfel încât distanţa până la ferestrele spaţiilor cu destinaţie de locuinţă să fie mai 

mare de 10 m (conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr 119/2014 pentru aprobarea Normelor de 

igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei). 

 (7) Platformele spaţiilor necesare colectării deşeurilor, care se vor realiza prin grija autorităţilor 

administraţiei publice locale, vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate, în mediul urban, şi în 

cazul în care nu sunt asigurate condiţii de scurgere a apei provenite din exfiltraţii ori a celor 

meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la canalizare.  

(8) Operatorii vor urmări starea de etanşeitate a recipienţilor de colectare, urmând a le înlocui 

imediat pe cele care s-au deteriorat. 

 

ART. 20  

(1) În cadrul Sistemului de Management Integrat al deşeurilor pentru judeţul Alba, colectarea în 

containere şi recipiente a deşeurilor menajere şi similare se realizează astfel: 

  a) deşeurile reziduale se colectează în recipiente de culoare gri/negru şi sunt de tip: 

  1. resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete; 

  2. resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frişcă); 

  3. ouă întregi; 

  4. grăsimi animale şi uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat); 

  5. excremente ale animalelor de companie; 

  6. scutece/tampoane; 

  7. cenuşă de la sobe (dacă se ard şi cărbuni); 

  8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide; 

  9. lemn tratat sau vopsit; 

  10. conţinutul sacului de la aspirator; 

  11. mucuri de ţigări; 

  12. veselă din porţelan/sticlă spartă, geamuri sparte. 

  b) deşeurile biodegradabile se colectează în unităţi de compostare individuale (în mediul rural 

şi periurban) şi sunt de tip: 

  1. resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite; 

  2. resturi de pâine şi cereale; 

  3. zaţ de cafea/resturi de ceai; 

  4. păr şi blană; 

  5. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunţite; 

  6. coji de ouă; 

  7. coji de nucă; 

  8. cenuşă de la sobe (când se arde numai lemn); 

  9. rumeguş, fân şi paie; 

  10. resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunţite, flori); 
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  11. plante de casă; 

  12. bucăţi de lemn mărunţit; 

  13. ziare, hârtie, carton mărunţite, umede şi murdare. 

  c) deşeurile reciclabile de tip hârtie şi carton, curate şi mărunţite, se colectează în recipiente 

de culoare albastră; 

  d) deşeurile reciclabile din material de tip plastic şi metal se colectează în recipiente de 

culoare galbenă; 

  e) deşeurile reciclabile din material de tip sticlă se colectează în recipiente de culoare verde, 

nefiind permis amestecul sticlei cu deşeuri din materiale de tip porţelan/ceramică. 

 

ART. 21  

(1) După colectare, deşeurile menajere şi deşeurile similare vor fi supuse procesului de 

sortare/tratare. 

(2) Este interzisă depozitarea deşeurilor biodegradabile şi a deşeurilor reciclabile colectate 

separate. 

 

ART. 22  

(1) Colectarea deşeurilor reciclabile şi a celor reziduale (amestecate), în funcţie de sezon şi de 

categoria utilizatorului, se realizează minim în conformitate cu următorul program:  

a) colectarea deşeurilor reciclabile (din punctele de colectare):  

- hârtie/carton, plastic + metal – o dată pe săptămână; 

- sticlă – o dată la 2 săptămâni. 

b) colectarea deşeurilor reziduale (din punctele de colectare):  

- zilnic în zonele centrale, pieţe agroalimentare, unităţi sanitare cu paturi, grădiniţe, 

creşe, unităţi de alimentaţie şi cazare; 

- de 3 ori/săptămână în celelalte zone urbane; 

- o dată pe săptămână în zonele urbane de case şi în mediul rural. 

 (2) Intervalul între două colectări prevăzut la alin. (1) va fi stabilit cu acordul administraţiilor 

publice locale / ADI Salubris, în caietul de sarcini.  

(3) Colectarea separată a deşeurilor se va realiza la intervalul de timp stabilit de operatori 

împreună cu Consiliul Judeţean Alba/ADI Salubris Alba, în caietul de sarcini, în funcţie de 

cantităţile colectate şi de volumul recipientelor de colectare. Aceste intervale de timp se vor stabili 

astfel încât să nu existe posibilitatea amestecării în maşinile de colectare a două categorii de 

deşeuri. 

 

ART. 23  

Colectarea deşeurilor municipale se face în următoarele moduri: 

a) colectarea ermetică în autovehicule de capacităţi diferite cu compactare/ fără compactare, după 
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caz; 

b) colectarea în containere închise, conform ART. 17; 

c) alte sisteme care îndeplinesc condiţiile impuse prin normele igienico-sanitare şi de protecţie a 

mediului. 

ART. 24  

 (1) Transportul deşeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special 

echipate pentru transportul acestora. 

 (2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea 

împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru 

executarea operaţiunilor specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă. 

 (3) Încărcarea deşeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din 

recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în 

autovehicule. 

 (4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu 

se producă praf, zgomot sau să se răspândească deşeuri în afara autovehiculelor de transport. După 

golire recipientele vor fi aşezate în locul de unde au fost ridicate. 

 (5) În cazul deteriorării unor recipiente şi/sau al împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul 

operaţiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate 

de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru 

această activitate. 

 (6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de 

deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat şi măturat, chiar dacă există deşeuri 

municipale amplasate lângă containerele de colectare. 

 (7) În cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate şi deşeuri 

din construcţii, acestea vor fi colectate separat, după caz, înştiinţând în scris utilizatorul, precum şi 

tariful pe care trebuie să îl plătească pentru colectarea acelor deşeuri. 

 (8) Operatorii de salubrizare au obligaţia să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul 

public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deşeurilor municipale, şi să le predea persoanelor 

juridice care desfăşoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau 

responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piaţă 

anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru 

această activitate în condiţiile legii. 

(9) Operatorii de salubrizare au obligaţia de a colecta toate deşeurile abandonate şi în cazul în care 

producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea 

mediului, precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare, sunt suportate 

de către autoritatea administraţiei publice locale de pe raza căruia au fost ridicate. După 

identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuieile 

efectuate de autoritatea administraţiei publice locale cât şi sancţiunile contravenţionale. 
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ART. 25  

 (1) Operatorii de salubrizare desemnaţi, împreună cu Consiliul Județean Alba și ADI Salubris 

Alba, vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea şi conştientizarea populaţiei 

cu privire la colectarea separată a deşeurilor, precum şi modalităţile de prevenire a generării 

deşeurilor. Informarea şi conştientizarea se va realiza prin campanii de informare şi conştientizare, 

prin distribuţia de pliante, broşuri, afişe, prin activităţi educative, prin clipuri publicitare la radio şi 

televiziune. 

 

ART. 26  

 (1) Transportul deşeurilor, în funcţie de provenienţa acestora, se realizează numai de către 

operatorii Serviciului, care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite şi 

prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită 

împrăştierea deşeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul 

transportului. 

 (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulaţiei pe drumurile 

publice, fără scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe 

(zgomot şi gaze de eşapament), şi să prezinte o bună etanşeitate a benelor de încărcare. 

 (3) Autovehiculele care transportă deşeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit şi să fie 

personalizate cu sigla operatorului. 

 (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condiţiile de drum, structura 

localităţilor şi structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru 

intervenţie în cazul unor accidente sau defecţiuni apărute în timpul transportării deşeurilor. 

 (5) Personalul operativ care deserveşte mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea 

transportului în condiţii de siguranţă, să deţină toate documentele de însoţire şi să nu abandoneze 

deşeurile pe traseu. 

 (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea 

populaţiei şi a mediului, care au fost aprobate de autorităţile administraţiei publice locale. Pentru 

minimizarea distanţelor de transport se vor utiliza staţiile de transfer. 

 (7) Consiliile locale în colaborare cu ADI Salubris Alba stabilesc intervalul orar de colectare a 

deşeurilor municipale, preferabil între orele 22
00

- 06
00

; pe arterele care au un iluminat public 

corespunzător, în funcţie de trafic şi de posibilitățile de acces ale fiecărui operator la punctele de 

colectare, se poate stabili şi un alt interval de colectare. 

 (8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor şi utilizarea eficientă a parcului de 

autovehicule, fiecare unitate administrativ teritorială (UAT) va analiza oportunitatea colectării 

deşeurilor municipale exclusiv în intervalul orar 22
00

- 06
00

 de la operatorii economici şi instituţiile 

publice care dispun de spaţii de colectare. 

 (9) Intervalul de colectare al deşeurilor va trebui corelat cu intervalul de funcţionare al 

instalaţiilor din cadrul SMID (staţii de transfer, statii de sortare, CMID). 
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(10) Vehiculele vor fi întreţinute astfel încât să corespundă scopului propus, benele şi containerele 

vor fi spălate la cel mult două zile şi vor fi dezinfectate săptămânal în interior şi la exterior, 

conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în 

spaţiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de 

sistemul de canalizare al localităţii. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi 

transportate la staţiile de epurare a apelor uzate din judeţul Alba. 

 

ART. 27  

 (1) În situaţia în care, ca urmare a execuţiei unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, 

este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite şi/sau accesul autovehiculelor destinate 

transportului deşeurilor municipale şi/sau al oricărui alt tip de deşeu, operatorul, pe baza notificării 

transmise de autoritatea administraţiei publice locale, trebuie să anunţe utilizatorii cu cel puţin 5 

zile înainte despre situaţia intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează în 

această perioadă şi programul de colectare. 

 (2) Pe toată această perioadă operatorul are obligaţia să doteze punctele de colectare care vor fi 

folosite de utilizatorii afectaţi cu capacităţi de precolectare suficiente şi să reducă intervalul între 

două colectări succesive, dacă este cazul. 

 (3) În cazul apariţiei unor intemperii ce au ca efect întreruperea Serviciului sau diminuarea 

cantităţilor contractate de la utilizatori, operatorul are obligaţia să anunţe această situaţie şi să 

factureze numai cantităţile sau serviciile efectiv realizate. 

 

ART. 28  

 (1) Dupa colectare, deşeurile municipale vor fi stocate temporar în staţiile de transfer existente pe 

raza judeţului Alba (zonele 2, 4 şi sub-zonele 3.2,3.3 si 3.4), de unde vor fi transferate în CMID 

Galda de Jos pentru a fi supuse proceselor de sortare şi tratare în instalaţiile existente aici; 

deşeurile colectate din zona 1, sub-zonele 1.1. , 1.3 , precum si sub-zonele 1.2 şi 3.1 (cu excepţia 

deşeurilor reciclabile) vor fi transportate direct la CMID. 

 (2) Este interzisă încredinţarea spre depozitare a deşeurilor valorificabile colectate separat la 

sursă. 

 

ART. 29  

Operatorii economici producători de deşeuri, precum şi operatorii economici specializaţi în 

conceperea şi proiectarea activităţilor tehnologice ce pot genera deşeuri vor respecta prevederile 

Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, următoarele obligaţii cu prioritate: 

a) să adopte, încă de la faza de concepţie şi proiectare a unui produs, soluţiile şi tehnologiile de 

eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor; 

b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de deşeuri rezultate din activităţile 

existente; 
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c) să nu amestece deşeurile periculoase cu deşeuri nepericuloase; 

d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu; 

e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiţii de respectare a 

reglementărilor privind protecţia populaţiei, a mediului şi a prezentului regulament; 

f) să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate; 

g) să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora. 

 

ART. 30  

Operatorii care asigură activitatea de colectare şi transport al deşeurilor au şi următoarele obligaţii: 

a) să asigure transportul separat al deşeurilor colectate separat de către generatori şi să nu 

amestece aceste deşeuri; 

b) să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte 

utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie şi, 

după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii; 

c) să ţină evidenţa şi să raporteze lunar autorităţilor administraţiei publice locale / ADI Salubris şi 

ANRSC cantităţile predate operatorului instalaţiilor de gestionare a deşeurilor, pe fiecare tip de 

deşeu. 

d) să nu abandoneze deşeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe 

cele existente pe traseul de colectare şi transport, cu excepţia celor periculoase care nu sunt 

înglobate în deşeurile municipale; 

e) să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a 

mediului, care au fost aprobate de autorităţile administraţiilor publice locale şi ADI Salubris Alba. 

 

ART. 31  

(1) Deşeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz 

casnic de folosinţă îndelungată, altele decât deşeurile de echipamente electrice şi electronice, 

covoare, saltele, deşeuri textile etc), care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare a 

deşeurilor municipale. 

(2) Deşeurile voluminoase se vor colecta periodic, conform caietului de sarcini, şi vor fi 

transportate de operatorii de salubrizare care efectuează în zona/zonele încredinț ată(e) activitatea 

de colectare şi transport al deşeurilor din cadrul Serviciului, la Staţia de transfer aferentă zonei 

(zonele 2, 4 şi sub-zonele 3.2, 3.3 şi 3.4), respectiv în CMID Galda de Jos (pentru zona 1 şi sub-

zonele 1.2. şi 3.1.), în vederea stocării temporare în containere specifice amplasate în spaţii special 

amenajate.  

(3) Colectarea periodică a deşeurilor se va realiza conform unui program întocmit şi aprobat de 

UAT-uri şi ADI Salubris Alba şi comunicat populaţiei şi operatorilor economici, în cadrul unor 

campanii de colectare de minim 4 ori pe an cu ajutorul unor unităţi mobile de colectare. Stabilirea 
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zilelor şi intervalului orar de colectare va fi de aşa natură încât deţinătorii de deşeuri voluminoase 

să poată preda aceste deşeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să se poată organiza astfel 

încât să poată asigura colectarea și transportul periodic al deşeurilor voluminoase spre staţiile de 

transfer/CMID Galda de Jos. 

(4) Deşeurile voluminoase vor fi transportate de deţinătorul acestora, în vederea preluării de către 

operatorii menţionaţi la alin (2), în locurile stabilite în acest scop de ADI Salubris Alba în 

colaborare cu UAT-urile pe raza cărora se realizează activitatea, şi unde există căi de acces pentru 

mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spaţiului limitat, deşeurile 

pot fi aduse de deţinător în locurile stabilite de autoritatea administraţiei publice sau direct la 

mijlocul de transport la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulaţia rutieră.   

(4) Colectarea deşeurilor voluminoase se poate face şi direct de la deţinătorul acestora, în urma 

solicitării adresate către operatorii menţionaţi la alin (2), cu specificarea caracteristicilor şi 

cantităţilor acestora. În această situaţie, operatorii Serviciului pot să stabileasca o alta dată şi oră 

decât cele aprobate de autoritatea administraţiei publice în cadrul programelor de colectare a 

deşeurilor voluminoase, dacă operaţia de colectare, prin corelarea volumului deşeurilor preluate cu 

capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic. 

(5) După terminarea acţiunii de colectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie să 

igienizeze locul/locurile din care s-a realizat colectarea, prin măturare şi spălare. 

 

ART. 32  

(1) Operatorii Serviciului trebuie să aibă un sistem de evidenţă a gestionării deşeurilor 

voluminoase din care să rezulte: 

a) data în care s-a realizat colectarea şi transportul către locaţia de stocare temporară; 

b) locaţia punctului de colectare de unde s-a făcut colectarea; 

c) cantităţile totale preluate de la populaţie, persoane juridice de drept public şi privat. 

(2) Operatorul staţiilor de transfer/CMID Galda de Jos trebuie să aibă un sistem de evidenţă a 

gestionării deşeurilor voluminoase din care să rezulte: 

a) cantităţile totale intrate în instalaţie; 

b) cantităţile de deşeuri rezultate în urma sortării, pe sortimente; 

c) cantităţile de componente sau aparate întregi ce urmează a fi refolosite, cu denumirea 

lor; 

d) cantităţile ce urmează a fi transportate la depozitul de deşeuri. 

 

ART. 33  

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice, deşi fac parte din categoria deșeurilor 

municipale şi colectarea lor de la gospodariile particulare este în sarcina autorităților publice 

locale, vor fi gestionate prin alte sisteme decăt serviciul de salubrizare al localitatilor, stabilite de 

comun acord cu producătorii/importatorii de echipamente electrice și electronice sau terții care îi 

reprezintă, conform prevederilor legale în vigoare (OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente 

electrice şi electronice şi Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale, republicată, cu 
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modificările şi completările ulterioare). 

Pentru deşeurile de echipamente electrice şi electronice colectate de la gospodăriile populaţiei sunt 

prevăzute containere de stocare de 30 mc în staţiile de transfer şi în CMID Galda de Jos, unde 

deşeurile vor fi stocate temporar înaintea preluării de către operatorii economici autorizaţi pentru 

valorificare/reciclarea lor. 

Colectorii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, stabiliţi de UAT-uri în conformitate 

cu legislaţia în vigoare (OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice), au 

posibilitatea, în funcţie de acordurile încheiate cu acestea din urmă, de a transporta deşeurile în 

spaţiile de stocare temporară din staţiile de transfer. 

 

SECȚIUNEA 2 – Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 

activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora 

 

ART. 34  

Deşeurile care fac obiectul acestei secţiuni sunt deşeurile solide de construcţii şi demolări 

provenite din activităţile de reparații/modernizări/reamenajări interioare sau exterioare ale 

locuinţelor proprietate individuală. În mod uzual, aceste deşeuri conţin beton, ceramică, cărămizi, 

ţigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolaţie şi 

altele asemenea. 

 

ART. 35  

(1) Deşeurile de construcţii şi demolări provenite de la populaţie din activităţile de 

reparații/modernizări/reamenajări interioare/exterioare ale locuinţelor vor fi colectate de către 

operatorii de salubrizare prin sisteme stabilite în caietul de sarcini;  

(2) Deşeurile  prevăzute la alin (1) vor fi gestionate de către operatorii de salubrizare în principal 

în vederea valorificării, astfel încât să fie respectate prevederile legale (Legea 211/2011 privind 

regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 17, alin (3). 

(3) Deşeurile de construcţii şi demolări provenite de la populaţie (altele decât cele de la alin 1), se 

colectează prin grija deţinătorului şi sunt transportate fie de către operatorii Serviciului (în afara 

contractului de delegare), sau alţi operatori autorizaţi, în baza unui contract de prestări servicii, în 

instalaţiile autorizate pentru valorificare/tratare/eliminare a acestor deșeuri; 

(4) Deşeurile provenite din sectorul economic din activităţile de construcţii şi demolări se 

colectează prin grija deţinătorului şi sunt transportate fie de către operatorii Serviciului (în afara 

contractului de delegare), fie de alţi operatori auorizaţi, în baza unui contract de prestări servicii, 

în instalaţiile autorizate pentru valorificare/tratare/eliminare a acestor deșeuri. 

 (5) Colectarea se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă 

depozitarea deşeurilor provenite din activitatea de construcţii şi demolări în recipientele sau 

containerele în care se depun deşeurile municipale. 
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 (7) Transportul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi demolări se realizează în 

containerele în care s-a realizat colectarea sau în basculante prevăzute cu sistem de acoperire a 

încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăştierea acestora în timpul 

transportului. 

 (8) În cazul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi demolări prin a căror manipulare 

se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în 

aer să fie sub concentraţia admisă. 

 

ART. 36  

 (1) Deşeurile din construcţii şi demolări vor fi supuse proceselor de reutilizare, reciclare şi alte 

operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere, în procent de 

minim 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi 

demolări, conform prevederilor legale (Legea 211/2011, art. 17 alin. 3) 

(2) Deşeurile din construcţii şi demolări vor fi tratate separat de deşeurile municipale. 

(3) Deşeurile de construcţii şi demolări se vor elimina prin depozitare doar dacă nu au calităţile 

pentru a fi gestionate conform alin (1). 

(4) Depozitarea deşeurilor de construcţii şi demolări în depozitul ecologic din cadrul CMID Galda 

de Jos este acceptată doar cu acordul Consiliului Judeţean Alba şi ADI Salubris Alba şi se 

realizează doar cu respectarea condiţiilor impuse de tehnologia de depozitare şi de normativele 

legale în vigoare. 

 

ART. 37  

 (1) Deşeurile de construcţii şi demolări care conţin azbest trebuie colectate separat, nu vor fi 

amestecate cu celelalte deşeuri şi colectarea lor se realizează astfel încât să nu se degaje fibre din 

material; personalul care realizează această operaţie va purta echipament de protecţie, special, 

pentru lucrul cu azbestul. 

 (2) Containerele în care se colectează materialele rezultate din construcţii şi demolări care au 

caracter periculos trebuie să fie prevăzute cu semne convenţionale distinctive utilizate pentru 

avertizare în cazul substanţelor otrăvitoare şi inscripţionarea acestora cu avertizarea “PERICOL 

DE MOARTE". 

 

ART. 38  

Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări pe domeniul public 

sau privat al UAT-urilor sau  a Consiliului Judeţean Alba. 
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SECȚIUNEA 3 – Operarea / administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi 

deşeurile similare 

 

ART. 39  

(1) Toate deşeurile municipale colectate separat, precum şi cele reziduale amestecate colectate din 

zonele de colectare 2, 3.2, 3.3, 3.4 si 4, vor fi transportate de către operatorii de salubrizare 

desemnaţi în Staţiile de transfer existente pe raza judeţului Alba, pentru stocarea temporară şi 

compactarea în vederea transferării lor, după caz, la CMID Galda de Jos, respectiv la operatorii 

economici autorizaţi pentru valorificarea/eliminarea lor. Staţiile de transfer care vor funcţiona pe 

raza judeţului Alba sunt prezentate în Anexa 1 la prezentul Regulament.  

(2) Deşeurile din zona 2 vor fi transferate prin statia de transfer Tărtăria, iar cele din zona 4 prin 

staţia de transfer Blaj. Pentru o perioadă iniţială de 2 ani, deşeurile din sub-zonele 3.2 şi 3.3. vor fi 

transferate prin staţia de transfer Baia de Arieş, urmând ca după această perioadă să fie transferate 

prin staţia de transfer Abrud. Deşeurile din zona 3.4. vor fi transferate prin staţia de tranfer Baia de 

Arieş. 

 

(3) Deşeurile care sunt prevăzute, conform SMID, să fie tratate în instalaţiile realizate prin 

proiecte PHARE CES, vor fi tratate în aceste instalaţii, iar reziduurile de la tratarea lor vor fi 

gestionate conform alin (1). 

(4) În staţiile de transfer vor fi stocate temporar următoarele categorii de deşeuri municipale: 

 - deşeurile de hârtie/carton colectate separat; 

 - deşeurile de plastic şi metal colectate separat; 

 - deşeurile de sticlă colectate separat; 

 - deşeurile reziduale amestecate: 

 - deşeurile stradale (colectate de operatori specializaţi alţii decât operatorii de 

salubrizare); 

 - deşeurile predominant vegetale din parcuri, grădini şi cimitire (colectate de operatori 

specializaţi alţii decât operatorii de salubrizare); 

 - deşeuri din pieţe; 

 - deşeurile periculoase menajere colectate separat; 

 - deşeurile voluminoase;  

 - DEEE-urile colectate de la populaţie şi de la operatori economici generatori. 

(5) Stocarea temporară în staţiile de transfer a deşeurilor biodegradabile şi a deşeurilor reziduale 

amestecate poate fi de maximum 24 ore. 

(6) Durata de stocare temporară a celorlalte categorii de deşeuri va fi corelată cu frecvenţa de 
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colectare a acestor deşeuri de la generatori. 

(7) Operatorii de salubrizare care prestează activităţi de colectare şi transport al deşeurilor 

municipale vor depune aceste deşeuri numai la Statiile de transfer aferente zonei pe care o 

deservesc, conform contractului de delegare a gestiunii Serviciului.  

(8) La intrarea în staţiile de transfer, respectiv CMID, toate deşeurile vor fi cântărite prin trecerea 

maşinilor peste cântar la intrarea şi la ieşirea din locaţii.  

(9)  Se vor consemna în rapoartele operative zilnice ale staţiilor de transfer/ CMID următoarele: 

a) datele de identificare ale operatorilor care aduc deşeuri; 

b) datele de identificare ale fiecărei maşini care transportă deşeuri; 

c) categoria de deşeu pe care o transportă fiecare maşină şi locul de generare al deşeurilor 

(localitatea sau generatorul); 

d) data și ora fiecarui transport; 

  e) cantitatea de deşeu transportată cu fiecare maşină; 

  f) locul de evacuare al deşeurilor în cadrul statiei staţiei de transfer (datele de identificare 

ale containerului din staţia de transfer în care sunt transferate deşeurile). 

 (10) Informaţiile de la punctul (9) vor fi transmise şi conducătorului vehiculului.  

(11) Accesul şi deplasarea maşinilor în staţia de transfer se va realiza prin indicatoare rutiere; 

accesul maşinilor care transportă fluxuri speciale de deşeuri (voluminoase, DEEE, periculoase 

menajere) va fi menţinut separat de al celorlalte maşini de transport; 

 (12) Operatorul staţiei de transfer (operatorul CMID) va numerota, inscripţiona şi eticheta fiecare 

container cu numele categoriei de deşeu pentru care este destinat; 

(13) Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deşeuri în acelaşi container (excepţie 

deşeurile biodegradabile din deşeurile menajere, cele din piețe sau deşeuri vegetale). 

(14) Se interzice descărcarea oricăror categorii de deşeuri în altă parte decât direct în containerele 

de mare capacitate din staţia de transfer. 

(15) În staţia de transfer deşeurile municipale vor fi compactate în vederea transferului către 

CMID. 

(16) Operatorul staţiei de transfer va transporta deşeurile intrate în Staţia de transfer numai la 

CMID Galda de Jos, conform contractului de delegare a gestiunii Serviciului; excepţie fac 

fluxurile speciale de deşeuri (voluminoase, DEEE, periculoase menajere) pentru care va încheia 

acorduri/ contracte de tratare/ eliminare cu operatorii economici autorizaţi pentru desfăşurarea 

acestor activităţi. 

(17) Fluxurile speciale de deşeuri care vor intra direct în CMID Galda de Jos din zona 1 de 

colectare, sub-zona 3.1, vor fi gestionate de către operatorul CMID desemnat conform alin (16). 

(18) Livrarea deşeurilor compactate din staţiile de transfer către CMID se va realiza cu ajutorul 

maşinilor de transport containere. 

(19) Transportul se va efectua pe traseele cele mai scurte, cu respectarea legislaţiei în vigoare 
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privind transportul deşeurilor pe drumurile publice. 

 

ART. 40  

(1) Operatorul staţiei de transfer va opera activităţile din staţie conform caietului de sarcini şi 

contractului de delegare a serviciului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Astfel, va 

asigura minim: 

a) asigurarea unui program clar de funcţionare al staţiei, în concordanţă cu programul de 

funcţionare a serviciului de salubrizare a localităţilor şi programul de funcţionare al CMID; 

b) în nici o situaţie nu poate refuza recepţia unor deşeuri pentru care operatorul de colectare şi 

transport este îndreptăţit să le descarce în staţia de transfer; 

c) o procedură de urgenţă în cazul suprasolicitării staţiei de transfer; 

d) o rezervă de containere goale pentru cca 20% din capacitatea zilnică de preluare; 

e) evitarea formării de stocuri pentru fluxurile speciale de deşeuri; 

f) condiții de spălare și dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieșirea din stație, dacă 

este cazul; 

g) măsuri de combatere a insectelor și rozătoarelor prin dezinsecție și deratizare; 

h) protecția sănătății populației în general, protecția sănătății personalului și protecția 

mediului; se acordă atenție deosebită împrejmuirii și perdelelor de protecție; 

i) planuri de inspecţie şi mentenanţă a echipamentelor, utilajelor şi instalaţiilor care 

funcţionează în staţie; 

j) plan de monitorizare a factorilor de mediu: aer, ape de supafaţă şi subterane, sol; 

k) plan de intervenţie pentru situaţii excepţionale (accidente, poluări, incendii, etc); 

(2) Spaţiile din staţiile de transfer trebuie gestionate astfel încât să îndeplinească funcţional 

următoarele condiţii:   

a) să permită stocarea temporară a deşeurilor prevăzute la ART. 39, separat, pe fiecare tip de 

deșeu sortat; 

b) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din 

procesul tehnologic de spălare a roţilor; 

c) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a depozitului fără riscul de contaminare 

reciprocă a diferitelor tipuri de deşeuri; 

d) să existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare; 
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e) să fie dotate cu instalaţie de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminozitatea 

necesară asigurării activităţii în orice perioadă a zilei; 

f) să fie prevăzute cu instalaţii de detecţie şi de stins incendiul; 

(3) Staţiile de transfer din judeţul Alba vor fi operate de un singur operator, care va asigura şi 

transferul deşeurilor la CMID Galda de Jos, precum şi operarea CMID.  

 

ART. 41  

Se interzice deversarea apelor uzate care nu respectă caracteristicile impuse de operatorul de 

alimentare cu apă şi de canalizare în emisari sau în reţeaua de canalizare a localităţilor. 

 

SECȚIUNEA 4 - Sortarea deşeurilor municipale şi deşeurilor similare în staţiile de sortare 

 

ART. 42  

(1) Pentru atingerea ţintelor legale privind valorificarea şi reciclarea ambalajelor şi pentru 

reducerea cantităţilor de deşeuri eliminate pe depozit, deşeurile reciclabile colectate separat din 

deşeurile municipale trebuie sortate. 

(2) Sortarea acestor deşeuri se va realiza doar în staţia de sortare din cadrul CMID Galda de Jos, 

cu capacitatea de 43 000 tone/an şi în staţiile de sortare realizate prin proiectele PHARE CES 

(existente la Aiud, Baia de Arieş şi Zlatna); 

(3) În staţia de sortare Aiud vor ajunge deşeurile reciclabile din sub-zona 1.2; în staţia de sortare 

Zlatna vor ajunge deşeurile reciclabile colectate din sub-zona 3.1.; în staţia de sortare Baia de 

Arieş vor ajunge deşeurile reciclabile din sub-zona 3.4. (precum şi pentru o perioada iniţială de 

cca. 2 ani şi cele din zonele 3.2. şi 3.3.); în staţia de sortare din cadrul CMID Galda de Jos vor 

ajunge deşeurile reciclabile din zonele 2, 4, sub-zonele 1.1, 3.2 şi 3.3. (din ultimele 2, după 

perioada de 2 ani).  

 (4) Operatorul instalaţiilor menţionate la alin (2), împreună cu Consiliul Județean Alba și ADI 

Salubris Alba, vor stabili modalitatea de predare şi valorificare a materialelor recuperate. 

(5) În vederea asigurării atingerii ţintelor prevăzute pentru valorificarea, respectiv reciclarea 

deşeurilor de ambalaje generate de la populaţie, Consiliul Judeţean Alba şi ADI Salubris Alba vor 

încheia contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu asociaţiile colective care preiau 

responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare (art. 59 

din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, respectiv Legea 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu 

modificările şi completările ulterioare). 

(6) Operatorul instalaţiilor menţionate la alin (2), împreună cu Consiliul Județean Alba și ADI 

Salubris Alba, vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea şi conştientizarea 

populaţiei cu privire la necesitatea colectării separate a deşeurilor şi valorificării materialelor 

recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă şi audiovizuală, 



32 

broşuri, afişe, inclusiv în şcoli. 

 

ART. 43  

Operatorii care asigură activitatea de sortare a deșeurilor au și următoarele obligații specifice: 

a) să folosească spaţiile special amenajate pentru depozitarea temporară a deşeurilor, în condiţiile 

prevăzute de legislaţia în vigoare; 

b) să evite formarea de stocuri de deşeuri ce urmează să fie sortate, precum şi de produse rezultate 

în urma sortării, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de 

incendiu faţă de vecinătăţi; 

c) să folosească, pentru sortarea deşeurilor, tehnologii şi instalaţii care îndeplinesc condiţiile legale 

privind funcționarea acestora; 

d) să se îngrijească de depozitarea sau valorificarea energetică a reziduurilor rezultate din procesul 

de sortare a deşeurilor. 

 

ART. 44  

Spaţiile în care se desfăşoară activitatea de sortare trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele 

condiţii: 

a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafaţă suficientă pentru primirea deşeurilor şi pentru 

depozitarea temporară a materialelor reciclabile; 

b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia şi înregistrarea 

datelor la dispecer şi cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;  

c) să aibă, opţional, cântare de bandă în cazul în care transportul deşeurilor sortate se realizează pe 

bandă rulantă; 

d) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din 

procesul tehnologic de sortare şi spălare; 

e) să aibă instalaţie de spălare şi dezinfectare; 

f) să fie prevăzute cu instalaţii de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să 

existe posibilitatea de transportare a acestora la staţia de epurare a apelor uzate aparţinând CMID; 

g) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate; 

h) să permită depozitarea temporară, separată, a fiecărui tip de deşeu sortat; 

i) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a staţiei fără riscul de contaminare reciprocă a 

diferitelor tipuri de deşeuri; 

j) să existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare; 

k) să fie dotate cu instalaţie de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminozitatea necesară 

asigurării activităţii în orice perioadă a zilei; 
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l) să fie prevăzute cu instalaţii de detecţie şi de stins incendiul; 

m) să fie prevăzute cu instalaţii de presare şi balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile. 

 

ART. 45  

Se interzice deversarea apelor uzate care nu respectă caracteristicile impuse de operatorul de 

alimentare cu apă şi de canalizare în emisari sau în reţeaua de canalizare a localităţii. 

 

SECȚIUNEA 5 – Organizarea prelucării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a 

deşeurilor municipale  

 

ART. 46  

 (1) Pentru atingerea ţintelor obligatorii privind reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile de 

la depozitare, precum şi pentru respectarea prevederilor legale în vigoare privind biodeşeurile, 

acestea şi deşeurile reziduale cu conţinut biodegradabil trebuie tratate, după caz, prin compostare 

şi tratare mecano-biologică. 

(2) Deşeurile biodegradabile care vor fi supuse tratării prin compostare sunt: 

- deşeurile vegetale din parcuri şi grădini; 

- deşeurile din pieţe; 

- deşeurile organice din gospodăriile populaţiei din mediul rural şi zonele peri-urbane. 

(3) Tratarea deşeurilor menţionate la alin (2) se va realiza astfel: 

- în unităţi de compostare individuale – pentru deşeurile organice provenite de la populaţia din 

mediul rural şi zonele peri-urbane; (populaţia va fi dotată cu 16.133 unităţi de compostare 

individuale); 

- în cadrul unui flux separat în staţia de tratare mecano-biologică din cadrul CMID. 

(4) În instalaţiile de compostare se va evita prezenţa substanţelor toxice care pot polua solul pe 

care se depune compostul. În cazul în care biodeşeurile colectate separat conţin substanţe 

periculoase, se interzice tratarea lor prin compostare. 

(5) Gazele de fermentare şi apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează şi se 

dirijează spre instalaţii adecvate de tratare şi neutralizare. 

 

ART. 47  

Operatorii instalaţiilor de tratare menţionate la ART. 46 alin.(3) vor defini în procedurile 

operaţionale proprii modul de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială a deşeurilor, astfel 

încât cantitatea de deşeuri depozitate să fie minimă, iar veniturile din  reciclarea materialelor 

recuperabile să acopere cheltuielile aferente. 
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ART. 48  

Operatorii care asigură activitatea de compostare a deşeurilor au şi următoarele obligaţii specifice: 

a) să folosească spaţiile special amenajate pentru stocarea temporară a deşeurilor, în condiţiile 

prevăzute de legislaţia în vigoare; 

b) să evite formarea de stocuri de deşeuri ce urmează să fie tratate biologic, de deşeuri 

rezultate în urma pretratării şi tratării deşeurilor, precum şi de produse rezultate în urma 

tratării deşeurilor (compost), care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care 

prezintă riscuri de incendiu faţă de vecinătăţi; 

c) să folosească, pentru pretratarea şi tratarea biologică a deşeurilor, tehnologii şi instalaţii 

care îndeplinesc condiţiile legale privind funcţionarea acestora; 

d) să se îngrijească de depozitarea reziduurilor rezultate din procesul de tratare al deşeurilor; 

e) să se îngrijească de valorificarea compostului rezultat din  tratarea deşeurilor. 

 

ART. 49  

Spaţiile în care se desfăşoară activitatea de compostare trebuie să îndeplinească cel puţin  

următoarele condiţii: 

a) să nu fie în zone  inundabile (ape de suprafaţă şi pluviale), să nu permită acumularea de 

ape în  incintă şi să fie ferite de fenomene de eroziune; 

b) să dispună de o platformă betonată cu o suprafaţă suficientă pentru primirea deşeurilor şi 

pentru manipularea lor (pentru compostarea deşeurilor verzi nu este obligatorie betonarea, 

dar trebuie să aibă o pantă de scurgere şi să fie impermeabilizată pentru a nu se eroda sau 

acumula apa pluvială); 

c) să aibă o zonă tampon suficient de mare astfel încât să se asigure respectarea prevederilor 

legale privind distanţele minime faţă de zonele de locuinţe; 

d) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din  apa pluvială sau din  

procesul tehnologic de degradare biologică; 

e) să fie prevăzute cu  instalaţii de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate, conform 

normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la staţiile de 

epurare a apelor uzate din cadrul SMID; 

f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate; 

g) să permită depozitarea temporară, separată, a deşeurilor după fiecare etapă a procesului de 

tratare biologică; 

h) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a staţiei fără riscul de contaminare reciprocă 

a diferitelor tipuri de deşeuri; 

i) să fie dotate cu  instalaţie de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminozitatea 

necesară asigurării activităţii în orice perioadă a zilei; 

j) să fie prevăzute cu  instalaţii de detecţie şi de stins  incendiul; 

k) să fie prevăzute cu  instalaţii de control şi monitorizare a emisiilor atmosferice produse în  

instalaţii. 
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ART. 50  

Se  interzice deversarea apelor uzate care nu respectă caracteristicile impuse de operatorul de 

alimentare cu apă şi de canalizare în emisare sau în reţeaua de canalizare a localităţii. 

 

SECȚIUNEA 6 – Organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor 

similare 

 

ART. 51  

(1)  În cadrul staţiei de tratare mecano-biologică din cadrul CMID Galda de Jos, cu capacitate de 

cca. 85.566 tone/an  se primesc, în vederea tratării prin procedee mecanice şi biologice, numai 

fracţia umedă din deşeurile municipale (deşeuri reziduale colectate în amestec cu deşeuri 

biodegradabile, provenite de la populaţie şi operatori economici, instituţii publice, comerţ) din 

toate zonele. Nu sunt acceptate la tratare deşeurile reciclabile colectate separat, deşeurile 

voluminoase şi deşeurile periculoase. 

(2)  Biodeşeurile colectate separat, conform Art. 46, alin (2), sunt acceptate la staţia de tratare 

mecano-biologică numai dacă acestea sunt dotate cu celule special amenajate pentru producerea 

de compost. 

 

ART. 52  

(1)  Instalaţia de tratare mecanică se operează astfel încât să se separe mecanic componenta 

biodegradabilă din deşeurile municipale de materialele care nu pot fi tratate biologic sau care se 

descompun greu, inclusiv metalele feroase şi neferoase cu potenţial de valorificare. 

(2)  Deşeurile reciclabile care sunt recuperate în urma procesului de separare vor fi colectate, 

stocate temporar şi transportate spre instalaţiile de valorificare/reciclare. 

(3)  Pregătirea pentru omogenizare a componentei biodegradabile se face prin mărunţire. 

 

ART. 53  

Instalaţiile de tratare biologică se operează astfel încât din componenta biodegradabilă să se obţină 

compost şi o fracţie biostabilizată ce poate fi utilizată ca material de umplere ori transportată la 

depozitul conform. 

 

ART. 54  

Fracţia biostabilizată rezultată din procesul de tratare biologică poate fi pregătită prin procedee 

ulterioare de tratare mecanică în combustibil alternativ cu potenţial de valorificare energetică, în 

industria cimentului sau în incineratoarele de deşeuri. 
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ART. 55  

Biogazul rezultat din procesele de tratare biologică se captează şi se dirijează spre instalaţii 

adecvate de tratare şi neutralizare. 

 

ART. 56  

Apele uzate rezultate din procesele de tratare biologică sunt colectate şi gestionate conform 

prevederilor din autorizaţiile de gospodărire a apelor. 

 

ART. 57  

Pentru protecţia şi prevenirea poluării solului, toate suprafeţele din cadrul staţiei de tratare 

mecano-biologică sunt betonate. 

 

ART. 58  

(1)  Operatorul stației de tratare mecano-biologică are obligaţia de a monitoriza următorii 

parametri: 

a) Cantitatea şi tipul de deşeuri intrate în staţie; cantitatea de deşeuri şi datele de identificare 

ale vehiculului vor fi notate într-un registru de evidenţă; 

b) Tipul şi cantităţile de deşeuri reciclabile generate pe amplasament; 

c) Cantitatea şi calitatea deşeurilor stabilizate din punct de vedere biologic; 

d) Cantitatea deşeurilor reziduale, transportate pentru eliminare la depozit. 

(2)  Operatorul staţiei de tratare mecano-biologică va defini în procedurile operaţionale proprii 

modul de valorificare a deşeurilor/materialelor rezultate, astfel încât cantitatea de deşeuri reziduale 

trimisă la depozit să fie minimă. 

 

SECȚIUNEA 7 – Administrarea depozitului de deşeuri şi a instalațiilor aferente acestuia 

 

ART. 59  

 (1) Consiliul Judetean Alba şi ADI Salubris Alba, în coordonarea cărora funcţionează Serviciul, 

stabilesc şi aprobă strategia de dezvoltare a acestuia. 

 (2) Amplasarea şi înfiinţarea depozitului de deşeuri, precum şi a staţiilor de transfer, s-a făcut 

ţinând seama de prevederile Strategiei naționale de gestionare a deşeurilor şi ale Planului naţional 

de gestionare a deşeurilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului Nr. 1.470/2004, precum şi de 

Planul regional şi Planul judeţean de gestionare a deşeurilor, cu luarea în considerare a 

http://legal.juridic.ro/00077840.htm
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modificărilor legislative ulterioare. 

 (3) Depozitul de deşeuri va deservi populaţia întregului judeţ Alba (cca 378.000 locuitori), fiind  

localizat în cadrul CMID Galda de Jos. 

 (4) Depozitul de deşeuri a fost înfiinţat sub controlul şi coordonarea Consiliului Judeţean Alba pe 

terenurile aparţinând domeniului public al comunei Galda de Jos, încredinţate spre administrare 

Consiliului Judeţean Alba. 

(5) Depozitarea deşeurilor gestionate de către operatorii Serviciului se face exclusiv în depozitul 

menţionat la alin (3). 

(6) Depozitul de deşeuri a fost înfiinţat, proiectat, construit şi va fi exploatatat şi monitorizat pe 

timpul exploatării, precum şi închis şi urmărit postînchidere astfel încât sa se realizeze condiţii de 

împiedicare a eliminării şi diseminării poluanţilor în mediul natural: sol, ape de suprafaţă, ape 

subterane, aer sau în mediul urban, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 

privind depozitarea deşeurilor şi a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia. 

 

ART. 60  

 (1) La înfiinţarea depozitului de deşeuri s-a ţinut cont de: 

a) distanţele de la perimetrul depozitului de deşeuri la zonele de locuit şi de agrement, cursuri 

de apă, ape stătătoare şi la alte zone rurale sau urbane; 

b) existenţa unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune; 

c) condiţiile geologice şi hidrogeologice din zona respectivă; 

d) riscul producerii de inundaţii, tasări, alunecări de teren sau avalanşe; 

e) protecţia naturii şi a patrimoniului cultural din regiune. 

 

ART. 61  

La proiectarea şi realizarea depozitului de deşeuri s-au avut în vedere condiţiile meteorologice, 

luându-se măsurile adecvate pentru: 

a) controlul apei provenite din precipitaţii care intră pe teritoriul depozitului; 

b) evitarea pătrunderii apei de suprafaţă şi/sau a apelor subterane în deşeurile depozitate; 

c) colectarea apei contaminate şi a levigatului, dacă în urma unei evaluări bazate pe 

analizarea amplasamentului depozitului şi a deşeurilor care urmează să fie depozitate se 

stabileşte că acestea prezintă un pericol potenţial pentru mediu; 

d) tratarea apei contaminate şi a levigatului colectat din depozit conform standardelor 

adecvate necesare pentru evacuarea acestora. Această prevedere nu se aplică depozitelor 

pentru deşeuri inerte. 

http://legal.juridic.ro/00082985.htm
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ART. 62  

La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiţii: 

a) prevederea şi respectarea metodelor şi tehnicilor adecvate de acoperire şi asigurare a 

deşeurilor; acoperirea şi asigurarea se fac zilnic; 

b) În cursul operaţiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deşeurilor vor circula 

numai pe drumurile interioare amenajate ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor de 

transport pe suprafaţa deşeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură condiţii de 

spălare şi dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieşirea din depozit; 

c) pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor şi 

rozătoarelor prin dezinsecţie şi deratizare; 

d) organizarea depozitului va asigura protecţia sănătăţii populaţiei în general, protecţia 

sănătăţii personalului şi protecţia mediului; se acordă atenţie deosebită împrejmuirii şi 

perdelelor de protecţie. 

 

ART. 63  

 (1) Administrarea şi exploatarea depozitului se poate realiza numai de operatori licenţiaţi de 

A.N.R.S.C. 

(2) Depozitul de deşeuri poate fi administrat numai după autorizare conform legislaţiei de mediu 

în vigoare. 

 

ART. 64  

(1) Protejarea solului, a apelor subterane şi a apei de suprafaţă pe perioada exploatării se 

realizează datorită combinării unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe 

perioada postînchiderii se va realiza prin combinarea unei bariere geologice şi cu o 

impermeabilizare la suprafaţă. 

(2) Bariera geologică are o capacitate de atenuare suficientă pentru a preveni riscul potenţial pe 

care depozitul îl poate prezenta pentru sol şi pentru apele subterane. 

(3) Sistemul de colectare a levigatului şi de etanşeizare trebuie să garanteze faptul că acumularea 

de levigat de la baza rampei de gunoi este menţinută la nivelul minim posibil. 

 

ART. 65  

 (1) În depozitul de deşeuri se va acorda o atenţie deosebită controlului asupra gazelor formate în 

depozit, luându-se măsurile necesare pentru a controla acumularea şi migrarea gazelor generate. 

 (2) Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat şi apoi utilizat, sau dacă gazul 

colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars. 
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 (3) Operaţiile de colectare, tratare şi utilizare a gazelor generate în depozitul de deşeuri se 

efectuează astfel încât să minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului şi riscul pentru 

sănătatea umană. 

 

ART. 66  

(1) Depozitul de deşeuri este un depozit clasa „b”, pentru deşeuri nepericuloase, având o 

capacitate totală de depozitare a deşeurilor de 1.926.000 mc , fiind planificat a funcţiona pe o 

perioadă de 21 de ani.  

(2) În depozitul pentru deşeuri nepericuloase din cadrul CMID Galda de Jos pot fi depozitate 

următoarele tipuri de deşeuri: 

- Refuzul stației de sortare din cadrul CMID (doar în cazul in care nu sunt valorificabile 

energetic); 

- Refuzul de la staţiile de sortare din judeţ (în cazul în care nu sunt valorificabile energetic);  

- Refuzul din pre-tratarea deşeurilor în cadrul staţiei de tratare mecano-biologică din cadrul 

CMID şi de la rafinarea materialului inertizat; 

- Material inertizat rezultat din tratarea biologică a deşeurilor, care nu are calităţile pentru a fi 

valorificat în agricultură – ca material de acoperire al straturilor de deşeuri;  

- Deşeurile stradale;  

- Nămoluri de la staţiile de epurare orăşeneşti (în cantitate şi de calitatea prevăzută de 

reglementările legale în vigoare); 

- Deşeurile de construcţii şi demolări provenite de la populaţie, care nu sunt valorificabile 

(conform art. 36 alin (4)); 

- Alte deşeuri care îndeplinesc criteriile de acceptare a deşeurilor în depozitele pentru deşeuri 

nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare şi se 

regăsesc pe lista de deşeuri admise din Autorizaţia integrată de mediu. 

 

ART. 67  

 (1) Pentru a putea fi depozitate, deşeurile trebuie să îndeplinească condiţiile necesare acceptării 

acestora în depozitul  autorizat. Condiţiile de acceptare se stabilesc de operatorul care 

administrează depozitul, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative în vigoare. 

 (2) Operatorul care administrează depozitul de deşeuri trebuie să stabilească criteriile de acceptare 

a deşeurilor în depozitul de deşeuri pe baza analizei: 

a) măsurilor necesare pentru protecţia mediului şi în special a apelor subterane şi a apelor de 

suprafaţă; 

b) asigurării funcţionării sistemelor de protecţie a mediului, în special cele de 
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impermeabilizare şi de tratare a levigatului; 

c) protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deşeurilor în interiorul rampei; 

d) protecţiei împotriva pericolelor pentru sănătatea umană. 

 (3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietăţile deşeurilor trebuie să cuprindă: 

a) cerinţe referitoare la cunoaşterea compoziţiei totale; 

b) limitări ale conţinutului în materie organică al deşeurilor; 

c) cerinţe sau limită privind gradul de biodegradabilitate a componentelor deşeurilor organice; 

d) limitări ale cantităţii de componenţi specificaţi, posibil dăunători/periculoşi; 

e) limitări ale nivelului potenţial şi estimat al levigatului în cazul anumitor componenţi, posibil 

dăunători/periculoşi; 

f) proprietăţi ecotoxicologice ale deşeurilor şi ale levigatului rezultat. 

(4) În funcţie de categoriile de deşeuri nepericuloase care sunt admise pe depozitul ecologic, şi 

prevăzute în autorizaţia de mediu a operatorului depozitului, pentru acceptarea lor pe celula de 

depozitare vor fi respectate procedurile de acceptare prevăzute în legislaţia privind depozitarea 

deşeurilor. 

(5) Operatorii care prestează activităţi de colectare şi transport al deşeurilor municipale (atât cei 

care operează în cadrul SMID Alba, precum şi alţi operatori autorizaţi) vor depune aceste deşeuri 

numai la depozitul indicat în acordul/autorizaţia de mediu, conform contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de salubrizare în baza căruia au fost desemnaţi. 

 

ART. 68  

Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum şi cele estimate pentru închidere şi operaţiile 

postînchidere pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicat de 

operator pentru depozitarea tipurilor de deşeuri autorizate a fi depozitate. 

 

ART. 69  

Pentru exploatarea depozitului de deşeuri, operatorul care asigură activitatea de administrare a 

depozitului trebuie să aibă documente relevante din care să rezulte: 

a) categoria depozitului de deşeuri; 

b) lista tipurilor definite şi cantitatea totală de deşeuri autorizată spre depunere în depozitul de 

deşeuri; 

c) gradul de pregătire a depozitului pentru operaţiile de depozitare a deşeurilor şi pentru 

procedurile de supraveghere şi control, inclusiv planurile pentru situaţii neprevăzute, precum 

şi cerinţele temporare pentru închidere şi operaţiile postînchidere; 

d) obligaţia operatorului de a informa cel puţin trimestrial autorităţile competente cu privire la: 
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1. tipurile şi cantităţile de deşeuri evacuate; 

2. rezultatele programului de monitorizare; 

3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea 

condiţiilor impuse şi modul de comportare a diferitelor deşeuri în depozite; 

e) controlul de calitate al operaţiilor analitice ale procedurilor de supraveghere şi control şi/sau 

al analizelor menţionate ca obligatorii, efectuate în laboratoarele de specialitate. 

 

ART. 70  

(1) Operatorul care asigură administrarea şi operarea depozitului trebuie să aibă şi să întocmească 

o documentaţie specifică urmăririi stării şi comportării depozitului în funcţie de factorii de mediu 

şi de deşeurile depozitate. 

 (2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de 

afectare a calităţii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii. 

 (3) Din punct de vedere al deşeurilor intrate în depozit se vor consemna în rapoartele operative 

zilnice cel puţin următoarele: 

a) cantităţile de deşeuri intrate în depozit pe tipuri de deşeu; 

b) compoziţia deşeurilor intrate în depozit; 

c) provenienţa deşeurilor; 

d) data şi ora fiecărui transport; 

e) locul de depozitare în cadrul depozitului. 

(4) Operatorul care administrează depozitul trebuie: 

a) să accepte introducerea în depozit numai a deşeurilor permise, menţionate în autorizaţia 

integrată de mediu, şi să respecte tehnologia de depozitare aprobată de Consiliul Judeţean Alba; 

b) să supravegheze permanent modul de depozitare a deşeurilor sub aspectul stabilităţii şi 

etanşeităţii şi să efectueze măsuratorile necesare stabilite în prezentul regulament şi în autorizaţie, 

pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a depozitului; 

c) să exploateze la parametrii proiectaţi instalaţiile de depoluare cu care sunt dotate şi să se doteze 

cu instalaţii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc; 

d) să execute controlul şi monitorizarea emisiilor şi imisiilor de poluanţi, prin laboratorul propriu 

sau în colaborare cu alte laboratoare atestate; 

e) să nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate. 

 

ART. 71  

(1)  În vederea depozitării deşeurilor în depozitul autorizat, operatorii care prestează activitatea de 

transport al deşeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deşeurile 
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respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condiţiile stabilite de operatorul 

care administrează depozitul de deşeuri şi că deşeurile respective îndeplinesc criteriile de 

acceptare stabilite în prezentul regulament şi în actele cu caracter normativ in vigoare. 

(2)  Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la depozitare. 

 

SECȚIUNEA 8 – Colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public şi predarea acestora 

către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare 

 

ART. 72  

Consiliile locale de pe raza judeţului Alba sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de 

animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localităţii, prin unităţi de ecarisaj autorizate, 

conform legislaţiei în vigoare. 

ART. 73  

(1) Operatorii de salubrizare au obligaţia de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public 

şi de a le preda unităţilor de ecarisaj care sunt abilitate pentru neutralizarea deşeurilor de origine 

animală, în aria administrativ-teritorială a localităţii, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

(2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operatori în mijloace auto 

special destinate şi amenajate în acest scop, care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în 

vigoare. 

ART. 74    

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum 2 ore de la 

semnalarea existenţei acestora de către populaţie, reprezentanţi ai operatorilor economici sau ai 

instituţiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activităţii curente de salubrizare. 

ART. 75  

Autovehiculele şi containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul 

public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru 

această operaţie. 

ART. 76  

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecţie şi să fie dotat cu mijloace corespunzătoare 

astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz 

medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condiţiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă 

este cazul, pentru prestarea acestei activităţi. 

ART. 77  

Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii 
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decât cele stabilite de legislaţia în vigoare. 

ART. 78  

(1) Operatorii de salubrizare au obligaţia să ţină o evidenţă referitoare la deşeurile de origine 

animală colectate, modul de transport, precum şi documente doveditoare cu privire la predarea 

acestor deşeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operaţia de neutralizare. 

(2) În cazul în care operatorii de salubrizare realizează neutralizarea cadavrelor de animale 

provenite din gospodăriile populaţiei, acesta trebuie să păstreze evidenţele cu privire la tipul 

deşeurilor, cantitatea, documentele însoţitoare, modul de neutralizare, data şi, după caz, şarja/lotul, 

precum şi, pentru materiile sau produsele rezultate, destinaţia, transportatorul şi documentele 

însoţitoare şi trebuie să întocmească şi să completeze registre în conformitate cu legislaţia în 

vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline. 

(3) Toate documentele se arhivează şi se păstrează conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
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Drepturi şi obligaţii 

SECȚIUNEA 1 - Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de salubrizare 

 

ART. 79  

 (1) Operatorii Serviciului vor acţiona pentru implicarea deţinătorilor de deşeuri în gestionarea 

eficientă a acestora şi transformarea treptată a deţinătorilor de deşeuri în „operatori activi de 

mediu", cel puţin la nivelul habitatului propriu. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să înfiinţeze sistemele de colectare 

separată a deşeurilor şi să se implice în instruirea populaţiei privind condiţiile de mediu, impactul 

deşeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unităţile de învăţământ pe care le 

gestionează. 

(3) Operatorii vor asigura condiţiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu 

conştientizarea utilizatorilor asupra tratării cu responsabilitate a problemei deşeurilor. 

 

ART. 80  

 (1) Drepturile şi obligaţiile operatorilor Serviciului  se constituie ca un capitol distinct în cadrul: 

a) regulamentului serviciului de salubrizare; 

b) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare; 

c) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori. 

 

ART. 81  

Operatorii Serviciului au următoarele drepturi: 

a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător 

tarifelor/taxelor aprobate de AGA ADI Salubris Alba, Consiliul Judeţean Alba şi autorităţile 

administraţiei publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi 

aprobate de A.N.R.S.C; 

b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; 

c) să solicite ajustarea tarifelor/taxelor în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din 

economie; 

d) să propună modificarea tarifelor/taxelor aprobate în situaţiile de schimbare semnificativă a 

echilibrului contractual; 

e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii 

administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii; 

f) să aplice la facturare tarifele/taxele aprobate de Consiliul Judetean Alba şi AGA ADI Salubris 
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Alba, în numele şi pe seama UAT-urilor; 

g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 

5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii; 

h) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. 

 

ART. 82  

Operatorii Serviciului  au următoarele obligaţii: 

a) să ţină gestiune separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife/taxe 

juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate; 

b) să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale şi cu respectarea prezentului 

regulament, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare; 

c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, 

inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecţie 

instituite, conform prevederilor legale; 

d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării Serviciului şi să acorde 

bonificaţii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării Serviciului sub 

parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contractele de prestare; 

e) să furnizeze Consiliului Judeţean Alba/ ADI Salubris Alba şi UAT-urilor, respectiv A.N.R.S.C, 

informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe baza cărora 

prestează Serviciul, în condiţiile legii; 

f) să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în 

desfăşurarea activităţilor; 

g) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării activităţilor 

specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în vigoare; 

h) să respecte angajamentele luate faţă de utilizatori prin contractele de delegare şi contractele de 

prestare a serviciului de salubrizare; 

i) să presteze Serviciul la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are 

contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deşeuri şi să lase în stare de 

curăţenie spaţiul destinat depozitării recipientelor de colectare şi domeniul public; 

j) să doteze punctele de colectare cu recipiente şi/sau containere în cantităţi suficiente, cu 

respectarea normelor în vigoare; 

k) să ţină la zi, împreună cu autorităţile administraţiei publice evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi 

fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestaţiei direct din bugetul local, pe baza 

taxelor locale instituite în acest sens. 

l) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi 

în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea 

serviciilor prestate; 



46 

m) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor specifice 

de operare; 

n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condiţiile stabilite de 

prezentul regulament; 

o) să verifice starea tehnică a mijloacelor de colectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă 

defecţiuni sau neetanşeităţi în maximum 24 de ore de la sesizare; 

p) să factureze serviciile prestate la tarife legal aprobate; 

p) să înfiinţeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, având un program de 

funcţionare permanent; 

v) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia măsurile de 

rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele şi prenumele persoanei care a reclamat 

şi a celei care a primit reclamaţia, adresa reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi ora 

rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise 

operatorul are obligaţia să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora; 

w) să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităţilor competente situaţia, 

conform reglementărilor în vigoare. 

 

SECȚIUNEA 2 - Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 

 

ART. 83  

 (1) Au calitatea de utilizator al Serviciului beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori 

indirecţi, definiţi potrivit Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum 

şi la informaţiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. 

 

ART. 84  

Utilizatorii au următoarele drepturi: 

a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, Serviciul, în condiţiile contractului de 

delegare/contractului de prestare a serviciului; 

b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de delegare/contractelor de 

prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin 

nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ 

şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; 

c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi ADI Salubris Alba şi celei competente 

orice deficienţe constatate în sfera Serviciului şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, 

îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii Serviciului; 
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d) să se asocieze în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi susţinerea 

intereselor proprii; 

e) să primească şi să utilizeze informaţii privind Serviciul, despre deciziile luate în legătură cu 

acest serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale, ADI Salubris Alba, Consiliul 

Judeţean Alba, A.N.R.S.C. sau operator, după caz; 

f) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, 

în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activităţile 

din sectorul Serviciului; 

g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii reprezentative, 

autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea 

prevenirii sau reparării unui prejudiciu; 

h) să li se presteze Serviciul în condiţiile prezentului regulament, ale celorlalte acte normative în 

vigoare, la nivelurile stabilite în contract; 

i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; 

j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau Consiliului 

Judeţean Alba, ADI Salubris Alba, autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale cu privire 

la neîndeplinirea unor condiţii contractuale; 

k) să fie dotaţi de operator, în condiţiile prezentului Regulament, cu recipiente de colectare 

adecvate mijloacelor de încărcare şi de transport ale acestora; 

l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare şi de utilizare a 

acestora. 

ART. 85  

Utilizatorii au următoarele obligaţii: 

a) să respecte prevederile prezentului regulament şi clauzele contractelor de delegare/contractelor 

de prestare a Serviciului; 

b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului 

de delegare/contractului prestare a Serviciului, sau să achite taxa de salubrizare specială aprobată 

de autoritatea administraţiei publice locale în cazul în care beneficiază de prestarea activităţii fără 

contract; 

c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare; 

d) să execute operaţiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în 

conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autorităţile administraţiei publice locale şi ADI 

Salubris Alba; 

e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deşeurile reciclabile rezultate din gospodăriile 

proprii sau din activităţile lucrative pe care le desfăşoară, în recipiente diferite inscripţionate 

corespunzător furnizate de operatorul Serviciului sau amplasate de acesta în spaţiile special 

amenajate de autorităţile administraţiilor publice locale; 

e) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de 



48 

sănătate publică teritorială; 

f) să accepte limitarea temporară a prestării Serviciului  ca urmare a execuţiei unor lucrări 

prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; 

g) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare; 

h) să încheie contracte pentru prestarea uneia dintre activităţile Serviciului menţionate la art. 2 

numai cu operatorul care are dreptul să presteze astfel de activităţi în aria teritorial-administrativă 

în care se află utilizatorul; 

j) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face colectarea, precum şi recipientele în care 

se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării; 

k) să execute operaţiunea de deversare a deşeurilor în recipientele de colectare în condiţii de 

maximă siguranţă din punct de vedere al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât 

să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri; 

l) să nu introducă în recipientele de colectare deşeuri din categoria celor cu regim special 

(periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, DEEE-uri, din toaletarea 

pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice 

care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de 

autorităţile de mediu; 

n) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil şi domeniul 

public (până la limita de proprietate); autorităţile administraţiei publice locale se vor îngriji de 

salubrizarea spaţiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor; 

o) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţă din domeniul public, dacă este 

cazul, şi să nu efectueze reparaţii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi 

lubrifianţilor sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor; 

p) să nu arunce deşeuri municipale şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane 

sau în coşurile de hârtii amplasate pe domeniul public ori în locuri publice; 

q) să depoziteze hârtiile şi resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării 

mijloacelor de transport şi a activităţii desfăşurate pe străzile localităţii în coşurile de hârtii 

amplasate de operator de-a lungul străzilor, în parcuri şi alte asemenea locuri; 

r) să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din 

dreptul condominiului, gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; 

s) să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de 

joacă pentru copii şi în alte locuri publice. 
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Determinarea cantităţilor şi volumului de lucrări prestate 

 

ART. 86  

 (1) Utilizatorii casnici din mediul urban precum şi utilizatorii non-casnici din mediul urban şi 

rural vor plăti serviciul prin tarif către operator. Utilizatorii casnici din mediul rural vor plăti taxa 

de salubrizare instituită de către unitatea administrativ-teritorială aferentă 

(2) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorii au obligaţia de a menţiona în contract 

cantităţile de deşeuri ce urmează a fi colectate. 

 (3) În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care deţin în proprietate 

gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu 

acelaşi cod poştal. 

(3) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele şi tarifele 

legale, valabile la data încheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri şi la actele normative 

care trebuie respectate din  punct de vedere al protecţiei mediului şi al sănătăţii publice. 

(4) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori: 

a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanţi ai acestora; 

b) asociaţii de proprietari/locatari, prin reprezentanţii acestora; 

b) operatori economici; 

b) instituţii publice. 

 

ART. 87  

 (1) În vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru deşeurile 

menajere similare, provenite de la producătorii de deşeuri, operatorii împreună cu ADI Salubris 

Alba şi UAT-urile vor stabili pe bază de măsurători, compoziţia şi indicii de generare a acestor 

deşeuri, pe categorii de deşeuri şi tipuri de materiale. 

 (2) Pentru deşeurile provenite de la operatorii economici care desfăsoară activităţi cu impact 

asupra mediului, cantităţile de deşeuri produse, tipul acestora, compoziţia, modul de tratare, 

condiţiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menţionate în autorizaţia de mediu 

eliberată de autorităţile competente. 

 (3) Determinarea cantităţilor de deşeuri primite în instalaţiile de gestionare a deşeurilor (staţiile de 

transfer, de sortare sau la CMID Galda de Jos) se face numai prin cântărire. 

 (4) Pentru deşeurile provenite de la lucrări de construcţii, determinarea volumlui acestora se va 

face estimativ. 
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ART. 88  

(1) Reprezentanţii ADI Salubris Alba/autorităţilor administraţiei publice locale vor controla prin 

sondaj şi/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populaţiei activitatea depusă de operatori, 

iar în cazul în care rezultă neconformităţi se încheie un proces-verbal de constatare privind 

neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia. 

(2) Pe baza procesului-verbal de constatare, ADI Salubris Alba sau autorităţile administraţiei 

publice locale, după caz, aplică penalităţile menţionate în contractul de delegare a gestiunii 

încheiat cu operatorii, acestea reprezentând unităţi procentuale din valoarea lunară totală a 

contractului. 
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Indicatori de performanţă şi de evaluare a Serviciului  

 

ART. 89  

(1) Consiliul judeţean Alba şi ADI Salubris Alba, după caz, stabilesc şi aprobă valorile 

indicatorilor de performanţă ai Serviciului, şi penalităţile aplicate operatorului în caz de 

nerealizare, după analizarea acestora. 

(2) Indicatorii de performanţă ai Serviciului se precizează în caietul de sarcini, precum şi în 

contractele de delegare a gestiunii Serviciului. 

(3) Consiliul judeţean Alba, consiliile locale şi ADI Salubris Alba sunt responsabile de stabilirea 

nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanţă ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât 

să se asigure atingerea şi realizarea ţintelor/obiectivelor conform legislaţiei în vigoare din 

domeniul gestionării deşeurilor. 

 (4) Consiliul judeţean Alba, consiliile locale sau ADI Salubris Alba, după caz, aplica penalităţi 

contractuale operatorilor Serviciului în cazul în care aceştia nu prestează Serviciul la parametri de 

eficienţă şi calitate la care s-au obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai Serviciului. 

 

ART. 90  

 (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori pentru 

asigurarea Serviciului, cu privire la. 

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

b) atingerea obiectivelor şi ţintelor pentru care Consiliul Judeţean Alba şi ADI Salubris Alba 

sunt responsabile; 

c) prestarea Serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de responsabilitate; 

d) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; 

e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; 

f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii 

populaţiei; 

g) implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi 

securităţii muncii. 

 

ART. 91  

Indicatorii de performanţă trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la 

următoarele activităţi: 

a) contractarea Serviciului; 
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b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 

c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; 

d) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi 

obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi; 

e) soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare; 

f) prestarea Serviciului pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru 

care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; 

g) prestarea de servicii conexe Serviciului -informare, consultanţă; 

h) atingerea ţintelor privind gestionarea deşeurilor. 

 

ART. 92  

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorii Serviciului trebuie să 

îndeplinească: 

a) gestiunea Serviciului conform prevederilor contractuale; 

b) gradul asigurării colectării separate a deşeurilor menajere şi similare; 

c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deşeuri; 

d) evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor; 

e) înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi încasarea contravalorii 

serviciilor efectuate; 

f) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora. 

 

ART. 93  

În conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, autorităţile administraţiei publice 

centrale judeţene, locale, ADI Salubris Alba, precum şi A.N.R.S.C, au acces neîngrădit la 

informaţii necesare stabilirii: 

a) modului de aplicare a legislaţiei şi a normelor emise de A.N.R.S.C; 

b) modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate; 

c) calităţii şi eficienţei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în 

contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii; 

d) modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau 

modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredinţată prin contractul 

de delegare a gestiunii; 

e) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru Serviciu; 

f) respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi a normelor metodologice. 
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ART. 94  

Indicatorii de performanţă şi de evaluare ai Serviciului sunt cuantificaţi cantitativ şi adaptaţi la 

specificul judeţului Alba. 
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Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

ART. 95  

(1) Prezentul regulament a fost elaborat şi adoptat, cu respectarea  prevederilor regulamentului-

cadru, aprobat prin Ordinul ANRSC 82/2015, în funcție de particularităţile judeţene şi de 

interesele actuale şi de perspectivă ale judeţului Alba, precum şi ţinând cont de modificările 

legislative în domeniul gestionării deşeurilor. 

(2) Indicatorii de performanţă sunt aprobaţi de către Consiliul Judeţean Alba, consiliile locale, și 

AGA ADI Salubris Alba. 

 

ART. 96  

(1) Contravenţiile în domeniul serviciului de salubrizare din Alba, atât pentru utilizatori, cât şi 

pentru operatori, şi cuantumul amenzilor aplicate sunt cele prevăzute în:   

- Legea nr.51/2006 privind  serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificarile 

şi completările ulterioare;  

- Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.U.G. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârile Consiliilor Locale şi ADI Salubris Alba, respectiv Consiliul Judeţean Alba; 

- Contractele de delegare a gestiunii activităţilor de salubrizare. 

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se face de către 

persoanele împuternicite din cadrul autorităţilor administraţiilor publice locale. 

 

ART. 97  

Serviciul public de salubrizare în judeţul Alba, se prestează în baza contractelor de delegare a 

gestiunii acestui Serviciu, aprobat prin hotărârea AGA ADI Salubris Alba, respectiv Consiliului 

Judeţean Alba atribuite în urma câştigării licitaţiilor publice . 

 

ART. 98  

 (1) Unitățile administrativ teritoriale, membre ADI Salubris Alba, care au în derulare contracte de 

delegare a serviciului de salubrizare valabil încheiate la data atribuirii delegării gestiunii 

serviciului conform ART. 97, vor respecta prevederile contractelor lor de delegare.  

(2) Unitățile administrativ teritoriale menționate la alin. (1) vor proceda la integrarea prevederilor 
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prezentului Regulament în contractele lor de delegare, după aprobarea acestuia de către AGA ADI 

Salubris Alba.   

(3) În cazul încheierii/rezilierii/încetării contractelor de delegare precizate la alin (1), serviciul de 

salubrizare pe raza UAT-ului va fi preluat automat de operatorii desemnaţi conform ART. 97. 

 

ART. 99  

(1)Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările de natură 

tehnică, tehnologică şi legislativă, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba şi a ADI Salubris 

Alba. 
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ANEXA 1 – Componentele Sistemului de Salubrizare  

În vederea implementării Sistemului de Management Integrat al deşeurilor, judeţul Alba a fost 

împărţit în 4 zone de colectare (vezi figura de mai jos), zonele 1 şi 3 fiind la rândul lor împărţite în 

sub-zone. În cadrul Zonei 1, deşeurile vor fi transportate direct la CMID Galda de Jos, cu excepţia 

sub-zonei 1.2 Aiud, care va folosi staţia de sortare existentă pentru sortarea deșeurilor reciclabile, 

în timp ce în celelalte 3 zone fluxul deşeurilor este eficientizat prin staţiile de transfer existente -  

Zona 3 (cu exceptia deșeurilor din sub-zona 3.1 Zlatna care sunt direcționate direct la CMID 

Galda de Jos sau prin staţia de sortare Zlatna) -  sau cele realizate prin SMID  (Staţiile de transfer 

de la Tărtăria şi Blaj, pentru zonele 2, respectiv 4). Împărţirea judeţului pe zone şi sub-zone este 

detaliată în figura de mai jos: 

 

Figura 1: Zonele şi sub-zonele de colectare din judeţul Alba, inclusiv zonele PHARE CES 
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Stații de transfer a deșeurilor 

Prin proiect se vor construi 2 Stații de transfer a deșeurilor, una la Tărtăria (33.000 t/an) care va 

deservi partea sudică a județului (zona 2)  și una la Blaj (15.000 t/an) care va deservi partea estică 

a județului (zona 4). 

Stațiile de transfer vor fi cu compactare, asigurând atât transferul deșeurilor reciclabile colectate 

separat, cât și transferul deşeurilor reziduale. 

În cadrul acestor staţii de transfer vor fi achiziţionate 11 containere de 15 mc pentru colectarea 

deșeurilor voluminoase, precum şi 4 containere de 30 mc pentru colectarea deșeurilor de 

echipamente electrice și electronice. 

Celelalte zone şi sub-zone de colectare vor fi deservite de staţii de transfer, realizate prin proiecte 

cu finanțare Phare CES și proiect finanţat prin OG 40/2006. 

Stația de sortare de la Aiud 

Instalația a fost construită prin proiectul cu finanţare PHARE CES 2003 „Sistem de colectare 

selectivă şi amenajare Staţie de transfer pentru deşeuri în zona municipiului Aiud”. 

Staţia de sortare are o capacitate de 15000 tone/an şi va deservi sub-zona 1.2. Aiud pentru sortarea 

deșeurilor reciclabile. Restul deşeurilor colectate din această sub-zonă, sunt direcționate la stația 

CMID Galda de Jos. 

Stația de sortare și transfer de la Baia de Arieș 

Instalația a fost construită prin proiectul cu finanţare Phare CES (RO2006/018-17.0.01.01 

„Colectarea selectivă a deșeurilor menajere în orașul Baia de Arieș și cinci comune limitrofe – 

Stație de transfer”). 

Staţia de sortare și transfer are o capacitate de 4.200 tone/an şi va deservi astfel: 

- În etapa I (pana la clarificarea situației juridice a stației de transfer Abrud, pe o perioadă de 

cca. 2 ani) sub-zonele 3.2 –Abrud, 3.3- Câmpeni, 3.4. Baia de Arieş,  

- În etapa II (după cei 2 ani) – doar sub-zona 3.4. Baia de Arieş. 

Stația de transfer de la Abrud 

Instalația a fost construită prin proiectul cu finanţare Phare CES (RO-2003/005-551.05.03.03.09 

„Sistem de colectare selectivă şi amenajare staţie de transfer în zona turistică Abrud – Roşia 

Montană – Bucium – Ciuruleasa). 

Stația de transfer are o capacitate de 2.000 tone/an și va deservi în etapa II (după clarificarea 

situației juridice a stației) sub-zonele 3.2 –Abrud, 3.3- Câmpeni. 
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Stația de sortare Zlatna 

Instalația a fost construită prin proiectul cu finanţare OUG 40/2006 („Reabilitarea sistemului de 

salubrizare a orașului Zlatna şi construire Staţie de transfer a deşeurilor menajere”). 

Staţia de sortare are o capacitate de 3000 tone/an şi va deservi sub-zona 3.1. Zlatna pentru 

deșeurile reciclabile. 

 

Echipamente pentru colectarea separată a deșeurilor menajere 

În vederea atingerii țintelor privind reciclarea/valorificarea deșeurilor menajere, prin Proiect vor fi 

achiziționate următoarele echipamente: 

 4.375 de containere cu capacitatea de 1.100 l pentru colectarea separată a deșeurilor menajere 

(deşeuri reciclabile şi deşeuri reziduale); 

 16.133 de unități de compostare individuală cu capacitatea de 220 l. 

Echipamente pentru colectarea fluxurilor speciale de deșeuri 

Pentru stocarea temporară a deșeurilor voluminoase, prin Proiectul „Sistemul de Management 

Integrat al Deșeurilor” sunt achiziționate containere de 15 mc care vor fi amplasate la Centrul de 

management integrat al deșeurilor de la Galda de Jos (13 buc.) și la stațiile de transfer Tărtăria şi 

Blaj (10 buc). 

Pentru stocarea temporară a deșeurilor de echipamente electrice și electronice sunt achizitionate 

containere de 30 mc care vor fi amplasate la Centrul de management integrat al deșeurilor de la 

Galda de Jos (5 buc.) și la stațiile de transfer Tărtăria şi Blaj (4 buc.) 

Pentru stocarea temporară a deșeurilor periculoase sunt achizitionate containere de 6 mc care vor 

fi amplasate la Centrul de management integrat al deșeurilor de la Galda de Jos (7 buc.) și la 

stațiile de transfer Tărtăria şi Blaj (6 buc.) 

Instalații de sortare și tratare mecano-biologică 

Prin proiect va fi construită o stație de sortare și o instalație de tratare mecano-biologică, 

amplasate în cadrul CMID Galda de Jos.  

Stația de sortare va avea o capacitate de 43.000 tone/an și va asigura sortarea fracției uscate 

(deșeurile de hârtie și carton, deșeurile de plastic, deșeurile de metal și deșeurile de sticlă) 

colectate separat de pe teritoriul localităților care nu sunt deservite de cele 3 stații de sortare 

construite prin proiectele Phare CES. Astfel, staţia de sortare va deservi zonele 2 (Tărtăria) şi 4 

(Blaj), precum şi sub-zonele 1.1 (Alba-Iulia), 1.3 (Ocna-Mureş), 3.2 (Abrud) şi 3.3 (Câmpeni). 

Rezidurile de la sortare vor fi transportate la depozitul conform de pe același amplasament. 
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Tehnologia de sortare va fi manuală, utilizându-se magneți pentru extragerea deșeurilor feroase. 

Instalația de tratare mecano-biologica va avea o capacitate de 85.566 tone/an și va asigura tratarea 

fracției umede colectată separat de pe raza întregului judeţ, în vederea reducerii cantității de 

deșeuri biodegradabile eliminate pe depozitul conform. 

Deșeurile tratate rezultate vor fi utilizate ca material de acoperire, necesar la operarea depozitului 

conform de deșeuri de la Galda de Jos. 

Depozit conform de deșeuri 

Eliminarea deșeurilor generate pe întreg teritoriul județului se va realiza în depozitul conform ce 

va fi construit în cadrul CMID Galda de Jos. Acesta va primi deșeurile tratate de la instalația de 

tratare mecano-biologică, deșeurile rezultate din activitatea stațiilor de sortare, deșeuri amestecate 

și deșeuri rezultate de la măturarea străzilor și nămolul rezultat din stațiile de tratare ale apelor 

uzate menajere. 

Depozitul, cu o durată estimată de viață de 21 de ani, va avea 2 celule și un volum total de 

1.926.000 mc (la calcularea volumului nu a fost luat în considerare și nămolul). 

Prima celulă, care va fi construită cu finanțare POS, va avea o durată de viață de 5,3 ani și un 

volum de 543.000 mc. 

Închiderea depozitelor neconforme 

Depozitele neconforme care urmează a fi închise prin proiect sunt următoarele: 

 Depozitul neconform Abrud – care a sistat activitatea de depozitare în anul 2009; 

 Depozitul neconform Câmpeni – care a sistat activitatea de depozitare în anul 2009; 

 Depozitul neconform Blaj – care a sistat activitatea de depozitare în anul 2009; 

 Depozitul neconform Cugir – care a sistat activitatea de depozitare în anul 2009; 

 Depozitul neconform Aiud  – care a sistat activitatea de depozitare la 16 iulie 2013; 

 Depozitul neconform Ocna Mureș  – care a sistat activitatea de depozitare la 16 iulie 2013; 

 Depozitul neconform Alba Iulia – care a sistat activitatea de depozitare la 16 iulie 2015. 

 

În afara investiţiilor care se vor realiza în cadrul Proiectului SMID Alba, sunt prevăzute a fi 

realizate şi alte investiţii prioritare, pentru care sursa de finanţare va fi alta decât POS Mediu. Ele 

sunt grupate după cum urmează: 

 Echipamente de colectare pentru deşeurile reziduale menajere şi similare 

 Mijloace de transport; 

 Echipamente pentru colectarea fluxurilor speciale de deșeuri. 

Echipamente de colectare pentru deşeurile reziduale menajere şi similare 

Containerele de colectare a deşeurilor reziduale menajere şi similare vor fi asigurate în numărul 
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estimat prin caietele de sarcini, de către operatorii de colectare şi transport al deşeurilor. 

Mijloace de transport 

Mijloacele de transport pentru transportul deşeurile menajere vor fi lăsate în sarcina operatorilor 

de salubrizare. 

De asemenea, aceştia vor asigura şi maşinile pentru transportul celorlalte categorii de deşeuri: 

periculoase, voluminoase, construcţii-demolări, cadavre de animale de pe domeniul public. 

Deșeurile colectate vor fi transportate la instalațiile de tratare și eliminare (sortare, tratare mecano-

biologică, depozitare) prin intermediul stațiilor de transfer sau în mod direct.  

Echipamente pentru colectarea fluxurilor speciale de deșeuri 

Pentru stocarea temporară a deșeurilor voluminoase la stațiile de transfer Abrud şi Baia de Arieș, 

containerele de 15 mc vor fi puse la dispoziţie de către operatorul acestor staţii. 

Pentru stocarea temporară a deșeurilor de echipamente electrice și electronice la stațiile de 

transfer Abrud şi Baia de Arieș, containerele de 30 mc vor fi puse la dispoziţie de către operatorul 

acestor staţii. 

Pentru stocarea temporară a deșeurilor periculoase menajere, la stațiile de transfer Abrud şi Baia 

de Arieș, containerele de 6 mc vor fi puse la dispoziţie de către operatorul acestor staţii. 

 

Proiectele PHARE CES care se află în implementare la data începerii funcţionării Sistemului de 

Management Integrat al Deşeurilor pentru Judeţul Alba, vor fi integrate în acesta, după terminarea 

perioadei contractuale asumate de autorităţile locale prin Memorandumurile de Finanţare (în 

general pe perioadă de 5 ani). Integrarea acestor proiecte înseamnă că investiţiile realizate vor 

rămâne în proprietatea UAT-urilor implicate, dar drepturile de administrare al lor vor trece la 

Consiliul Judeţean Alba.  

Investiţiile realizate prin proiectele PHARE şi care vor fi parte a Sistemului de salubrizare al 

judeţului Alba sunt prezentate în tabelul următor: 
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Zona în 

care sunt 

realizate 

Proiectul prin care au 

fost finanţate bunurile 

respective 

UAT prevăzute inițial 

a fi deservite 

(partenerii Phare) 

UAT deservite în 

prezent 

Bunuri de infrastructură şi 

echipamente 

Operator 

infrastructură  

Proiecte PHARE CES  

Zona 1 , 

sub-zona 1.2 

Aiud  

PHARE CES 2003 

„Sistem de colectare 

selectivă şi amenajare 

Staţie de transfer pentru 

deşeuri în zona 

municipiului Aiud” 

Aiud, Mirăslău, 

Lopadea Nouă Livezile, 

Rădeşti, Rîmeţ, Rîmetea 

Ulterior, datorită 

nefurnizării cofinanţării, 

doar municipiul Aiud şi 

comunele Livezile şi 

Rădeşti au susţinut 

implementarea 

Proiectului* 

Aiud, Livezile, 

Rădeşti  
- 1 stație de sortare și transfer  

cu o capacitate de 15.000 

t/an  

- Autogunoiere de 18 mc -  2 

buc; 

- Semiremorca de 40 mc – 1 

buc; 

- Containere de 0,4 mc – 170 

buc; 

- Containere de 1,1 mc – 117 

buc; 

- Containere de 4 mc – 10 

buc. 

- Containere 40 mc – 3 buc (în 

cadrul staţiei de transfer/ 

sortare) 

Operator staţie de 

sortare: 

SC Greendays - 

Valorizacao dos 

Lixos Proteccao do 

Ambiente LDA 

Zona 3, 

subzona 3.2 

Abrud   

PHARE CES 2003  

Sistem de colectare 

selectivă şi amenajare 

staţie transfer în zona 

turistică Abrud, Roşia 

Montană, Bucium şi 

Ciuruleasa 

Oraşul Abrud, comunele 

Roşia Montană, Bucium 

şi Ciuruleasa 

Abrud, Bucium, 

Ciuruleasa, Mogoş 
- 1 staţie de transfer  

- 4 containere de 30 mc (3 

închise şi 1 deschis) – 

echipamente aferente staţiei 

de transfer (ST) 

- 1 presă fixă şi 1 maşină de 

transfer de 26 t - 

echipamente aferente ST  

Operator staţie de 

transfer:  

Serviciul public de 

salubrizare Abrud  
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Zona în 

care sunt 

realizate 

Proiectul prin care au 

fost finanţate bunurile 

respective 

UAT prevăzute inițial 

a fi deservite 

(partenerii Phare) 

UAT deservite în 

prezent 

Bunuri de infrastructură şi 

echipamente 

Operator 

infrastructură  

- autogunoiere – 4 buc  

- europubele de 120 l (307 

buc); 

- eurocontainere de 1.100 l 

(113 buc). 

Zona 3, 

subzona 3.4 

Baia de 

Arieş  

Phare CES 

(RO2006/018-17.0.01.01 

„Colectarea selectiva a 

deseurilor menajere in 

orasul Baia de Aries si 

cinci comune limitrofe – 

Statie de transfer”) 

Baia de Arieş, Bistra, 

Lupşa, Poşaga, Ocoliş, 

Sălciua  

Baia de Arieş, 

Bistra, Lupşa, 

Poşaga, Ocoliş, 

Sălciua 

- 1 staţie de sortare și transfer 

- Autocompactoare (2 buc) 

- Camion platforma (1 buc)  

- Cap tractor (1 buc) 

- Presa balotare deseuri (2 

buc)  

- Containere de 1,1 mc (150 

buc) 

- Containere tip clopot (90 

buc) 

- Pubele 120 l (1360 buc)  

SC Eco Montan 

Apuseni SRL (operator 

regional)  

Proiecte finanțate prin surse guvernamentale  

Zona 3, sub-

cona 3.1 

Zlatna 

Program pilot pentru 

reabilitarea zonelor 

fierbinţi Zlatna şi Copşa 

Mică, subprogramul 

Reabilitarea Zonei 

fierbinţi Zlatna Proiectul 

nr. 166-14-01/02.2006 

Reabilitarea sistemului de 

salubrizare a orasului 

Zlatna şi construire Staţie 

Zlatna, Almaşu Mare, 

Meteş 

Zlatna - 1 staţie de transfer (care 

funcţionează ca staţie de 

sortare) 

- 4 containere (parte a ST)  

- 1 trailer pentru manipulare şi 

transport containere de 32 

mc (in prezent nefunctional) 

(parte a ST) 

- 1 instalaţie de sortare cu 6 

S.C. FINANCIAR -

URBAN Pitești 

(operator public )  
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Zona în 

care sunt 

realizate 

Proiectul prin care au 

fost finanţate bunurile 

respective 

UAT prevăzute inițial 

a fi deservite 

(partenerii Phare) 

UAT deservite în 

prezent 

Bunuri de infrastructură şi 

echipamente 

Operator 

infrastructură  

de transfer a deşeurilor 

menajere, judeţul Alba 

posturi (parte a ST) 

- 1 motostivuitor (parte a ST) 

- 1 presă verticală balotat 

(parte a ST) 

- 1 încărcător frontal (parte a 

ST) 

1 cântar cu o capacitate maximă 

de 60 t (parte a ST) 

Autogunoiere de 9 mc -  buc 

(parte a ST) 

Pubele de 120 l – 3.000 buc.; 

Pubele de 240 l – albastre (40 

buc.), galbene (45 buc.), verzi 

(30 buc.) şi gri (35 buc.); 

Eurocontainere de 1.100 l - 

albastre (30 buc.), galbene (30 

buc.), verzi (26 buc.) şi gri (30 

buc.). 

Zona 3, sub-

zona 3.3 

Campeni  

 Campeni, Albac, 

Arieşeni, Avram Iancu, 

Gârda de Sus, Horea, 

Poiana Vadului, 

Scărişoara, Sohodol, 

Vadu Motilor, Vidra 

Nu este cazul  - Spațiu de stocare temporară 

Sohodol  

- Nu este cazul – 

există ADI zonal, 

operator regional care 

gestionează serviciile 

de salubrizare în 

întreaga zonă, dar 

acesta nu are în 

gestiune operarea 

instalaţiei, aceasta 

nefiind funcţională şi 

neputând fi 

funcţionalizată  



ANEXA REGULAMENT 

CONTRAVENȚII ÎN DOMENIUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU OPERATORII DE 

SALUBRITATE, PENTRU UTILIZATORI ȘI CUANTUMUL AMENZILOR APLICATE 

 

Nr. Crt. Descrierea faptei care intră sub incidența sancțiunii Cuantumul amenzii 

Pentru 

personane 

fizice  

(lei) 

Pentru 

personane 

juridice 

(lei) 

                              Sancțiuni pentru operatorii serviciilor de salubrizare 

 

1. Refuzul operatorului de a pune la dispoziția autorității publice locale 

datele și informațiile solicitate sau furnizarea incorectă și incomplete 

de date și informații necesare desfășurării activității acesteia 

 10.000 

50.000 

2. Furnizarea / Prestarea serviciului de salubrizare în afara parametrilor 

tehnici cantitativi și/sau calitativi adoptați prin contractual de delegare 

a gestiuniiu și a prezentului Regulament 

 10.000 

50.000 

3.  Neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităților de control  30.000 

50.000 

4. Practicarea altor tarife decât cele stipulate în contractile de delegare a 

gestiunii și aprobate de Autoritatea contractantă, respectiv UAT-uri 
 30.000 

50.000 

5. Prestarea de către operator a uneia dintre activitățile reglementate de 

prezenta lege fără aprobarea autorităților administrației publice locale 

prin hotărârea de dare în administrare, respectiv hotărârea de dare în 

administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului de 

delegare a gestiunii 

 30.000 

50.000 

6. Încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice 

și/sau comerciale, inclusiv a reglementarilor-cadru ale serviciilor de 

utilități publice stabilite de autoritățile de reglementare competente, 

precum și nerespectarea condițiilor associate licențelor 

 10.000 

50.000 

7.  Refuzul operatorilor de a pune la dispoziția autorităților de 

reglementare competente datele și/sau informațiile solicitate ori 

furnizarea incorectă și incomplete de date și/sau informații necesare 

desfășurării activității acestora 

 

 10.000 

50.000 

8.  Refuzul operatorilor de a se supune controlului și de a permite 

verificările și inspecțiile  prevăzute prin reglementări sau dispuse de 

autoritatea de reglementare competentă, precum și obstrucționarea 

acesteia în îndeplinirea atribuțiilor sale 

 30.000 

50.000 

9.  Furnizarea / prestarea serviciilor de utilități publice de către operatorii 

fără licență eliberată potrivit prevederilor legii sau cu licență a cărei 

valabilitate a expirat 

 30.000 

50.000 

10. Nerespectarea de către operatori a normelor privind protecția igienei 

publice și a sănătății populației, a mediului de viață al populației și a 

mediului 

 30.000 

50.000 

11. Sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a relua activitatea 

după achitarea la zi a debitelor restante 
 5.000 

10.000 

12. Nerespectarea fluxului deșeurilor indicat de autoritatea 

locală/contractantă 
 50.000 

100.000 

Sancțiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare 

 

 

1. 
Abandonarea sau depozitarea deșeurilor municipal pe spațiile verzi, 

căile de comunicație, în locurile publice sau în alte locuri decât cele 

special amenajate 

100-200 500-2.500 

2. Nerespectarea colectării selective a deșeurilor 200-500 2.000 

5.000 



3. Depozitarea deșeurilor pe platforme de colectare în afara recipientelor 

și nemenținerea curățeniei pe platforme 
100-200 500 

2.500 

4. Depunerea în recipientele de colectare a deșeurilor municipal de pe 

platformele amenajate pe domeniul public, de deșeuri animaliere 

(dejecții, cadaver de animale/păsări), dețeuri de construcții/demolări, 

deșeuri vegetale, deșeuri de construcții/demolări, deșeuri vegetale, 

deșeuri periculoase etc. 

200-1.000 1.000 

2.500 

5.  Neasigurarea sau obstrucționarea/blocarea căilor de acces de acces 

către platformele de colectare pentru mijloacele de transport ale 

operatorilor 

100-200 500 

1.000 

6. Depozitarea materialelor de construcții pe domeniul public sau privat 

al localității, fără aprobarea prealabilă a administrației publice locale 
500-100 1.000 

2.000 

7. Utilizarea recipientelor pentru deșeuri reciclabile în alte scopuri decât 

cele pentru care sunt destinate 
100-200 500 

2.000 

8. Aruncarea deșeurilor de construcții și demolări pe domeniul public 

sau privat al localității 
50-100 1.000 

2.000 

9. Deteriorarea și/sau sustragerea recipientelor/părți ale acestora, aflate 

în punctele de colectare 
500 

2.000 

 

10. Folosirea recipientelor de colectare de pe platformele de colectare 

aferente asociațiilor de propietari/locatari de către utilizatorii non-

casnici 

 500 

2.000 

11. Colectarea de către operatorii economici în recipient pentru pentru 

deșeurile asimilabile a deșeurilor industrial (rezultate din activitatea 

acestora) 

 1.000 

2.000 

12. Fapta de aprindere și/sau arderea deșeurilor din recipientele de 

colectare selective/colectare sau de ardere a deșeurilor vegetale 

rezultate de la operațiunile de curățare a spațiilor verzi, arbuștilor, 

arborilor 

1.500 

3.000 

1.500 

3.000 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  serviciului de salubrizare pentru 

Județul Alba, a indicatorilor de performanță și a nivelului penalităților aferente serviciului 

public de salubrizare pentru Judeţul Alba 

 

 

 

 

În vederea implementării serviciului public de salubrizare pentru Județul Alba, înfiinţat şi 

organizat pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor 

economici de pe teritoriul Judeţului Alba, respectiv activităţile de colectare, transport şi transfer 

al deşeurilor municipale, inclusiv managementul Staţiilor de transfer, precum şi Managementul 

şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor este necesară aprobarea unui 

regulament al serviciului de salubrizare. 

Regulamentul stabileşte cadrul juridic privind desfăşurarea serviciului, definind 

modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de 

performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator. 

Prevederile regulamentului se aplică la: proiectarea, executarea, recepţionarea, 

exploatarea şi întreţinerea utilajelor şi echipamentelor din Sistemul de Management Integrat al 

Deşeurilor, cu urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice în vigoare. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia 

dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 128/3 aprilie 2017. 

 

 

PRESEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Direcția amenajarea teritoriului și urbanism  

Nr.  6163/3 aprilie 2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  serviciului de salubrizare pentru 

Județul Alba, a indicatorilor de performanță și a nivelului penalităților aferente serviciului 

public de salubrizare pentru Judeţul Alba 

 

 

 

În vederea implementării serviciului public de salubrizare al judeţului Alba, înfiinţat şi 

organizat pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor 

economici de pe teritoriul judeţului Alba, respectiv activităţile de colectare, transport şi transfer 

al deşeurilor municipale, inclusiv managementul Staţiilor de transfer, precum şi Managementul 

şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor este necesară aprobarea unui 

regulament al serviciului de salubrizare. 

Regulamentul stabileşte cadrul juridic privind desfăşurarea Serviciului, definind 

modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea Serviciului, indicatorii de 

performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator, având la bază următoarele 

acte normative:  

- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 101/2006 a salubrizării localităţilor, republicată , cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 82/2015 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor;  

 Prevederile regulamentului se aplică la: proiectarea, executarea, recepţionarea, 

exploatarea şi întreţinerea utilajelor şi echipamentelor din Sistemul de Management Integrat al 

Deşeurilor, cu urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice în vigoare. 

Operatorii Serviciului, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este 

organizată gestiunea Serviciului în cadrul unităţilor administrativ teritoriale ale judeţului Alba, se 

vor conforma prevederilor prezentului regulament. 

Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament au 

caracter minimal. Consiliul Judeţean Alba şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara 

SALUBRIS Alba (denumită în continuare ADI Salubris Alba), pot aproba ulterior şi alte condiţii 

tehnice pentru Serviciu, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora. 

 Regulamentul supus aprobării se aplică următoarelor activităţi ale Serviciului: 

 a.) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 

similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii 

şi acumulatori; 

 b.) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 

reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;  

 c.) colectarea separată a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice provenite de la 

gospodăriile particulare şi predarea acestora la operatori care realizează valorificarea, respectiv 

eliminarea acestora 

 d.) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a 

deșeurilor; 



 e.) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile 

similare; 

 f.) sortarea deşeurilor municipale; 

 g.) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 

 h.) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau instalaţiilor de eliminare a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare 

 i.) Colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public şi predarea acestora către 

unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare 

Modul de organizare şi funcționare a Serviciului trebuie să se realizeze pe baza 

următoarelor principii: 

 a.) protecţia sănătăţii populaţiei; 

 b.) responsabilitatea faţă de cetăţeni; 

 c.) conservarea şi protecţia mediului înconjurător; 

 d.) asigurarea calităţii şi continuităţii Serviciului; 

 e.) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 

 f.) securitatea serviciului; 

 g.) dezvoltarea durabilă. 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, a avut loc etapa consultării publice în perioada 01.12.2015 – 

31.12.2015 și în perioada 02.06.2016 – 11.06.2016 ca urmare a recomandărilor primite, în forma 

actualizată, forma actualizată a Regulamentului serviciului şi a indicatorilor de performanţă fiind 

până în prezent  afişate pe  adresa www.cjalba.ro și pe avizierul fiecărei unități administrativ 

teritoriale din judetul Alba.  

Au fost avute în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care „stabileşte cadrul 

juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice 

necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului 

furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilităţi publice”. 

  Potrivit alin. 2 al art. 1 din actul normative invocate anterior, serviciile comunitare de 

utilităţi publice, sunt definite ca „totalitatea activităţilor reglementate prin lege şi prin legi 

speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu 

caracter social ale colectivităţilor locale, cu privire la: 

….. 

e) salubrizarea localităţilor”. 

 Potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 91 alin. 5 lit. a din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

consiliul județean asigură, potrivit competențelor sale, conform legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes județean, în condițiile legii.” 

 Faţă de cele de mai sus, consider oportună aprobarea de către Consiliul Județean a 

Regulamentului  serviciului de salubrizare pentru Județul Alba, a indicatorilor de 

performanță și a nivelului penalităților aferente serviciului public de salubrizare pentru 

Judeţul Alba - Activităţile de colectare, transport şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv 

managementul Staţiilor de Transfer şi Managementul şi Operarea Centrului de Management 

Integrat al Deşeurilor, pentru judeţul Alba.  

 

 

Arhitect șef, 
Voichița Maria Coman 

http://www.cjalba.ro/
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Caietului de Sarcini  aferent procedurii de atribuire  

a contractului având ca obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor  

de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul  

Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini  

aferent procedurii de atribuire a contractului având ca obiect „Delegarea prin concesiune a 

operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”; 

 - raportul de specialitate nr. 6165/3 aprilie 2017 al Direcției amenajarea teritoriului și 

urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. c și art. 91 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

 - Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordinului nr. 111/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităților; 

- Ordinului nr. 112/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului 

de salubrizare a localităţilor; 

 - Ordinului nr. 82/2015 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localitatilor;  

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 aproba Caietul de Sarcini aferent procedurii de atribuire a contractului 

având ca obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 

municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”, 

conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcția amenajarea teritoriului și 

urbanism va aduce 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, Direcției juridică 

și relații publice, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism și Direcției dezvoltare și bugete 

din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                               AVIZAT 

          PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

               Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

Înregistrat cu nr. 129 

Alba Iulia,   3 aprilie 2017 
Prezentul Proiect de hotărâre a fost înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 6 aprilie 

2017, ședință care nu a mai avut loc din cauza lipsei cvorumului necesar pentru desfășurarea ședinței. 
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SECTIUNEA 1  Date Generale 

1.1.  DATE GENERALE 

 

Judeţul Alba este situat în partea central a României, în Regiunea de dezvoltare 7 Centru, 

având o suprafaţă de 6242 km
2
, reprezentând 18,3% din regiune. Judeţul este traversat de 

meridianul 24° longitudine estică şi de paralela 46° latitudine nordică. 

Judeţul Alba se învecinează cu judeţul Alba, la nord, judeţul Mureş , la nord-est, judeţul 

Sibiu, la sud-est, judeţul Hunedoara la sud-vest, judeţul Arad la vest şi Bihor, la nord-vest.. 

 

 

Fig. 1 Harta teritorial-administrativă a judeţului Alba (sursa: http//zarnesti.net) 

 

Structura administrativă a judeţului Alba este reprezentată de: 4 municipii (Alba Iulia, Aiud, 

Blaj, Sebeş), 7 oraşe (Abrud, Baia de Arieş, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Teiuş, Zlatna), 67 

comune.  
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In urma recensământului populației din 2011, populația județului Alba a fost de  342.376 

locuitori din care 168.451 bărbați (49,2%) şi 173.925 femei (50,8%), asigurând o densitate a 

populației de 54.85  loc/km
2
. 

 

În ceea ce privește distribuția pe medii,  în urma recensământului, din totalul populației 

județului 198.412 locuitori (57.95%) au domiciliul în mediul urban şi 143.964 locuitori 

(42.05%) locuiesc în mediul rural.  

Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Alba este implementat în cadrul 

Proiectului SMID Alba finanţat prin POS Mediu, Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea Sistemelor 

de Management Integrat al Deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate si a Proiectului 

“Fazarea proiectului SMID Alba” finantat prin POIM. 

Pentru implementarea noului sistem integrat de deşeuri, în anul 2009 în judeţul Alba s-a 

înfiinţat Asociaţia de Dezvoltarea Intercomunitară SALUBRIS Alba, din care fac parte toate 

unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului 

Aria de proiect este reprezentată de toate unităţile administrativ – teritoriale din judeţ. 

Una din principalele responsabilităţi ale ADI “SALUBRIS“ este de a monitoriza executarea 

contractelor de delegare şi să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori şi, în 

conformitate cu mandatul primit, să aplice penalităţile contractuale.  

ADI SALUBRIS, în numele şi pe seama unitatilor administrativ teritoriale membre 

organizează procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de delegare a 

gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Alba. 

Consiliul Judeţean Alba organizează procedura de achiziţie publică pentru atribuirea 

contractului de delegare prin concesiune a gestiunii operării instalaţiilor de gestionare a 

deşeurilor realizate prin Proiectulul Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul 

Alba si Proiectul Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul 

Alba. 

Prezentul Caiet de sarcini face parte din documentaţia de atribuire a contractului de delegare 

prin concesiune a operării instalaţiilor de gestionare a deşeurilor din judeţul Alba, anume: 

staţiile de transfer Tărtăria şi Blaj, Centrul de Management Integrat al deşeurilor Galda de Jos 

(CMID), precum şi de transport al deşeurilor de la staţiile de transfer la CMID, precum si 

instalatiile existente ce vor fi integrate in SMID, respectiv statia de transfer Abrud, Statiile de 

sortare Aiud,  Baia de Aries si Zlatna. 
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1.2.  CADRUL LEGISLATIV APLICABIL 

 

1.2.1 Legislația de mediu privind gestionarea deșeurilor 

 

 Legea nr 211/2011 privind regimul deseurilor 

 Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Nationale de Gestionare 

a Deseurilor si a Planului National de Gestionare a Deseurilor, cu modificarile ulterioare 

 Hotărârea Guvernului nr 870/2013 privind aprobarea Strategiei Naţionale de gestionare a 

Deşeurilor 2014-2020 

 Ordinul Ministrului nr. 1364/1499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a 

deseurilor 

 Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea 

listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificările 

ulterioare 

 Ordinul 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, 

modificat prin Ordinul 1230/2005 

 Ordinul Ministrului nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si a procedurilor 

preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate 

in fiecare clasa de depozit de deseuri 

 Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 276/ 2005 pentru 

aprobarea Reglementării tehnice „Ghid privind proiectarea depozitelor de deşeuri cu 

materiale geosintetice”, indicativ GP 107-04 

 Legea 278/2013 privind emisiile industriale 

 Hotărârea Guvernului  nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea 

Regulamentului nr. 1013/2006 privind transferul de deseuri, cu modificarile ulterioare 

 Hotărârea Guvernului nr 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi 

nepericuloase pe teritoriul României 

 Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor din 

ambalaje 

 Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr.794/2012 privind procedura de raportare a 

datelor referitoare la ambalaje şi la deşeuri de ambalaje 

 Ordonanța de urgență nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice 

 Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1.223/2005 privind procedura 

de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind 

echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice 
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 Hotărârea Guvernului nr. 992/ 2005 privind limitarea folosirii anumitor  substante 

periculoase in EEE (cu modificarile ulterioare) 

 Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice 

 Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului administraţiei și 

internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a 

containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective 

 OUG 196 /2005(*actualizată*) privind Fondul pentru mediu 

 Ordonanţa Guvernului 31/2013 de modificare şi completare a OUG 196/2005, aprobată 

prin Legea 384/2013 

 Ordonanţa Guvernului nr 31/2013 privind completarea şi modificarea OUG 196/2005 

privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea 384/2013 

 OUG 68 /2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea 

prejudiciului asupra mediului, cu toate modificările şi completările ulterioare 

 OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2005, cu completările 

şi modificările ulterioare 

 Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viaţă al populaţiei 

 

1.2.2 Legislația în domeniul achizițiilor publice 

 

 Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 

 Hotărârea Guvernului nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicarea a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor concesiune de lucrări și 

concesiune de servicii din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și 

concesiunile de servicii; 

 ORDIN nr. 9.574 din 16 iulie 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea 

proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România; 

 HG nr. 827/22 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifica 

pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului ca o anumita 

activitate relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este 

restrictionat; 

 OUG nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact 

asupra domeniului achizițiilor publice. 
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1.2.3 Legislația în domeniul serviciului de salubrizare 

 

 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, 

cu modificarile și completările ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanta de Urgență 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 nerambursabilă din partea Uniunii Europene 

 Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 

activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor; 

 Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

 Ordinul  președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 111/2007 privind aprobarea 

Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor; 

 Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice nr.112/2007 privind aprobarea Contractului-

cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor; 

 Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodărie Comunală nr.102/2007 privind aprobarea 

Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la 



 

9 

 

 

 

reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Public.  

 

1.3. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN 

JUDETUL ALBA  

 

Infrastructura de deseuri din judetul Alba este compusa din: 

 instalatii noi realizate prin Proiectul SMID Alba si Proiectul Fazarea SMID Alba, 

reprezentate de: 

- Centru de management integrat al deseurilor in judetul Alba, compus din 

depozit ecologic (capacitate de 543.000 mc), staţie de sortare (capacitate 

42.213 t/an) şi statie de tratare mecano-biologica simpla (capacitate 85.566 

t/an);  

- Staţia de transfer deşeuri Blaj: capacitate 15.000 t/an; 

- Staţia de transfer deşeuri Tărtăria: capacitate 33.044 t/an ; 

 instalatii existente realizate de către unele UAT-uri din judeţul Alba prin intermediul 

altor surse de finanţare (ex. PHARE, etc), reprezentate de: 

- Staţia de sortare Aiud  (investiţie PHARE) 

- Staţia de sortare Zlatna (Program pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi 

Zlatna şi Copşa Mică) 

- Staţia de transfer Abrud  (investiţie PHARE) 

- Staţia de sortare  (şi transfer) Baia de Arieş  (investiţie PHARE) 

 

În vederea implementării Sistemului de Management Integrat al deşeurilor, judeţul Alba a 

fost împărţit în 4 zone de colectare (vezi figura de mai jos), zonele 1 şi 4 fiind la rândul lor 

împărţite în sub-zone. 
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1.3.1 Investiții prioritare finanțate prin POS Mediu si POIM 

 

realizarea investiţiilor aferente infrastructurii de gestionare a deşeurilor din judeţul 

Alba a fost începută de către Consiliul Judeţean Alba în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2 prin implementarea proiectului “Sistem de management 

integrat al deşeurilor în judeţul Alba”  în baza Contractului de finanţare nr. 129035/2 mai 

2012 şi continuată din Programul Operaţional Infrastructuă Mare, Obiectiv Specific 3.1 prin 

implementarea proiectului “Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor 

în judeţul Alba” în baza Contractului de finanţare nr. 28/14.02.2017. 

Investitiile rezultate din implementarea celor doua proiecte sunt: 
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Statii de transfer Tartaria si Blaj 

Prin proiect s-au construit 2 statii de transfer, respective Statia de transfer Tartaria cu o 

capacitate de 33.044 t/an si Statia de transfer Blaj cu o capacitate de 15.000 t/an. 

Toate deşeurile municipale si asimilabile colectate separat, precum şi cele reziduale 

amestecate colectate din zonele de colectare 2 si 4, vor fi transportate de catre Operatorii CT 

desemnaţi în Staţiile de transfer Blaj si Tartaria, pentru stocarea temporară şi compactarea în 

vederea transferării lor la CMID Galda de Jos 

Deșeurile colectate vor fi transportate la instalațiile de tratare și eliminare (sortare, tratare 

mecano-biologica, depozitare) prin intermediul stațiilor de transfer sau în mod direct, dupa 

caz.  

Instalații de sortare și tratare mecano-biologică 

Prin proiect s-a construit o stație de sortare și o instalație de tratare mecano-biologică, 

amplasate în cadrul CMID Galda de Jos.  

Stația de sortare are o capacitate de 42.213 tone/an și va asigura sortarea fracției uscate 

(deșeurile de hârtie și carton, deșeurile de plastic, deșeurile de metal și deșeurile de sticlă) 

colectate separat din urmatoarele zone: 

Obiectiv de investiții / Indicator U.M. 

Total 

proiect inițial 

aprobat 

Faza 1 

Proiect “SMID 

Alba” 

Faza 2 

Proiect 

“Fazarea 

proiectului 

SMID Alba” 

(1) (2) (3) = (4) + (5) (4) (5) 

Containere pentru colectarea deseurilor 

reciclabile 
numar 4.375 4.375  

Unitati de compostare individuala numar 16.133 16.133  

Containere pentru colectarea deseurilor 

periculoase menajere 
numar 13 13  

Containere pentru colectarea deseurilor 

voluminoase 
numar 23 23  

Containere pentru colectarea deseurilor de 

echipamente electrice si electronice 
numar 9 9  

Statii de transfer deseuri numar 2  2 

Statie de sortare numar 1  1 

Statie tratare mecano-biologica numar 1  1 

Depozit ecologic Galda de Jos numar 1  1 

Depozite de deșeuri neconforme 

închise/reabilitate 
numar 7 6 1 
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-  pe intreaga perioada a contractului de delegare vor ajunge deşeurile reciclabile 

colectate din zonele/subzonele 1.1, 1.3, 2 si 4; 

- de la semnarea contractului de delegare al ADI Salubris Alba pana la 16.08.2020 

(data finalizarii contractului  existent de operare a statiei de transfer Aiud), vor 

ajunge deşeurile reciclabile colectate din UAT-urile Rimetea, Miraslau, Lopadea 

Noua, Radesti, Rimet, Ponor, din cadrul subzonei 1.2; 

- Pentru perioada ulterioara a primilor 2 ani de implementare a contractului de 

delegare al ADI Salubris Alba, vor ajunge deşeurile reciclabile din sub-zona 3.2 si 

3.3; 

Rezidurile de la sortare vor fi transportate la depozitul conform de pe același amplasament. 

Tehnologia de sortare va fi manuală, utilizându-se magneți pentru extragerea deșeurilor 

feroase. 

Instalația de tratare mecano-biologica are o capacitate de 85.566 tone/an și va asigura tratarea 

fracției umede (deseuri reziduale si biodegradabile) colectată separat de pe raza întregului 

judeţ, în vederea reducerii cantității de deșeuri biodegradabile eliminate pe depozitul 

conform. 

Deșeurile tratate rezultate vor fi utilizate ca material de acoperire, necesar la operarea 

depozitului conform de deșeuri de la Galda de Jos. 

Depozit conform de deșeuri 

Eliminarea deșeurilor generate pe întreg teritoriul județului se va realiza in depozitul conform 

ce va fi construit în cadrul CMID Galda de Jos.  

In Depozitul ecologic de deşeuri vor fi depozitate urmatoarele categorii de deseuri: 

- refuzul de la statiile de sortare; 

- refuzul de la statia TMB; 

- deseurile stradale in proportie de 90% din deseurile stradale colectate 

- compostul rezultat de la statia TMB 

- namol de la statiile de epurare in proportie de maxim 10% din deseurile 

depozitate. 

Depozitul, cu o durată estimată de viață de 21 de ani, va avea 2 celule și un volum total de 

1.926.000 mc (la calcularea volumului nu a fost luat în considerare și nămolul). 

Prima celulă, este construită si va avea o durată de viață de 5,5 ani și un volum de 543.000 

mc. 



 

13 

 

 

 

 

1.3.2 Investiții existente care vor fi integrate in SMID ALBA 

 

Stația de sortare și transfer de la Aiud 

Instalația a fost construită prin proiectul cu finanţare PHARE CES 2003 „Sistem de colectare 

selectivă şi amenajare Staţie de transfer pentru deşeuri în zona municipiului Aiud”. 

Aşa numita Staţie de sortare și transfer este de fapt o staţie de sortare prevăzută cu 3 

containere de 40 mc cu care se asigură transportul deşeurilor reziduale rezultate de pe banda 

de sortare. Nu există posibilitatea descărcării directe a deșeurilor reziduale din mașina de 

colectare în containerul de 40 mc. 

Instalația are o capacitate de 15.000 tone/an și în prezent asigură sortarea deșeurilor colectate 

de pe teritoriul localităților Aiud, Livezile și Rădești și transferul reziduurilor rezultate în 

urma procesului de sortare. 

Staţia este dotată cu: 1 trailer pentru manipulare şi transport containere de 40 mc,  3 

containere metalice de 40 mc, 1 instalaţie de sortare, 1 motostivuitor, 1 presă verticală 

balotat, 1 încărcător frontal, 1 cântar cu o capacitate maximă de 60 t. Nu este prevăzută cu un 

separator magnetic pentru deşeurile metalice. 

Stația de transfer de la Abrud 

Instalația a fost construită prin proiectul cu finanţare Phare CES (RO-2003/005-

551.05.03.03.09 „Sistem de colectare selectivă şi amenajare staţie de transfer în zona turistică 

Abrud – Roşia Montană – Bucium – Ciuruleasa). 

Stația de transfer are o capacitate de 2.000 tone/an și, în prezent, asigură transferul deșeurilor 

municipale colectate în amestec de pe teritoriul  localităților Abrud, Ciuruleasa și Mogoș. 

Staţia de transfer este prevăzută cu 4 containere de 30 mc (3 închise şi 1 deschis), o presă fixă 

şi 1 maşină de transfer. Nu este prevăzută cu cântar. 

Stația de sortare și transfer de la Baia de Arieș 

Instalația a fost construită prin proiectul cu finanţare Phare CES (RO2006/018-17.0.01.01 

„Colectarea selectiva a deseurilor menajere in orasul Baia de Aries si cinci comune limitrofe 

– Statie de transfer”). 

Aşa numita Staţie de sortare și transfer este de fapt o staţie de sortare prevăzută cu 3 

containere de 25 mc cu care se asigură transportul deşeurilor reziduale rezultate din de pe 
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banda de sortare. Nu există posibilitatea descărcării directe a deșeurilor reziduale din mașina 

de colectare în containerul de 25 mc. 

Instalația are o capacitate de 4.200 tone/an și în prezent asigură sortarea și transferul 

deșeurilor colectate de pe teritoriul localităților Baia de Aries, Lupșa, Sălciua, Posaga, Ocoliș 

şi Bistra și transferul reziduurilor rezultate în urma procesului de sortare.  

Deşeurile reciclabile colectate separat sunt sortate și valorificate la operatorii economici de 

profil. Deșeurile menajere și asimilabile colectate în amestec sunt încărcate în containerele de 

25 mc și transportate la eliminare. 

Staţia este sortare este dotată cu: 1 camion platformă cu macara, 1 cap tractor, 3 containere 

metalice de 25 mc, 1 instalaţie de sortare, 2 presă verticale balotat. Nu este prevăzută cu un 

separator meganetic pentru deşeurile metalice și nici cu cântar pentru monitorizarea 

cantităților intrate și ieșite. 

Stația de sortare și transfer de Zlatna 

Instalația a fost construită prin proiectul cu finanţare OUG 40/2006 („Reabilitarea sistemului 

de salubrizare a orasului Zlatna şi construire Staţie de transfer a deşeurilor menajere”). 

Staţia de sortare și transfer are o capacitate de 3000 tone/an şi va deservi sub-zona 3.1. 

Zlatna. Aşa numita Staţie de sortare și transfer este de fapt o staţie de sortare prevăzută cu 4 

containere de 32 mc cu care se asigură transportul deşeurilor reziduale rezultate din de pe 

banda de sortare. Nu există posibilitatea descărcării directe a deșeurilor reziduale din mașina 

de colectare în containerul de 32 mc. 

Instalația are o capacitate de 3.000 tone/an și în prezent asigură sortarea deșeurilor colectate 

de pe teritoriul localităților Zlatna şi Almaşu Mare și transferul reziduurilor rezultate în urma 

procesului de sortare.  

Deşeurile reciclabile colectate separat sunt sortate și valorificate la operatorii economici de 

profil.  

Staţia este dotată cu: 1 trailer pentru manipulare şi transport containere de 32 mc (in prezent 

nefuncţional), 4 containere metalice de 32 mc, 1 instalaţie de sortare cu 6 posturi, 1 

motostivuitor, 1 presă verticală de balotat, 1 încărcător frontal, 1 cântar cu o capacitate 

maximă de 60t. 

 

 

1.3.3 Obiectivele şi ţintele obligatorii ale judeţului Alba referitoare la valorificarea şi 

reciclarea deşeurilor 
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- Cantitate de deşeuri biodegradabile redusă la depozitare (o scadere la 35% fata de 

nivelul de 85.972 tone inregistrat in 1995, respectiv pâna la 30.090,2 tone), conform 

obligaţiilor asumate prin Tratatul de aderare în vederea implementării Directivei 

99/31/EC privind depozitarea deşeurilor; prin capacităţi dezvoltate prin proiect, se 

asigură obţinerea unei cantităţi de 0,03 mil tone/an deşeuri biodegradabile depozitate 

(2S25), asigurând atingerea ţintei conform Tratatului si contribuind la atingerea 

indicatorilor POIM pentru O.S. 3.1; 

- Pondere crescută a deşeurilor reciclate/valorificate în totalul cantităţii de deşeuri 

municipale colectate, ca urmare a investiţiilor ce asigură pregătirea pentru reciclare şi 

reutilizare a deşeurilor menajere şi similare de 50% conform Directivei Cadru a 

deşeurilor (2008/98/EC). 

- Capacitate reciclare: operaţionalizarea unei staţii de sortare cu o capacitate de 42.213 

tone/an în cadrul Centrului de management integrat al deşeurilor Galda de Jos astfel 

încât să fie asigurată colectarea selectivă a deşeurilor în aria de proiect; prin această 

investiţie se estimează că se va facilita reciclarea a cca 23.945 tone/an; şi tratare 

mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile în cadrul staţiei de tratare mecano-

biologice din cadrul Centrului de management integrat al deşeurilor Galda de Jos cu o 

capacitate de 85.566 t/an; astfel, începând cu anul 2017, se estimează că prin procesul 

de tartare mecano-biologică vor rezulta 35.137 tone/an deşeuri tratate care pot fi 

utilizate ca material de acoperire la depozitul conform. 

- Prin capacităţile din proiect se va asigura atingerea unei rate de reciclare a deşeurilor 

menajere şi similare de 46 % din deşeurile colectate (2S26) la finalul anului 2018, 

contribuind la atingerea indicatorilor POIM pentru O.S. 3.1. 
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SECTIUNEA 2 SERVICIILE CARE FAC OBIECTUL 
DELEGĂRII 

2. SERVICIILE CARE FAC OBIECTUL DELEGĂRII 

Capitolul I – Obiectul caietului de sarcini 

ART. 1.  

Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului 

de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui 

serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 

ART. 2.  

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă 

în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare indiferent 

de modul de gestiune adoptat. 

ART. 3.  

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării următoarelor 

activităţi de salubrizare, conform Legii 101/2006 republicată 2014: 

 Operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile 

similare (lit. d); 

 Sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare (lit. e); 

 Organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare 

(lit. i); 

 Administrarea depozitelor de deseuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare (lit. j). 

Cu alte cuvinte, operatorul va desfăşura următoarele operaţiuni în cadrul contractului de 

delegare: 

- operarea şi administrarea statiei de transfer Tărtăria şi transportul deşeurilor la CMID 

Galda de Jos; 

- operarea şi administrarea staţiei de transfer Blaj şi transportul deşeurilor la CMID 

Galda de Jos; 

- operarea şi administrarea staţiei de transfer Abrud şi transportul deşeurilor la CMID 

Galda de Jos; 
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- operarea şi administrarea staţiei de sortare Zlatna şi transportul deşeurilor reziduale la 

CMID Galda de Jos; 

- operarea şi administrarea staţiei de sortare şi transfer Baia de Arieş şi transportul 

deşeurilor la CMID Galda de Jos; 

- operarea şi administrarea staţiei de sortare Aiud şi transportul deşeurilor reziduale la 

CMID Galda de Jos; 

- operarea şi administrarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Galda de 

Jos, respectiv a staţiei de sortare, statiei de tratare mecano-biologică, depozitului 

conform şi instalaţiilor aferente fiecăruia 

şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază. 

ART. 4.  

(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile 

referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi 

sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu 

standarde relevante sau altele asemenea. 

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la 

verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă 

din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare. 

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la 

prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul 

prestării activităţilor de exploatare a staţiei de transfer, staţiilor de sortare şi staţiei de tratare 

mecano-biologică care face parte din SMID Alba, precum şi transportul deşeurilor la/de la 

aceste instalaţii (denumite în continuare Activităţi) şi care sunt în vigoare. 

ART. 5.  

Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de 

salubrizare. 

 

Capitolul II – Cerinţe organizatorice minimale, sarcini 

ART. 6.  

Operatorul Activităţilor va asigura: 

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, 

protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a 

construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor; 
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b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie 

de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; 

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a 

gestiunii şi precizaţi în Anexa 1 la Caietul de sarcini; 

d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, a informaţiilor solicitate şi accesul 

la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în 

condiţiile legii; 

e) respectarea angajamentelor luate prin contractul de delegare a serviciului de salubrizare; 

f) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţilor administrativ-

teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, preluarea tuturor categoriile de 

deșeuri care fac obiectul contractului; 

g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 

operare; 

h)  elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi; 

j) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a 

acestora; 

k) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; 

l) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor 

competente, conform reglementărilor în vigoare; 

m) asigurarea personalului necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract; 

n) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de 

intervenţie; 

o)  alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale. 

 

ART. 7.  

Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al Operatorului sunt cuprinse în Regulamentul 

serviciului. 

ART. 8.  

Indicatorii de performanţă şi evaluare ai activităţilor de salubrizare care fac obiectul 

concesiunii sunt cuprinşi în Anexa 1 la Caietul de sarcini. 

ART. 9.  

Specificaţiile tehnice şi condiţiile care derivă din actele normative şi reglementările în legătură 

cu desfăşurarea serviciului, precum şi conditiile de realizare a reparatiilor, a investitiilor, 
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precum si a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, cu specificarea modului de aprobare 

si decontare a acestora în cadrul relatiilor contractuale dintre autoritatea administratiei publice 

locale si operator sunt prezentate în Anexa 2 la prezentul Caiet de sarcini.  

 

Capitolul III – Activităţile care se deleagă 

 

ART. 10.  

Activităţile de salubrizare care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, respectiv a procedurii 

de atribuire, asa cum sunt ele mentionate in Legea 101/2006 cu completarile si modificarile 

ulterioare: 

a) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile 

similare; 

b) sortarea deşeurilor municipale şi deşeurilor similare în staţii de sortare 

c) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipal şi deşeurilor similare 

d) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau instalaţiilor de eliminare a deşeurilor 

 

Mai specific, activităţile care fac obiectul procedurii de delegare sunt: 

o operarea/administrarea staţiei de transfer Tărtăria şi transportul deşeurilor în 

staţia de sortare, staţia TMB, respectiv depozitul conform din cadrul CMID 

Galda de Jos 

o operarea/administrarea staţiei de transfer Blaj şi transportul deşeurilor în staţia 

de sortare, staţia TMB, respectiv depozitul conform din cadrul CMID Galda de 

Jos 

o operarea/administrarea staţiei de sortare Zlatna şi transportul reziduurilor în 

depozitul conform din cadrul CMID Galda de Jos 

o operarea/administrarea staţiei de sortare şi transfer Baia de Arieş şi transportul 

reziduurilor în depozitul conform din cadrul CMID Galda de Jos 

o operarea/administrarea staţiei de transfer Abrud şi transportul deşeurilor în 

staţia de sortare, staţia TMB, respectiv depozitul conform din cadrul CMID 

Galda de Jos 

o operarea/administrarea staţiei de sortare Aiud şi transportul reziduurilor în 

depozitul conform din cadrul CMID Galda de Jos (începând cu iulie 2020)  

o sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în stația de sortare Galda 

de Jos 
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o tratarea mecano-biologică a deşeurilor reziduale în staţia TMB Galda de Jos 

o depozitarea deşeurilor reziduale în depozitul conform Galda de Jos. 

 

Secţiunea 1 

Operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru 

deşeurile municipale şi deşeurile similare 

ART. 11.  

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de operare, întreţinere şi administrare a 

urmatoarelor staţii de transfer şi a instalaţiilor aferente acestora din jud.Alba: 

- Staţia de transfer Tărtăria 

- Staţia de transfer Blaj 

- Staţia de transfer Abrud 

- Staţia de sortare şi transfer Baia de Arieş 

 

ART. 12.  

Principalele date tehnice ale staţiilor de transfer sunt cele din Anexa 4 la prezentul Caiet de 

sarcini  

 

ART. 13.  

Populaţia deservită de staţiile de transfer in anul 2017 este precizată în Anexa 3 la prezentul 

Caiet de sarcini.  

 

ART. 14.  

(1) Categoriile de deşeuri municipale şi cantităţile estimate ce urmează a fi gestionate în 

fiecare staţia de transfer sunt prezentate în Anexa 3 la Caietul de Sarcini. 

(2) De la staţia de transfer deşeurile, transferate în containere de capacitate mare, vor fi 

transportate cu maşinile de transport containere la instalaţiile de tratare/eliminare a deşeurilor 

din cadrul CMID Galda de Jos (staţia de sortare, staţia TMB, respectiv depozitul conform), în 

funcţie de categoria de deşeu, conform Regulamentului de salubrizare. 

(3) În staţiile de transfer Tărtăria şi Blaj se va asigura şi stocarea tenporară a deşeurilor 

periculoase menajere, deşeurilor voluminoase, precum şi a DEEE-urilor, în containere 

furnizate prin Proiectul SMID Alba. Numărul şi tipul containerelor necesar a fi furnizate sunt 

prezentate în Anexa 8 la Caietul de sarcini. 

 

ART. 15.  

Mijloacele auto si utilajele necesare efectuării lucrărilor specifice exploatării staţiei de transfer 

puse la dispoziţie de Autoritatea Contractantă sunt specificate în Anexa 8 la Caietul de sarcini. 
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Investiţiile suplimentare pe care trebuie să le furnizeze operatorul sunt specificate în Anexa 9 

la Caietul de sarcini. 

 

ART. 16.  

O prezentare detaliată a modului de operare a staţiilor de transfer este realizată în Manualele 

de operare şi întreţinere. 

 

ART. 17.  

Cerinţele de operare în staţiile de transfer, pe lângă cele precizate în Regulamentul de 

salubrizare, anexa la Caietul de sarcini, sunt: 

a. asigurarea unui sistem de coordonare a traficului in cadrul staţiei de transfer 

b. operarea doar pe baza autorizaţiei de mediu 

c. asigurarea pazei permanente a obiectivului 

d. existenţa unor proceduri de lucru clare pentru: recepţia şi manipularea  deşeurilor pe 

amplasament şi livrarea lor de pe amplasament, intervenţii şi reglaj al echipamentelor şi 

utilajelor, verificarea şi întreţinerea sistemelor de colectare a apelor, monitorizarea 

factorilor de mediu, identificarea şi evaluarea riscurilor privind securitatea şi sănătatea 

personalului 

e. asigurarea unei structuri organizatorice cu activităţi clare, care să acopere necesarul 

activităţilor specifice din staţia de transfer 

f. desfăşurarea de activităţi de informare şi conştientizare internă şi externă privind 

activităţile care se desfăşoară în staţia de transfer. 

 

ART. 18.  

Prestarea activităţilor de operare, întreţinere şi administrare a staţiei de transfer se va executa 

astfel încât sa se realizeze:  

a) continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu respectarea 

prevederilor contractuale;  

b) controlul calitatii serviciului prestat;  

c) respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii;  

d) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de CJ Alba / ADI SALUBRIS 

ALBA, în conditiile legii;  

e) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de transfer a deseurilor;  

f) asigurarea mijloacelor auto si utilajelor adecvate pentru efectuarea lucrarilor în incinta 

staţilor de transfer;  

g) asigurarea, pe toata durata de executare a activităţilor, de personal calificat si în numar 

suficient;  

i) prevenirea sau reducerea cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului si sanatatii 

umane, generate de depozitarea deseurilor pe toata durata de exploatare a depozitului.  
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Secţiunea 2 

Sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în 

staţiile de sortare  

 

ART. 19.  

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de sortare a deseurilor reciclabile 

colectate separat din deşeurile municipale, în conditiile legii, dn aria administrativ-teritoriala a 

judeţului Alba, în cadrul urmatoarelor staţii de sortare din jud.Alba: 

- Staţia de sortare Galda de Jos 

- Staţia de sortare Zlatna  

- Staţia de sortare şi transfer Baia de Arieş 

- Staţia de sortare Aiud – va fi preluată de operator în AUGUST 2020 

 

ART. 20.  

Datele tehnice ale staţiilor de sortare sunt prezentate în Anexa 5 la prezentul Caiet de sarcini.  

 

ART. 21.  

La statiile de sortare, categoriile de materiale refolosibile ce se vor sorta sunt cele specificate 

în Anexa 3 la prezentul Caiet de sarcini.  

 

ART. 22.  

(1) In staţiile de sortare este prevăzută sortarea deseurilor reciclabile colectate separat din 

deşeurile menajere şi similare, atât de la populaţie cât şi din sectorul comercial, instituţii şi 

industrial.  

(2) In cadrul staţiilor sunt sortate deşeurile de hârtie/ carton, plastic, metal şi sticlă.  

(3) Materialele reciclabile sortate vor fi valorificate la operatorii economici autorizaţi pentru 

valorificare/reciclarea deşeurilor. 

(4) Refuzul rezultat din staţiile de sortare va fi valorificat energetic, în măsura în care este 

posibil; ceea ce nu poate fi valorificat energetic va fi depozitat în depozitul conform de la 

Galda de Jos. 

 

ART. 23.  

Specificaţiile tehnice legate de executarea activităţilor, verificarea, inspecţia şi condiţiile de 

lucru, aspectele privitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia 

mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităţii de sortare, sunt detaliate în 

Anexa 2 la Caietul de sarcini şi în Manualele de operare al staţiilor de sortare. 
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ART. 24.  

Lista echipamentelor prevăzute prin proiect pentru staţiile de sortare şi care vor fi puse la 

dispoziţie de Autoritatea Contractantă este prezentată în Anexa 8  la Caietul de Sarcini. 

Investiţiile suplimentare pe care trebuie să le furnizeze operatorul sunt specificate în Anexa 9 

la Caietul de sarcini. 

 

ART. 25.  

Cerinţele minime de operare ale instalaţiilor din staţiile de sortare sunt: 

a) Pentru staţia de sortare Aiud 

- Sortarea deşeurilor reciclabile colectate separat din deşeurile municipal;  

- Obţinerea şi valorificarea materialelor reciclabile: hârtie/carton, plastic, metal, sticlă; 

- Materialele rezultate trebuie sa aibă o calitate care să permită valorificarea prin 

reciclare; 

- Refuzul de la staţia de sortare va fi valorificat energetic, în măsura în care este posibil; 

ceea ce nu poate fi valorificat energetic va fi depozitat în depozitul conform de la 

Galda de Jos. 

 

b) Pentru staţia de sortare Zlatna 

- Sortarea deşeurilor reciclabile colectate separat din deşeurile municipale; 

- Obţinerea şi valorificarea materialelor reciclabile: hârtie/carton, plastic, metal, sticlă; 

- Materialele rezultate trebuie sa aibă o calitate care să permită valorificarea prin 

reciclare; 

- Refuzul de la staţia de sortare va fi valorificat energetic, în măsura în care este posibil; 

ceea ce nu poate fi valorificat energetic va fi depozitat în depozitul conform de la 

Galda de Jos. 

c) Pentru staţia de sortare şi transfer Baia de Arieş 

- Sortarea deşeurilor reciclabile colectate separat din deşeurile municipale; 

- Obţinerea şi valorificarea materialelor reciclabile: hârtie/carton, plastic, metal, sticlă; 

- Materialele rezultate trebuie sa aibă o calitate care să permită valorificarea prin 

reciclare; 

- Refuzul de la staţia de sortare va fi valorificat energetic, în măsura în care este posibil; 

ceea ce nu poate fi valorificat energetic va fi depozitat în depozitul conform de la 

Galda de Jos. 

 

d) Pentru staţia de sortare Galda de Jos 

- Sortarea deşeurilor reciclabile colectate separat din deşeurile municipale; 
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- Obţinerea şi valorificarea materialelor reciclabile: hârtie/carton, plastic, metal, sticlă; 

- Materialele rezultate trebuie sa aibă o calitate care să permită valorificarea prin 

reciclare; 

- Refuzul de la staţia de sortare va fi valorificat energetic, în măsura în care este posibil; 

ceea ce nu poate fi valorificat energetic va fi depozitat în depozitul conform de la 

Galda de Jos. 

 

 

ART. 26.  

Prestarea activitatii de sortare a deseurilor reciclabile colectate selectiv se va executa astfel 

încât sa se realizeze:  

a) continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu respectarea 

prevederilor contractuale;  

b) controlul calitatii serviciului prestat;  

c) respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii;  

d) tinerea la zi a documentelor cu privire la cantitatile de deseuri de ambalaje colectate si 

predate agentilor economici valorificatori;  

e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de CJ Alba / ADI Salubris 

Alba , în conditiile legii;  

f) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului;  

g) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încarcarea si transportul deseurilor de ambalaje 

de la toate punctele amenajate pentru colectarea selectiva a deseurilor;  

h) îndeplinirea obiectivelor anuale asumate privind reciclarea si valorificarea deseurilor de 

ambalaje;  

i) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si în numar 

suficient.  

 

Secţiunea 3 

Organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor 

municipale şi deşeurilor similare 

 

ART. 27.  

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de prelucrare, neutralizare şi valorificare 

materială a deşeurilor reziduale, prin tratare mecano-biologică, în condiţiile legii, în aria 

administrativ-teritoriala a judeţului Alba.  

 

ART. 28.  

Staţia de tratare mecano-biologică se află extravilanul comunei Galda de Jos, jud Alba, pe 

acelaşi amplasament cu staţia de sortare şi depozitul conform, având datele tehnice precizate 

în Anexa 6 la prezentul Caiet de sarcini, precum şi în Manualul de operare al staţiei TMB. 
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ART. 29.  

Cantitatea estimată de deşeuri ce urmează a fi prelucrate în staţia de tratare mecano-biologică 

este de min 75.098 t/an (2017).  

 

ART. 30.  

(1) In cadrul staţiei de tratare mecano-biologică Galda de Jos vor fi prelucrate: 

- deşeuri reziduale colectate de la populaţie şi operatorii economici şi instituţiile din toate 

zonele de colectare din judeţul Alba,  

- deşeuri verzi din parcuri şi grădini din întreg judeţul Alba 

- deşeuri biodegradabile (organice) din pieţele agroalimentare din toate zonele de colectare din 

judeţul Alba. 

(2) Compostul obţinut se va depozita pe depozitul conform 

(3) Materialul stabilizat asemanator compostului, va fi folosit ca material de acoperire zilnică 

în depozitul conform. 

 

ART. 31.  

Lista echipamentelor prevăzute a fi utilizate pentru staţia de tratare mecano-biologică şi care 

vor fi puse la dispoziţie de Autoritatea Contractantă este prezentată în Anexa 8 la Caietul de 

Sarcini.  

 

ART. 32.  

Prestarea activităţii de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale şi biodegradabile se va 

executa astfel încât să se realizeze:  

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea 

prevederilor contractuale;  

b) controlul calităţii serviciului prestat;  

c) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;  

d) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administratiei 

publice locale, în conditiile legii;  

e) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului;  

f) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si în numar 

suficient;  
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Secţiunea 4 

Operarea şi administrarea depozitului de deşeuri Galda 

de Jos şi a instalaţiilor aferente acestuia  
 

ART. 33.  

Operatorul are permisiunea de a desfăşura şi activitatea de administrare a depozitului de 

deşeuri Galda de Jos şi a instalaţiilor aferente acestuia, în condiţiile legii.  

 

Depozitul de deşeuri este construit pe terenul aflat în proprietatea comunei Galda de Jos, 

domeniu public, fiind încredinţat spre administrare Consiliului Judeţean Alba, în conformitate 

cu prevederile legale.  

 

ART. 34.  

Specificaţiile tehnice legate de executarea activităţilor, verificarea, inspecţia şi condiţiile de 

lucru, aspectele privitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia 

mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităţii de depozitare, sunt detaliate 

în Manualul de operare al depozitului Galda de Jos.  

 

ART. 35.  

Depozitul de deşeuri Galda de Jos va deservi toate zonele de colectare din judeţul Alba, aprox. 

338.267  locuitori (2017), la construirea acestuia avându-se în vedere abordarea regională a 

gestiunii deşeurilor.  

 

ART. 36.  

Depozitul de deşeuri Galda de Jos este proiectat cu o capacitate totală de depozitare a 

deşeurilor de circa 1.926.000 mc, din care prima celulă are o capacitate pentru circa 543.000 

mc deşeuri, având o durată de viaţă estimată de 21 de ani, din care prima celulă de de 5,5 ani.  

Datele tehnice ale depozitului de deşeuri Galda de Jos sunt prezentate în Anexa 7 la Caietul de 

sarcini. 

 

ART. 37.  

Cantitatea estimată de deşeuri ce urmează a fi depozitată este în medie de cca 82.358 tone/an.  

 

ART. 38.  

Tipurile de deşeuri care urmează a fi depozitate sunt următoarele: 

 Deşeurile stradale din toate zonele de colectare; 

 Refuzul staţiilor de sortare Galda de Jos, Aiud, Zlatna, Baia de Arieş; 
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 Refuzul de la pre-tratarea deşeurilor (care nu sunt reciclabile) şi de la rafinarea 

materialului stabilizat rezultate de la instalaţia de tratare mecano-biologică Galda de Jos 

(care nu sunt valorificabile) 

 Nămoluri rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti 

 Alte deşeuri care se regăsesc pe lista de deseuri admise din Autorizaţia intergrată de 

mediu 

La calculul capacităţii depozitului au fost considerate doar deşeurile din primele 4 categorii. 

Deşeurile de orice altă natură (de ex., deşeuri de construcţii şi demolări) şi sursă fac obiectul 

unor contracte separate, eliminarea lor finală pe depozitul conform făcându-se conform 

prevederilor legale, în limita capacităţii acestuia, şi doar în urma consultării Autorităţii 

Contractante şi obţinerii aprobării.  

Materialul inertizat rezultat la tratarea biologică a deşeurilor reziduale (CLO) va fi folosit ca 

material de acoperire zilnică a deşeurilor depozitate 

 

ART. 39.  

Mijloacele auto si utilajele necesare efectuării lucrărilor specifice exploatării depozitului de 

deşeuri şi care vor fi furnizae de Autoritatea Contractantă sunt specificate în Anexa 8 la 

Caietul de sarcini.  

 

ART. 40.  

Operatorul depozitului va constitui un fond pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a 

depozitului, care este in valoare de 5.000.000 lei fără TVA şi care se va utiliza conform 

prevederilor actelor normative în vigoare.  

 

ART. 41.  

(1) Cerinţele minime de operare pe depozitul conform de deşeuri sunt: 

 Pentru a putea fi depozitat, materialul de acoperire rezultat din staţia de tratare mecano-

biologică (deşeu inertizat), trebuie să atingă un grad de inertizare corespunzător unei 

valori AT4 < 10 mg O2/g şi COD < 300 mg/l  

Nota: AT4 (Respirometry activity at 4 days) reprezintă metoda de analiză utilizată pe plan 

mondial pentru determinarea gradului de inertizare a deşeurilor biodegradabile.  

 (2) În cazul în care va fi necesar, şi numai în condiţiile legii, cu acordul Autorităţii 

Contractante şi a autorităţii competente pentru protecţia mediului, vor fi acceptate la 

depozitare şi alte tipuri de deşeuri care îndeplinesc condiţiile Ordinului 95/2005 privind 

stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la 

depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate la fiecare clasă de depozit de deşeuri, pentru 

depozite de clasa b).  

 

ART. 42.  

Prestarea activităţii de administrare a depozitului de deşeuri şi instalaţiilor aferente se va 

executa astfel încât sa se realizeze:  

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea 

prevederilor contractuale;  
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b) controlul calităţii serviciului prestat;  

c) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;  

d) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de CJ Alba şi ADI Salubris 

Alba, în condiţiile legii;  

e) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de depozitare a deşeurilor;  

f) asigurarea mijloacelor auto şi utilajelor adecvate suplimentare pentru efectuarea lucrărilor în 

incinta depozitului de deşeuri;  

g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 

suficient;  

h) acceptarea la depozitare a deşeurilor care îndeplinesc criteriile corespunzătoare clasei 

depozitului şi stabilite de actele normative în vigoare;  

i) prevenirea sau reducerea cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului şi sănătăţii 

umane, generate de depozitarea deşeurilor pe toată durata de exploatare a depozitului.  
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SECTIUNEA 3 DISPOZITII FINALE 

 

 

3.1.      RISCURI 

La alocarea riscurilor a fost aplicata ca regula generala aceea ca riscul trebuie suportat de catre 

partea care il poate atenua in cea mai mare masura şi/sau care poate controla cel mai bine 

consecintele. Astfel, fiecare parte işi va asuma riscuri pe care va fi in masura sa le gestioneze 

in vederea optimizarii bancabilitatii proiectului. 

Alocarea riscurilor propusă nu este statică. Este posibil ca pe parcursul derularii procedurii de 

atribuire a Contractului de delegare Matricea riscurilor să fie actualizată ca urmare a 

negocierilor cu ofertanţii. 

În tabelul de ma jos sunt prezentate riscurile identificate şi modul de alocare a acestora. 

Trebuie precizat ca sunt excluse riscurile prevăzute în contractul dintre părţi şi pentru care 

exista prevederi contractuale. 

Nu sunt considerate riscuri toate condiţiile stipulate în Documentaţia de atribuire, condiţii ce 

trebuie îndeplinite de către Operator (ex. asigurarea cu personal, dotare minimală, autorizări şi 

experienţă relevantă, sisteme de management etc).  

În această categorie sunt cuprinse toate angajamentele asumate ca atare prin ofertă de către 

Operator. Prin urmare, toate acestea sunt responsabilităţi exclusive ale Operatorului pe toată 

durata de derulare a Contractului. 
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Tabel 7: Alocarea riscurilor asociate contractului 

 

 

Modul de alocare a riscurilor 

Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

RISCURI GENERALE PRIVIND AMPLASAMENTELE PROIECTULUI (GALDA DE JOS, BLAJ, TĂRTĂRIA) 

1.  

Restricții induse de 

folosința terenurilor 

învecinate 

Pe durata concesiunii folosința terenurilor 

învecinate poate suferi modificări care pot 

genera un impact negativ asupra 

proiectului. 

x   

Autoritatea contractantă se va asigura că lucrările 

de infrastructră și planuri urbanistice și de 

amenajare a teritoriului care vor fi promovate în 

zona de interes nu vor aduce atingerii bunei 

exploatări. 

2.  

Asigurarea cu utilități – 

epurarea apelor uzate – 

exploatare neconformă 

Efluenții amplasamentului să nu fie 

conformi cu cerințele din autorizații. 

Exploatare neconformă datorată operării. 

 x  

Concesionarul va respecta regulamentul de 

exploatare și funcționare și să asigurare resursele 

financiare pentru cheltuielile operaționale. 

Concesionarul trebuie sa asigure un grad minim de 

conformitate al efluenților din punct de vedere 

calitativ 

Nu poate face obiectul unei ajustări a tarifului 

orice investiție/cheltuială necesară respectării 

condițiilor inițiale de calitate ale efluenților. 

3.  

Asigurarea cu utilități – 

epurarea apelor uzate – 

modificarea condițiilor de 

calitate 

Cerințe suplimentare privind calitatea 

efluenților. 
 x  

Concesionarul trebuie să asigure resursele necesare 

pentru rezolvarea rapidă a solicitării autorității, 

avand dreptul de a solicita Autorității contractante 

o ajustare a tarifului. 

4.  
Asigurarea cu utilități – 

energie electrică 

Puterea furnizata este insuficienta operarii 

corespunzatoare a tuturor instalatiilor, 

echipamnetelor/utiljelor, inclusiv a celor 

achizitionate ulterior inceperii operarii 

 x  

La momentul semnării contractului de concesiune 

Concesionarul se va asigura și va certifica printr-

un înscris că puterea furnizată este suficientă 

operării corespunzătoare a tuturor instalațiilor. 

În situația în care, pe durata derulării contractului, 

Concesionarul constată că e necesară instalarea de 

putere suplimentară, aceasta se va realiza pe contul 

și cheltuiala exclusivă a Concesionarului, fără a 



 

31 

 

 

 

Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

putea solicita ajustare de tarif. 

În situația în care furnizorul de energie electrică nu 

poate îndeplini obligațiile din contractul de 

furnizare, Concesionarul trebuie să asigure buna 

desfășurare a activității pe contul și cheltuiala 

proprie, fără a putea solicita ajustare de tarif. 

Nu poate constitui in nicio situație un motiv de 

recuperare de cheltuieli. 

5.  

Fenomene meteo extreme 

– inundarea 

amplasamentelor 

În cazul unor ploi torențiale poate avea 

loc inundarea amplasamentelor, ducând la 

sistarea activității. Această situație nu este 

determinată și nici favorizată de operarea 

neconformă a instalațiilor. 

 x  

Concesionarul trebuie să intervină asigurând toate 

categoriile de resurse pentru rezolvarea operativă a 

problemei. Intervenția poate depăși perimetrul 

strict a amplasamentului dacă situația o cere. 

Nu poate fi utilizată garanția constituită în baza 

art.11 din HG 349/2005.  

6.  

Contestarea activității de 

către populația rezidentă 

din vecinătăți 

După punere în exploatare a instalațiilor 

poate apărea și se poate amplifica în timp 

nemulțumirea populației față de 

influențele activităților desfășurate asupra 

calității vieții. Acestea pot ajunge la 

situații conflictuale și litigii.  

 x  

Concesionarul trebuie sa respecte masurile impuse 

prin Autorizatia de mediu privind 

reducerea/minimizarea impactului activitatilor 

desfasurate asupra sanatatii populatiei. 

In cazul in care se observa incalcari ale acestor 

masuri, concesionarul trebuie sa asigure resursele 

necesare efectuarii studiilor si expertizelor 

necesare, precum si implementarea masurilor de 

control/eliminare/minimizare a efectelor acestor 

incalcari. 

Orice măsură de control/eliminare/minimizare a 

fenomelor contestate va fi implementată doar cu 

acordul prealabil al Autorității contractante. 

Autoritatea contractantă are dreptul de efectua 

periodic, dar cel mult 1 dată/an un audit de 

conformitate privind modul de operare al 

instalațiilor.  

7.  

Securitatea 

amplasamentelor - furt și 

vandalizare 

Operarea depozitelor de deșeuri este 

asociată, în general, prezenței pe 

amplasament sau în vecinătate a 

 x  

Concesionarul este în totalitate responsabil de 

asigurarea pazei și integrității bunurilor în limita 

amplasamentelor predate în operare. 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

colectorilor informali. O asemenea 

situație este inacceptabilă pe 

amplasamente sau în vecinătatea lor. 

Concesionarul nu poate fi îndreptățit să ceară 

recuperarea consturilor suplimentare si nu poate 

invoca o ajustare a tarifului. 

RISCURI ASOCIATE PUNERII IN EXECUTARE A CONTRACTULUI 

8.  
Întârzieri la autorizarea 

activităţii 

Activitatea de gestionare a instalațiilor de 

deșeuri implică autorizări specifice 

Particularităţile amplasamentului stabilit 

determină un anumit calendar al 

procedurii de autorizare. 

În anumite situaţii pot exista întârzieri în 

autorizarea activităţii şi apărea costuri 

suplimentare (impuse de autorităţile 

competente), care nu au fost luate în 

calcul la realizarea ofertei. 

x   

Analizând toate posibilele implicaţii legate de 

vecinătăţi (folosinţe prezente şi viitoare), zone 

sensibile, reglementările la nivel local, 

Concedentul a analizat cu atenţie amplasamentele. 

Eventualele costuri suplimentare vor fi suportate în 

întregime de către Concedent, fără a fi necesara o 

ajustare de tarif.  

RISCURI ASOCIATE OPERARII INSTALATIILOR DE GESTIONARE A DESEURILOR 

Riscuri asociate operarii depozitului de deseuri 

9.  

Cantitatea de deșeuri 

depozitate mai mică decât 

cea planificată 

Cantităţile lunare cântărite la intrarea în 

înstalaţii sunt mai mici decât estimările pe 

baza cărora s-abazat oferta de servicii şi 

calculare a tarifului  

Scăderea cantităţilor de deșeuri duce în 

mod direct la scăderea cantităţilor de 

materiale valorificabile obţinute, 

respectiv la scăderea veniturilor. 

  x 

Concesionarul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului acestuia cu 

respectarea prevederilor Ordinului ANRSC nr. 

109/2007. 

Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu în 

corelaţie cu actualizarea datelor privind generarea, 

colectarea separată, tratarea şi valorificarea 

deșeurilor . 

10.  
Cantitatea de deșeuri 

depozitate mai mare decât 

cea planificată 

Cantitățile lunare cantărite la intrarea în 

instalație sunt mai mari decât estimările 

pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii 

şi calcularea tarifului. 

a) cantitatea de deșeuri este mai mare, dar 

se incadrează în limita capacității maxime 

de operare a instalațiilor. 

x   

a) Concesionarul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului in sensul majorarii 

acestuia cu respectarea prevederilor Ordinului 

ANRSC nr. 109/2007. 

Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu în 

corelaţie cu actualizarea datelor privinde 

generarea, colectarea separată, tratarea şi 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

b) cantitatea de deșeuri depăşeşte limita 

capacităţii maxime de operare a 

instalațiilor. 

Creşterea cantității de deșeuri duce în 

mod direct la creşterea cantității de 

materiale valorificabile obținute, 

respectiv la creşterea veniturilor. 

valorificarea deșeurilor . 

b) Autoritatea contractantă va efectua o analiză 

tehnico-economică pentru fundamentarea deciziei 

de extindere a capacitații instalațiilor. Dacă decizia 

este favorabilă, investiția va fi suportată de 

Concesionar, costurile urmând a fi recuperate. 

 

11.  

Cuantumul fondului 

pentru închidere și post-

închidere este subevaluat 

 

Fondul pentru închidere și post-închidere 

aceasta a fost subevaluat. În consecință nu 

există suficiente resurse financiare 

necesare lucrărilor de închidere și 

monitorizare post-închidere. 

x   

Cuantumul fondului va fi stabilit și aprobat de 

Autoritatea contractantă. 

Concesionarul are obligația de a alimenta 

trimestrial, conform legii, acest fond. 

Se va face o monitorizare permanenta a cantitatilor 

procesate iar impreuna cu Concedent se va 

reanaliza valoarea fondului. 

12.  
Fondul pentru închidere și 

post-închidere nu este 

alimentat 

Nu sunt acumulate resursele necesare 

lucrărilor de închidere și monitorizare 

post-închidere. 

x   

Autoritatea contractantă va verifica trimestrial 

alimentarea contului dechis de concesionar 

conform HG 349/2005. 

În cazul în care Concesionarul nu îsi îndeplinește 

aceste obligații, Autoritatea contractantă va invoca 

clauzele penalizatoare sau de reziliere din contract. 

13.  

Operare neconformă a 

instalaţiilor de tratare a 

deșeurilor  

 

Concesionarul nu operează conform 

Manualului de operare și întreţinere 

existent şi conform actelor de 

reglementare emise de către autorităţile 

competente  

 x  

Operarea neconformă este constatată de actele de 

inspecție și control ale autoritaților competente și 

de auditurile de evaluare a conformitații efectuate 

de Autoritatea contractantă. 

Nu vor fi luate în considerare auditurile realizate 

pentru certificarea sistemelor de management de 

mediu. 

Responsabilitatea și suportarea costurilor 

conformării activității revine exclusiv în sarcina 

Concesionarului. 

Nu sunt îndreptățite solicitări de rambursare a 

cheltuielilor realizate în vederea conformării şi nici 

solicitări de ajustare a tarifului pentru conformare. 

14.  Operarea neconformă a Concesionarul nu operează conform  x  Operarea neconformă este constatată de actele de 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

depozitului de deșeuri Manualului de operare și întreținere 

existent și conform actelor de 

reglementare emise de către autoritățile 

competente. 

inspecție și control ale autorităților competente și 

de auditurile de evaluare a conformității efectuate 

de Autoritatea contractantă. 

Nu vor fi luate în considerare auditurile realizate 

pentru certificarea sistemelor de management de 

mediu.  

Responsabilitatea și suportarea costurilor 

conformării activității revine exclusiv în sarcina 

Concesionarului. 

Nu sunt îndreptățite solicitări de rambursare a 

cheltuielilor realizate în vederea conformării și nici 

solicitări de ajustare a tarifului pentru conformare. 

15.  
Neconformități privind 

calitatea deșeurilor la 

intrarea în depozit 

Prin aplicarea procedurii de inspecție a 

deșeurilor ce vor fi depozitate, rezultă 

cantități mari de deșeuri ce nu îndeplinesc 

cerințele de acceptare pe un depozit de 

clasa b. Capacitatea de stocare temporară 

a zonelor tampon sunt depășite și este 

necesară tratarea/eliminarea acestor 

deșeuri în alte instalații. 

 x  

Concesionarul se va asigura de buna funcționare a 

sistemului de colectare separată a deșeurilor 

periculoase din deșeurile menajere. 

Concesionarul va trebui să elaboreze o procedură 

operațională pentru rezolvarea unei astfel de 

situații. 

Riscuri asociate operării stației de sortare 

16.  

Cantitatea de deșeuri la 

intrarea în instalație este 

mai mică decât cea 

planificată 

 

Cantitățile lunare cântărite la intrarea în 

instalație sunt mai mici decât estimările 

pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii 

și calcularea tarifului. 

 x  

Concedentul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului in sensul micsorarii 

acestuia cu respectarea prevederilor Ordinului 

ANRSC nr. 109/2007. 

Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu în 

corelaţie cu actualizarea datelor privind generarea, 

colectarea separată, tratarea şi valorificarea 

deșeurilor . 

17.  

Cantitatea de deșeuri la 

intrarea în instalație este 

mai mare decât cea 

planificată 

Cantitățile lunare cântărite la intrarea în 

instalație sunt mai mari decât estimările 

pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii 

și calcularea tarifului. 

x   

Concesionarul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului in sensul majorarii 

cu respectarea prevederilor Ordinului ANRSC nr. 

109/2007. 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

 a) cantitatea de deșeuri este mai mare dar 

se încadrează în limita capacității maxime 

de operare a instalației. 

b) cantitatea de deșeuri depășește limita 

capacității maxime de operare a 

instalației. 

Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu în 

corelaţie cu actualizarea datelor privinde 

generarea, colectarea separată, tratarea şi 

valorificarea deșeurilor . 

b) Autoritatea contractantă va efectua o analiză 

tehnico-economică pentru fundamentarea deciziei 

de extindere a capacității instalației. Dacă decizia 

este favorabilă, investiția va fi suportată de 

Concesionar, costurile urmând a fi recuperate. 

18.  

Operarea neconformă a 

staţiilor de transfer - 

gestionarea deşeurilor 

 

Fluxul deşeurilor în staţiile de transfer 

este perturbat, deşeurile care ar trebui să 

fie evacuate din staţie rămân mai mult 

timp decât cel necesar; apar mirosuri 

neplăcute. 

 x  

Operarea neconforma este constatata de actele de 

inspecţie si control ale autorităților competente si 

de auditurile de evaluare a conformităţii efectuate 

de Concedent. 

Responsabilitatea si suportarea costurilor 

conformării activității revine exclusiv in sarcina 

Concesionarului. Concesionarul va trebui sa 

elaboreze si sa implementeze o procedura 

operaţionala pentru rezolvarea unei astfel de 

situaţii. 

19.  
Fluctuația pieței 

materialelor valorificabile 

Veniturile realizate din valorificarea 

materialelor sortate și a compostului pot 

fluctua corelat cu evoluția pieței și 

independent de performanța instalațiilor 

(în cazul operării conforme). 

În cazul scăderii veniturilor, scăderea 

semnificativă a veniturilor duce la 

scăderea rentabilitații serviciului. 

 x  

Concesionarul este răspunzător pentru o asemenea 

situaţie. Scăderea semnificativă a veniturilor nu 

duce la scăderea rentabilitații instalațiilor, avand in 

vedere faptul ca nu influenteaza ajustarea tarifului. 

 

20.  
Grad mare de impurificare 

a deșeurilor la intrarea în 

instalații 

Corelat cu performanțele sistemului de 

colectare separată, gradul de impurificare 

a deșeurilor la intrarea în stațiile de 

sortare/stația de compostare poate varia. 

În cazul în care gradul de impurificare 

este mai mare decât cel estimat la 

proiectarea instalațiilor, operarea 

 x  

Concesionarul este răspunzător pentru o asemenea 

situaţie. Creşterea costurilor de operare a 

instalaţiilor nu poate constitui un motiv de ajustare 

a tarifului. 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

conformă a acestora devine dificilă. 

Riscuri asociate operării instalației de tratare mecano - biologică 

21.  

Cantitatea de deșeuri la 

intrarea în instalație este 

mai mică decât cea 

planificată 

Cantitățile lunare cântărite la intrarea în 

instalație sunt mai mici decât estimările 

pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii 

și calcularea tarifului. 

Scăderea cantității de deșeuri duce în mod 

direct la creșterea costurilor operaționale 

unitare. 

  x 

Concesionarul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului cu respectarea 

prevederilor Ordinului ANRSC nr. 109/2007. 

Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu în 

corelație cu actualizarea datelor privind generarea, 

colectarea separată, tratarea și valorificarea 

deșeurilor. 

Riscuri asociate operării stațiilor de transfer 

22.  

Cantitățile de deșeuri la 

intrarea în stațiile de 

transfer sunt mai mici 

decât cele planificate 

Cantitățile lunare cântărite la intrarea în 

instalații sunt mai mici decât estimările pe 

baza cărora s-a bazat oferta de servicii și 

calcularea tarifului. 

  x 

Concesionarul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului cu respectarea 

prevederilor Ordinului ANRSC nr. 109/2007. 

Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu în 

corelaţie cu actualizarea datelor privinde 

generarea, colectarea separată, tratarea şi 

valorificarea deșeurilor . 

23.  

Cantitățile de deșeuri la 

intrarea în stațiile de 

transfer sunt mai mari 

decât cele planificate 

Cantitățile lunare cântărite la intrarea în 

instalații sunt mai mari decât estimările 

pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii 

și calcularea tarifului. 

a) cantitățile de deșeuri sunt mai mari dar 

se încadrează în limita capacității maxime 

de operare a instalațiilor. 

b) cantitățile de deșeuri depășește limita 

capacităților maxime de operare a 

instalațiilor. 

 

  x 

Concesionarul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului cu respectarea 

prevederilor Ordinului ANRSC nr. 109/2007. 

Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu în 

corelaţie cu actualizarea datelor privinde 

generarea, colectarea separată, tratarea şi 

valorificarea deșeurilor . 

b) Autoritatea contractantă va efectua o analiză 

tehnico-economică pentru fundamentarea deciziei 

de extindere a capacității instalațiilor. Dacă decizia 

este favorabilă, investiția va fi suportată de 

Concesionar, costurile urmând a fi recuperate. 

Riscuri generale 

24.  Finanțator incapabil Concesionarul nu mai are posibilitatea sa  x  Concedentul va analiza corect resursele financiare 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

 plateasca forta de muncǎ sau efectuarea 

serviciului necesita o finantare mai mare 

decat cea estimata de cǎtre concesionar. 

Nerealizarea serviciului public de 

management al deseurilor poate duce la 

afectarea integritatii factorilor de mediu si 

chiar a sanatatii populatiei. 

prezentate in oferta depusa de viitorul concesionar. 

De asemenea se va avea in vedere garantarea 

realizarii investitiei de catre concesionar (garantia 

de buna executie). 

 

25.  
Grad redus de recuperare 

a contravalorii serviciilor 

de salubrizare 

Acest aspect poate conduce la dificultăți 

financiare, operare neconformă și 

imposibilitatea derulării programului de 

întreținere, înlocuire și dezvoltare a 

activelor. 

 x  

Concedent nu poate fi făcut responsabil pentru 

aceasta situație, deoarece exista o relatie 

contractuala directa intre concesionar si 

concesionarii de colectare si transport care achita 

facturile. 

Concesionarul este deplin responsabil de gradul de 

colectare şi trebuie să asigure fondul de rulment 

necesar acoperirii tuturor costurilor de operare, 

astfel încât gradul de colectare să nu reprezinte un 

risc  

26.  

Contaminarea solului și a 

apelor subterane  ca 

urmare a activităților 

desfășurate pe 

amplasament 

Solul și mediul geologic (inclusiv apa 

subterană) sunt afectate ca urmare a 

operării instalațiilor (în relație directă cu 

aceste activități). 

Parametrii de calitate monitorizați 

înregistrează modificări în timp. 

În această situație autoritățile competente 

pentru protecția mediului pot penaliza și 

chiar dispune încetarea activității pe 

amplasament. 

 x  

Condițiile inițiale de calitate a mediului sunt cele 

specificate în Raportul de amplasament, parte a 

documentației necesare obținerii Autorizației 

integrate de protecția mediului. 

 

27.  

Cerinţe suplimentare 

privind sistemul de taxe si 

impozite 

 

Pe parcursul derulării contractului de 

operare actele de reglementare suportă 

modificări şi sunt introduse noi taxe 

aplicabile. 

  x 

Orice taxă/impunere financiara nou apărută pe 

parcursul derulării contractului care se aplica 

Concesionarului şi care nu a existat la momentul 

depunerii Ofertei, Concesionarul este îndreptăţit la 

recuperarea costurilor şi eventuala ajustare a 

tarifului. 

Raţionamentul de mai sus se aplică exclusiv 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

situaţiilor de operare conforma a serviciului. Orice 

situaţie de practică neconformă este în sarcina 

Concesionarului. 

28.  

Cerinţe tehnice 

suplimentare privind 

reglementările de mediu 

 

Pe parcursul derulării contractului de 

operare actele de reglementare suportă 

modificări şi sunt introduse noi cerinţe 

tehnice aplicabile. 

  x 

Orice cerinţă tehnică nou apărută pe parcursul 

derulării contractului care se aplica 

Concesionarului şi care nu a existat la momentul 

depunerii Ofertei, generează costuri suplimentare 

în activitatea Concesionarului. 

Acesta este îndreptăţit la recuperarea costurilor 

(dacă este cazul) şi la ajustarea tarifului, dacă 

aceste cerinţe nu sunt acoperite prin programul de 

investiţii impus de Autoritatea Contractantă şi 

propus de concesionar în oferta sa tehnică. 

Raţionamentul de mai sus se aplică exclusiv 

situaţiilor de operare conformă a serviciului. Orice 

situaţie de practică neconformă este în sarcina 

Concesionarului. 

 

29.  
Insolvența 

Concesionarului 

Constatarea intrării în incapacitate de 

plată a Concesionarului. Serviciul nu mai 

poate fi prestat. 

x   

Documentaţia de atribuire va fi întocmită de aşa 

natură încât Concesionarul identificat să fie 

solvabil. 

În cazul în care Concesionarul devine insolvabil, 

Contractul se va rezilia iar Autoritatea contractantă 

va organiza o nouă licitaţie. 

Până la identificarea unui nou Concesionar se va 

asigura permanenţa şi durabilitatea serviciului prin 

forma de gestiune directă.  

30.  

Instalațiile de tratare a 

deșeurilor nu corespund 

scopului 

 

Soluția tehnică implementată nu este 

adecvată tipurilor de deșeuri care urmează 

a fi tratate și cerințelor de tratare. 

Performanțele tehnice ale instalațiilor lasă 

de dorit, facând dificilă operarea 

conformă. 

x   

Concesionarul va notifica Autoritatea contractantă 

cu privire la această situație încă din faza de 

ofertare. 

Autoritatea contractantă trebuie să avizeze soluțiile 

tehnice modificatoare. 

Cheltuielile de investiții vor fi suportate de 

Concesionar, urmând a fi recuperate de la 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

Autoritatea contractantă. 

În cazul în care modificarea instalațiilor duce la 

creșterea costurilor de operare, Concesionarul 

poate solicita ajustarea tarifului. 

31.  

Modificarea cerințelor 

legale existente la 

momentul semnării 

Contractului 

Modificări legislative (naționale, locale 

sau la nivel de bazin hidrografic), inclusiv 

apariția standardelor de mediu mai 

restrictive. 

Aceste modificări pot duce la necesitatea 

unor investiții suplimentare față de 

estimările inițiale. 

  x 

Costurile de investiții suplimentare necesare vor fi 

suportate de către Concesionar, urmând a fi 

recuperate de la Autoritatea contractantă sau vor fi 

amortizate pe o durata mai lunga a contractului de 

delegare. 

Costurile operaționale suplimentare pot constitui 

un motiv de solicitare de ajustare a tarifului. 

32.  
Condiții nefavorabile de 

vreme  

In cazul conditiilor nefavorabile de vreme 

se va opri descarcarea vehiculelor pentru 

a se limita la maxim poluarea atmosferei. 

Oprirea activitatii va duce la diminuarea 

veniturilor zilnice, va reduce 

productivitatea generala a perioadei, 

prilejuind costuri suplimentare pentru 

plata angajatilor (schimburi prelungite 

sau ture de noapte la incetarea conditiilor 

nefavorabile) 

 x  

Eliminarea este posibila numai prin recuperarea 

perioadei de lucru, organizarea de schimburi de 

noapte sau schimburi prelungite. 

Concesioanul raspunde in totalitate de gestionarea 

acestor riscuri. 

33.  Forța majoră 

Forţa majoră, astfel cum este definită prin 

lege, împiedică realizarea contractului. 

Pierderea sau avarierea activelor 

proiectului şi pierderea/diminuarea 

posibilităţii de obţinere a veniturilor 

preconizate. 

  x 

Bunurile mobile si imobile vor fi asigurate în baza 

viitorului contract. 

Fondurile acumulate atât de Autoritatea 

contractantă cât și de Concesionar pentru 

dezvoltare şi retehnologizare vor fi utilizate pentru 

a asigura continuitatea operării. 

34.  
Profitabilitatea 

contractului 

Balanţa de venituri - cheltuieli diferă 

semnificativ faţă de previziuni, ducand la 

supraprofit in favoarea concesionarului 

 x  

Concesionarul trebuie să includă mecanisme de 

repartizare echitabilă a profiturilor obţinute peste 

limita luată în calcul la stabilirea proiecţiilor 

financiare. 

35.  
Schimbari legislative/de 

politica 

Schimbare legislativa si/sau a politicii 

concedentului, care nu poate fi anticipata 

la semnarea contractului si care este 

  x 

O crestere semnificativa a costurilor operationale 

poate duce la necesitatea efectuarii de cheltuieli 

suplimentare pentru a putea raspunde acestor 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

generala in aplicarea sa (nu este specifica 

proiectului) ceea ce conduce la costuri 

operationale suplimentare din partea  

concesionarului 

schimbari 

Concesionarul este îndreptăţit la recuperarea 

cheltuielilor (dacă este cazul) şi la ajustarea 

tarifului. Raţionamentul de mai sus se aplică 

exclusiv situaţiilor de operare conformă a 

serviciului. Orice situaţie de practică neconformă 

este în sarcina Concesionarului. 

36.  

Schimbarea cerintelor 

concedentului in afara 

limitelor agreate prin 

contract  

Concedentul schimba cerintele dupa 

semnarea contractului 
x   

Schimbarea cerintelor pe parcursul desfasurarii 

serviciului conduce la cresterea costurilor de 

operare. Concedentul are obligatia de a defini cat 

mai exact cerintele inca din faza de organizare a 

licitatiei. Aceste modificari constituie un risc 

asumat de concedent. 

37.  
Aspecte privind protectia 

mediului 

Concesionarul nu respecta cerintele 

privind protectia mediului referitoare la 

depozitare ceea ce poate duce la 

deprecierea factorilor de mediu in zona. 

 x  

Concesionarul va lua toate masurile de corectare a 

efectelor negative si masuri de prevenire prin 

respectarea sau imbunatatirea procedurilor de 

lucru. 

Costurile suplimentare pentru a institui masurile de 

corectare a factorilor de mediu/aducerea la starea 

initiala vor fi suportate de catre concesionar.  

38.  
Capacitatea de 

management 

Concesionarul nu isi poate indeplini 

obligatiile conform contractului  
 x  

Concesionarul este responsabil in totalitate cu 

indeplinirea clauzelor contractuale privind 

conditiile de operare. 

In situatia in care serviciile care fac obiectul 

contractului nu sunt furnizate, Autoritatea 

contractantă va invoca clauzele penalizatoare sau 

de reziliere din contract 

39.  Intretinere si reparatii 

Costul de intretinere a activelor poate 

diferi semnificativ fata de costul prevazut 

initial, in situatia in care 

utilajele/echipamentele si/sau dotarile 

concedentului sunt deterioarate atat fizic 

cat si moral, cu consecinte asupra cresterii 

costurilor de intretinere si reparatii 

 x  

Venitul concesionarului poate scadea sub valoarea 

estimata, ceea ce genereaza pierderi si ca urmare 

calitatea serviciilor prestate va fi afectata. 

Concesionarul va asigura resurse de rezerva pentru 

acoperirea eventualelor dezvoltari tehnologice. 
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Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

40.  Risc de asigurare 

Riscurile asigurabile pot deveni 

neasigurabile pe durata concesiunii sau 

pot aparea cresteri substantiale ale ratelor 

la care se calculeaza primele de asigurare 

 x  

Cresterea costurilor poate duce la efecte negative 

asupra operarii instalatiilor. 

Concesionarul va asigura resurse de rezerva pentru 

acoperirea eventualelor costuri suplimentare de 

asigurare. 
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3.2.  INFORMAŢII PRIVIND OFERTA TEHNICĂ 

 

3.2.1 Clauze generale 

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita clarificari ale aspectelor prezentate in 

Oferta tehnica, Ofertantii fiind obligati sa raspunda in conditiile stabilite in Fisa de date si in 

termenele ce vor fi comunicate. 

Autoritatea Contractanta atrage atentia tuturor ofertantilor asupra necesitatii corelarii tututor 

activitatilor si aspectelor prezentate in oferta tehnica cu modelul financiar solicitat in Oferta 

financiara. Toate activitatile si aspectele tehnice trebuie cuprinse in modelul financiar, 

respectiv in fundamentarea tarifului. 

Tariful cuprinde suma tuturor activitatilor a caror desfasurare este necesara pentru prestarea 

serviciilor. 

Tarifele maxime pentru fiecare activitate acceptate sunt cele prezentate in Fisa de date.  

In cazul in care activitatile prezentate in oferta tehnica nu se regasesc in modelul financiar de 

calcul al tarifelor, oferta este considerata neconforma. 

Tarifele pot fi supuse ajustarii doar cu aprobarea Autoritatii Contractante în conformitate cu 

prevederile legale in vigoare, si fara a se aduce prejudicii mecanismului financiar si planului 

tarifar al Sistemului Integrat de Management al Deseurilor in judetul Alba. 

 

3.2.2 Continutul ofertei tehnice 

Având în vedere precizările de mai sus, Ofertanţii vor structura informaţiile prezentate în 

Propunerea tehnică (Oferta tehnică), cu conţinutul minim conform modelului de mai jos. 

In consecinţă, orice alte date prezentate, suplimentare faţă de conţinutul minim, nu vor fi 

punctate. 

 

A. Managementul si organizarea activitatii 

Oferta va trebui sa contina urmatoarele elemente: 

A.1 Organigrama cuprinzând toate posturile de lucru necesare desfăşurării activităţilor pe 

fiecare amplasament. 

A.2 Atribuţiile specifice aferente fiecărui post de lucru cuprins în organigramă. Se vor 

detalia atribuţiile specifice aferente personalului, inclusive personalul de conducere, 

prezentate sub forma “FIşei de post”. Ofertantul trebuie să descrie modalitatea avută în 

vedere pentru recrutarea fiecărei categorii de personal şî cerinţele minime privind instruuirea 

de bază. De asemenea, trebuie prezentată modalitatea în care personalul nou recrutat va fi 
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instruit şi calificat cu privire la atribuţiile şi sarcinile postului de lucru. Instruirea se va realize 

din resurse proprii sau poate fi asigurată printr-un serviciu extern. 

A.3 Diagrama cuprinzând repartizarea tuturor activităţilor ce urmează a fi desfăşurate pe 

amplasamente la nivel de operator economic. Sunt vizate toate activităţile (operarea 

depozitului, operarea staţiilor de transfer, transferul deşeurilor, operarea staţiilor de sortare şi 

a staţiei TMB, activităţi de mentenenţă şi revizie periodică, audit, monitorizare, pază, 

cattering etc.). In situaţia în care unii dintre operatorii economici nu pot fi nominalizaţi la 

momentul prezentării ofertei, vor fi prezentate criteriile minime de selecţie a acestora. 

A.4 Descrierea etapelor in realizarea activităţilor. 

A.5 Organizarea activitătilor de dispecerat şi monitorizare. Se va descrie modul în care 

ofertantul va organiza activitătile de dispecerat şi monitorizare a activitătilor; se vor prezenta 

date referitoare la programele de calcul necesare realizării sistemului informatic şi a bazei de 

date operaţionale şi a întretinerii acestora.  

A.6 Planul de intervenţie privind modalităţile de acţiune în cazul apariţiei unor situaţii 

excepţionale 

A.7. Programul de inspecţii şi lucrări de mentenanţă periodice privind starea tehnică a 

echipamentelor şi utilajelor. Este vorba de intervenţiile asupra utilajelor şi echipamentelor 

care implică scoaterea lor din producţie pe o perioadă determinată de timp efectuate de 

personal autorizat. 

A.8.  Procedură de urgenţă privind situaţiile de suprasolicitare a instalaţiilor; 

 

B. Mobilizarea si operationalizarea activitatii 

B.1 Graficul detaliat al activitatilor de demarare a operarii 

Oferta va cuprinde descrierea detaliata a activitatilor aferente etapei de mobilizare in mod 

distinct pentru toate obiectivele de investitii care vor fi operate. 

Oferta trebuie sa prezinte in mod clar durata de timp (exprimata in zile calendaristice) scursa 

intre Data semnarii Contractului si Data inceperii activitatii pentru toate obiectivele de 

investitii care vor fi operate. 

Pentru evaluarea ofertelor tehnice va fi luata in considerare perioada (exprimata in zile 

calendaristice) scursa de la data semnarii contractului pana la data intrarii in exploatare a 

tuturor obiectivelor. 

Eventualele testari, reglaje si ajustari ale obiectivelor trebuie incluse in graficul detaliat al 

activitatilor aferente etapei de mobilizare. 

B.2 Recrutarea personalului operativ/instruire de baza/calificarea la locul de munca 

Ofertantul trebuie sa descrie modalitatea avuta in vedere pentru recrutarea fiecarei categorii 

de personal si cerintele minime privind instruirea de baza. 

De asemenea, trebuie prezentate modalitatea in care personalul nou recrutat va fi instruit si 

calificat cu privire la atributiile si sarcinile postului de lucru. 
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In perioada de mobilizare trebuie să asigure angajarea personalului necesar la un grad de cel 

putin 85%, posturile cheie trebuie toate ocupate; se va detalia modul în care operatorul 

întelege să folosească personal cu experienţă local pentru realizarea activităţilor propuse. 

Se convine ca sfarsitul perioadei de mobilizare (Data inceperii activitatii) este nu mai mult de 

4 luni de la data ordinului de începere a activitătii semnat de Autoritatea Contractantă. 

 

C. Autorizaţii/licenţe/certificări 

C.1. Autorizaţii 

Sistemul de management operaţional va fi cuprins în Autorizaţie (procedurile de sistem, 

procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru). 

Ofertantul va preciza perioada (exprimată în zile calendaristice) necesară întocmirii 

procedurilor de sistem, procedurilor operaţionale şi a instrucţiunilor de lucru pentru fiecare 

din amplasamentele care fac obiectul concesiunii (staţiile de transfer, staţiiile de sortare, staţia 

TMB, depozit). Perioada va fi calculată începând cu data semnării contractului. 

Oferta tehnică va cuprinde lista procedurilor de sistem, procedurilor operaţionale şi a 

instrucţiunilor de lucru şi lista formularelor care vor fi utilizate pe amplasamente prin 

implementarea sistemelor de management de mediu şi calitate. 

Nu este necesar ca aceste documente să fie ataşate ofertei. 

 

C.2. Certificări 

Oferta tehnica trebuie sa prezinte data previzionata pentru primul audit intern privind 

sistemele de management al calitatii si sistemul de management de mediu, pentru fiecare 

obiectiv in parte. 

 

C.3. Licenţe 

Oferta tehnică trebuie să prezinte calendarul previzionat, conform legii, privind obţinerea 

licenţei/licenţelor de la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile COmunitare 

de Utilităţi publice pentru activităţile prestate care necesită licenţiere. 

 

D. Controlul proceselor. Monitorizarea performantei 

D1. Parametrii de monitorizare şi control al proceselor 

Oferta tehnica trebuie sa prezinte, pentru fiecare obiectiv in parte, parametri de parametri de 

monitorizare propusi, frecventa determinarilor, metodele de determinare si procedurile 

utilizate (inclusiv indicarea procedurilor de prelevare a probelor acolo unde este cazul). 

Cerintele minimale obligatorii sunt reprezentate de: 

1. Staţiile de transfer (separat, pentru fiecare staţie în parte) 
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- Număr de maşini cu deşeuri intrate în staţiile de transfer (zilnic, lunar, anual) 

- Număr de operatori de colectare şi transport deşeuri care intră în staţiile de transfer şi 

cantităţile de deşeuri livrate (zilnic, lunar, anual) 

- Număr de persoane fizice intrate în staţiile de transfer care aduc deşeuri 

- cantitatea de deşeuri recepţionate în staţiile de transfer pe fiecare categorie (zilnic, 

lunar, anual) 

- număr de containere încărcate cu deşeuri, pe fiecare categorie de deşeu (zilnic, lunar, 

anual) 

- număr de maşini de transport containere care ies din staţiile de transfer (zilnic, lunar, 

anual) 

- cantitate de deşeuri respinse la recepţie (zilnic, lunar, anual) 

- Fişele de evidenţă şi fişele de expediţie ale deşeurilor (zilnic, lunar, anual) 

- volumul de levigat generat (zilnic) 

- date de monitorizare a factorilor de mediu (anual) 

 

2. Statiile de sortare (separat, pentru fiecare staţie în parte) 

- cantitate de deseuri intrata in instalatie (lunar, anual) 

- cantitate de deseuri respinse la receptie (lunar, anual) 

- cantitate deseuri refuz de la sortare (lunar, anual) 

- cantitatea, pe tipuri de material, a deseurilor reciclabile sortate (lunar, anual) 

3. Staţia de tratare mecano-biologica 

- cantitate de deşeuri pe categorii intrată în instalaţie (lunar, anual) 

- cantitate de deşeuri respinse la recepţie (lunar, anual) 

- cantitate deşeuri refuz de la triere (lunar, anual) 

- cantitate de material inertizat (CLO) produs (lunar, anual) 

- cantitate compost produsă (lunar, anual) 

- cantitate compost valorificată (lunar, anual) 

Intrucat compostul rezultat trebuie valorificat, respectiv reprezinta o marfa, pierzand statutul 

de deseu, Ofertantul este rugat sa prezinte in cadrul Ofertei cerintele minime privind calitatea 

compostului si modul de urmarire al acestora. 

4. Depozitul de deşeuri 

- cantitatea de deşeuri depozitată (zilnic, lunar, anual) 

- cantitatea de deşeuri depozitată furnizată de terţi – alţi operatori economici diferiţi de 

operatorii de colectare – (lunar, anual) 

- volumul ocupat de masa de deşeuri şi geometria acesteia (anual) 

- cantitate de deşeuri respinse la recepţie (zilnic, lunar, anual) 

- volumul de levigat generat (zilnic) 

- volumul de reziduu generat (zilnic) din staţia de epurare 

- volumul de gaz de depozit colectat (lunar) 

- date de monitorizare privind stabilitatea amplasamentului (anual) 

 

D.2. Măsuri pentru creşterea cotelor de reciclare şi îndeplinirea ţintelor privind reciclarea şi 

valorificare ambalajelor, reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate, a 

deseurilor în general care ajung pe depozite 
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E. Situatii de risc si masuri de interventie 

Sectiunea Riscuri a Caietului de sarcini prezinta matricea riscurilor asociate activitatilor ce 

urmeaza a fi desfasurate de catre Operator. Depunerea unei oferte semnifica faptul ca 

Ofertantul isi asuma riscurile, asa cum sunt ele repartizate. 

Neasumarea tuturor riscurilor prezenate in Sectiunea Riscuri a Caietului de sarcini duce la 

declarea Ofertei ca fiind neconforma. 

Oferta tehnica trebuie sa contina, pentru fiecare risc in parte, un Program de gestionare a 

riscului (PGR) care sa cuprinda detalii privind modul de gestionare a riscurilor asumate de 

catre Ofertant, inclusiv prevenirea producerii acestora. 

Pe lângă riscurile identificate în caietul de sarcini, Ofertantul poate identifica riscuri 

suplimentare privind execuţia activităţilor şi atingerea obiectivelor şi rezultatelor contractului. 

Riscurile identificate suplimentare vor fi descrise în această secţiune împreună cu o analiză 

asupra relevanţei riscului în ceea ce priveşte desfăşurarea contractului şi măsurile propuse 

pentru gestionarea acestor riscuri 

 

 F. Auditul de conformitate 

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a desfasura periodic, un audit propriu privind 

conformitatea activitatilor desfasurate pe amplasament in raport cu toate cerintele legale 

aplicabile. 

Oferta tehnica trebuie sa precizeze perioada necesara pentru indeplinirea conditiilor in 

vederea realizarii auditului de conformitate (exprimata in numar de zile calendaristice de la 

Data inceperii activitatii). 

 

G. Alte prevederi 

Concesionarul primeşte amplasamentele staţiilor de transfer, staţiilor de sortare, statiei de 

tratare mecano-biologică şi depozitului şi devine responsabil cu privire la calitatea factorilor 

de mediu (raportată la valorile de referinţă). Orice alterare a calităţii factorilor de mediu va fi 

în responsabilitatea Concesionarului. 

Autoritatea contractantă consideră deosebit de importantă derularea unor activităţi /acţiuni de 

informare şi conştientizare precum şi campanii de investigare a compoziţiei deşeurilor. 

Propunerea tehnică trebuie să detalieze implicarea Operatorului în desfăşurarea unor 

asemenea activităţi/ acţiuni / campanii. Ofertantul va preciza in oferta care sunt aceste 

activităţi, mijloace si instalatiile puse la dispozitia acestor activitati si frecventa pe care o 

poate sustine. 
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ANEXA 1 INDICATORI DE PERFORMANTA SI EVALUARE 

Indicatori de performanţă anuali pentru activitatea de operare a staţiilor de transfer, 

statiilor de sortare, statiei de tratare mecano-biologică si depozitului Galda de Jos 

 

Nr. 

Crt. 
Indicatori de performanţă 

Unitate 

măsură 
Valoare 

1. INDICATORI DE PERFOMANTA GENERALI 

1.1 Măsurarea şi gestiunea cantităţii serviciilor prestate 

1.1.1 Numărul de sesizări din partea reprezentanţilor 

Gărzii de mediu raportat la numărul total de 

sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale 

% 0 

1.1.2 Numărul anual de sesizări din partea autorităţilor 

de sănătate publică raportat la numărul total de 

sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale 

% 0 

1.1.3 Cantitatea totală de deşeuri compactate 

transportate spre CMID raportată la cantitatea 

totală de deşeuri intrate în staţiile de transfer 

(excepţie fluxurile de deşeuri speciale) 

% 100 

1.1.4. Cantitatea totală de deşeuri valorificate în 

instalatiile de sortare, în procente faţă de cantitatea 

totală de deşeuri acceptată în instalaţii 

% >80 

1.1.5 Cantitatea totală de deşeuri de hârtie/carton sortate 

şi reciclate raportată la cantitatea totală de deşeuri  

de hârtie/carton intrate in statiile de sortare 

% >85 

1.1.6. Cantitatea totală de deşeuri de plastic şi metal 

sortate şi reciclate raportată la cantitatea totală de 

deşeuri  de plastic şi metal intrate in statiile de 

sortare 

% >75 

1.1.7. Cantitatea totală de deşeuri de sticlă sortate şi 

reciclate raportată la cantitatea totală de deşeuri  

de sticlă intrate in statiile de sortare 

% >70 

1.1.8 Cantitatea totală de deşeuri 

reziduale/biodegradabile tratate raportată la 

capacitatea totala a instalaţiei TMB 

% 100 

1.1.9. Cantitatea totală de CLO obţinut raportată la % >87 
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Nr. 

Crt. 
Indicatori de performanţă 

Unitate 

măsură 
Valoare 

cantitatea de deşeuri umede tratate 

1.1.10 Cantitatea de CLO de bună calitate (asemănător 

compostului) obţinută raportată la cantitatea totală 

de CLO obţinută 

% >30 

1.1.11 Cantitatea de deşeuri periculoase menajere 

transmise spre tratare/eliminare raportată la 

cantitatea totală de deşeuri periculoase menajere 

intrate în statiile de transfer  

% 100 

1.1.12 Asigurarea unui grad de compactare cât mai mare 

posibil al deşeurilor în depozitul de deşeuri 

(tone/mc) 

Tone/mc >0,9 

1.1.13 Asigurarea funcţionării sistemelor de colectare şi 

transport al levigatului şi gazului de depozit în 

conformitate cu cerinţele stabilite de autoritatea 

competentă de mediu 

% 100 

1.1.14 Asigurarea acoperiririi zilnice a deşeurilor 

depozitate , la sfârşitul zilei de muncă 
% 100 

1.1.15 Penalităţi contractuale totale aplicate de 

autorităţile administraţiei publice locale, raportate 

la valoare prestaţiei activităţii de operare a 

instalaţiilor de gestionare a deşeurilor (staţii de 

transfer, staţie de sortare, staţie TMB şi depozit)  

% 0 

1.1.16 Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea 

operării staţiei de sortare, raportat la numărul total 

de reclamaţii privind calitatea operării instalaţiilor 

de gestionare a deşeurilor (staţii de transfer, staţii 

de sortare, staţie TMB şi depozit) 

% 100 

1.1.17. Ponderea din numărul de reclamaţii de la punctul 

1.1.16 care s-au dovedit justificate 
% 1 

1.1.18 Procentul de reclamaţii de la punctul 1.1.17 care 

au fost rezolvate in mai puţin de două zile 

calendaristice 

% 100 

1.2 Facturarea şi încasarea contravalorii prestaţiilor 
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Nr. 

Crt. 
Indicatori de performanţă 

Unitate 

măsură 
Valoare 

1.2.1 Valoarea totală a facturilor încasate raportată la 

valoarea totală a facturilor emise pentru activitatea 

de operare a instalaţiilor de gestionare a deşeurilor 

% 100 

1.3 Răspunsuri la solicitări scrise ale utilizatorilor 

1.3.1 Numărul de sesizări scrise privind activitatea de 

operare a instalaţiilor de gestionare a deşeurilor, 

raportat la numărul total de utilizatori  

% 1 

1.3.2 Procentul din totalul de la punctul 1.3.1 la care s-a 

răspuns într-un termen mai mic de 30 zile 

calendaristice 

% 100 

1.3.3 Procentul din totalul de la punctul 1.3.2 care s-a 

dovedit a fi întemeiat 
% 1 

2. INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI 

2.1 Indicatori de performanţă garantaţi prin licenţa de prestare a serviciului 

2.1.1 Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea 

de către operatorul instalaţiilor de gestionare a 

deşeurilor a obligaţiilor din licenţă 

Nr. 0 

2.1.2 Numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului 

instalaţiilor de gestionare a deşeurilor rezultate din 

analizele si controalele organismelor abilitate 

Nr. 0 

2.2 Indicatori de performanţă a căror nerespectare atrage penalităţi conform 

contractului de delegare 

2.2.1 Cantitatea totală de deşeuri valorificate ca procent 

din cantitatea totală de deşeuri acceptate în 

instalaţia de sortare 

% >80 

2.2.2 Asigurarea unui grad de compactare cât mai mare 

posibil al deşeurilor în depozitul de deşeuri 

(tone/mc) 

Tone/mc >0,9 

2.2.3. Asigurarea funcţionării sistemelor de colectare şi 

transport al levigatului şi gazului de depozit în 

conformitate cu cerinţele stabilite de autoritatea 

competentă de mediu 

% 100 
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Nr. 

Crt. 
Indicatori de performanţă 

Unitate 

măsură 
Valoare 

2.2.4. Asigurarea acoperiririi zilnice a deşeurilor 

depozitate , la sfârşitul zilei de muncă 
% 100 
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Indicatori cu penalităţi pentru activitatea de sortare 

Nr. Titlu Descriere/unitate de măsurare Valori propuse/ 

interval de valori 

Penalităţi propuse  

1. Indicatori de performanţă 

1.1 Eficienţă în sortare 

pentru staţia de 

sortare  

Cantitatea totală de deşeuri valorificate ca 

procent din cantitatea totală de deşeuri 

(reciclabile uscate) acceptată la Instalaţia de 

deşeuri (%) 

Min. 80 % 

 

Se va aplica următorul sistem de gradat 

de penalizare în caz de mai putin de 

80% pe an: 

10% sau mai puţin: 80.000 LEI 

20% sau mai puţin: 70.000 LEI 

30% sau mai puţin: 60.000 LEI  

40% sau mai puţin: 50.000 LEI 

50% sau mai puţin: 40.000 LEI 

60% sau mai puţin: 30.000 LEI 

70% sau mai puţin: 20.000 LEI 

Între 70% şi 80%: 10.000 LEI 

80% sau mai mult: nicio penalizare 

 

Indicatori cu penalităţi pentru activitatea de depozitare a deşeurilor 

Nr. Titlu Descriere/unitate de 

măsurare 

Valori propuse/ 

interval de valori 

Penalităţi propuse  

1. Indicatori de performanţă 

1.1 Gradul de 

compactare  

Operatorul va asigura un grad 

de compactare cât mai mare 

posibil al deşeurilor in 

depozitul de deşeuri (tone/m
3
) 

Minim  

0,9 tone/m
3
 

Se aplica o penalitate de 10.000 LEI in cazul unui 

grad de compactare mai mic de 0,9 tone/m
3
 

calculate pe baza cantităţii de deşeuri depozitate şi 

creşterea volumului deşeurilor într-o perioadă dată 

de timp (de ex. fiecare 3 luni – un trimestru). 

1.2 Colectarea şi 

tratarea levigatului 

Operatorul va asigura 

funcţionarea sistemelor de 
100%  Se aplica o penalitate de 5.000 LEI in caz de 

neconformitate la 3 luni de la primirea unei 
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Nr. Titlu Descriere/unitate de 

măsurare 

Valori propuse/ 

interval de valori 

Penalităţi propuse  

şi a gazului de 

depozit  

colectare şi transport al 

levigatului şi al gazului de 

depozit in conformitate cu 

cerinţele stabilite de autoritatea 

competenta de mediu 

Notificari din partea Concedentului sau a Autoritatii 

de mediu, şi, ulterior o penalitate de 5.000 LEI la 

sfârşitul fiecărei luni următoare până când sistemele 

devin conforme cu cerinţele din Notificare 

1.3 Acoperirea zilnică Operatorul se va asigura că 

deşeurile depozitate la depozitul 

de deseuri sunt acoperite zilnic, 

la sfârşitul fiecărei zile de 

muncă. 

100%  Se aplica o penalitate de 5,000 LEI pentru fiecare 

caz de neconformitate cu prevederile din autorizatii 

(ca urmare a unei inspecţii sau similar). 

 

Indicatori fără penalităţi pentru activitatea de sortare  

Nr. Titlu Descriere/unitate de măsurare Valori propuse/ 

interval de 

valori 

Comentarii 

2. Indicatori tehnici  

2.1 Deşeuri reciclate de hârtie 

şi carton (%)  

Cantitatea totală de deşeuri de hârtie şi 

carton (inclusiv deşeuri de ambalaje) 

reciclată ca procent din cantitatea totală 

de deşeuri de hârtie şi carton acceptată la 

Instalaţia de deşeuri  

Minim 85% Datele sunt folosite in scopuri de 

monitorizare. 

2.2 Deşeuri reciclate de plastic 

şi metal 

 

Cantitatea totală de deşeuri din plastic şi 

metal (inclusiv deşeuri de ambalaje) 

reciclată ca procent din cantitatea totală 

de deşeuri de plastic şi metal acceptată la 

Instalaţia de deşeuri (%) 

Minim 75% Datele sunt folosite in scopuri de 

monitorizare. 

2.3. Cantitatea de deseuri Cantitatea totală de deşeuri tratate Minim 80% Datele sunt folosite in scopuri de 
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Nr. Titlu Descriere/unitate de măsurare Valori propuse/ 

interval de 

valori 

Comentarii 

tratate biologic biologic produsă ca procent din cantitatea 

totală de deşeuri acceptată la instalaţia 

TMB (%) 

monitorizare. 

 

Indicatori fără penalităţi pentru activitatea de depozitare a deşeurilor 

Nr. Titlu Descriere/unitate de măsurare Valori 

propuse/ 

interval de 

valori 

Comentarii 

2. Indicatori tehnici 

2.1 Raportarea 

cantitatii de 

deseuri 

biodegradabile 

municipale 

depozitate  

Operatorul raporteaza anual 

Concedentului/ADI cantitatea de deseuri 

biodegradabile municipale depozitate  

100%  Datele vor fi determinate si raportate in 

conformitate cu metoda/metodele aprobate de 

catre autoritatea competenta de protectie a 

mediului.  

 

Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare. 
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ANEXA 2  SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI REGLEMENTĂRI 

OBLIGATORII CARE TREBUIE RESPECTATE PE 

PARCURSUL PRESTĂRII ACTIVITĂŢII  

 

PERIOADA DE MOBILIZARE ŞI DATA PROGRAMATĂ PENTRU 

ÎNCEPERE 

Perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre Data semnării şi Data începerii efective a 

serviciilor. In timpul Perioadei de mobilizare, Concesionarul va anunţa Operatorii de 

colectare şi transport al deşeurilor municipal, generatorii de deşeuri şi alţi operatori posibil 

interesaţi, despre detaliile serviciilor ce vor fi furnizate în baza acestui Contract. 

In timpul Perioadei de mobilizare, Concesionarul se va pregăti complet pentru executarea 

serviciilor. Concesionarul va obţine orice echipament suplimentar, vehicule şi facilităţi pe 

care le va considera necesare pentru a putea executa complet serviciile, va angaja şi va 

pregăti personalul, va lua în posesie bunurile. 

Inainte de Data începerii, Concedentul va preda Concesionarului manualele şi documentele 

necesare. 

Concesionarul îşi va executa la timp obligaţiile menţionate în prezentul Caiet de sarcini.  

Perioada de mobilizre nu poate depăşi 4 luni. 

 

Primirea/predarea amplasamentelor 

Predarea amplasamentelor, precum şi a tuturor bunurilor, instalaţiilor, echipamentelor şi 

dotărilor aferente întregii activităţi, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, se va face 

pe bază de proces-verbal de predare-primire. 

Situaţia existentă pe amplasamente, înainte de începerea activităţii este prezentată în 

Manualele de operare ale instalaţiilor.                                                         

 

CERINŢE STATUTARE (INCLUSIV PERMISE ŞI LICENŢE) 

Concesionarul se obligă să obţină până la începerea operării efective toate permisele, 

aprobările şi autorizările necesare conform prevederilor legale. 

 Concesionarul va menţine valabile pe toata perioada Contractului sau va obţine, după caz, 

toate licenţele, permisele, aprobările sau autorizaţiile, inclusiv autorizaţiile de funcţionare, 

autorizaţiile de mediu, autorizaţiile de gospodărire a apelor necesare, în conformitate cu 

prevederile legale, pentru desfăşurarea activităţilor/lucrărilor pe fiecare amplasament. 
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OPERARE ŞI ÎNTREŢINERE 

Instalaţiile trebuie să fie utilizate doar în scopurile proiectate. 

Concesionarul va păstra obiectivele în stare bună curată şi sigură şi în condiţii sanitare 

corespunzătoare. Concesionarul va pune la dispoziţie suficiente piese de rezervă şi 

consumabile pentru a asigura funcţionarea neîntreruptă şi continuă a Activităţii. 

Concesionarul va completa toate piesele de rezervă şi consumabilele din obiective imediat 

după ce acestea au fost scoase. 

Concesionarul va asigura inspecţii regulate ale obiectivelor şi va acţiona imediat pentru 

reparare în caz că se identifică deteriorări. Concesionarul va reabilita imediat instalaţiile sau 

înlocui orice echipament sau componentă sau orice vehicul necesar pentru operare, pe propria 

cheltuială, în baza unei notificări către Concedent. 

Intreţinerea va fi executată numai în conformitate cu cerinţele producătorului şi cu Manualele 

de operare şi întreţinere aprobate de către Concedent. Intreţinerea trebuie să fie asigurată într-

o manieră pro-activă, astfel încât să se întreprindă acţiuni preventive înainte să fie necesare 

reparaţii majore. 

Personalul de întreţinere de la faţa locului se va ocupa de operaţiunile regulate. Operaţiunile 

majore, reparaţiile generale sau activităţile specializate se pot derula în afara incintei de către 

companii specializate, aprobate de către producător, firme de întreţinere şi acceptate de către 

Concesionar şi Concedent. 

In Baza de Date a Operaţiunilor se va completa un registru electronic pentru toate problemele 

legate de inspecţii şi întreţinere. Atunci când este necesară o reparaţie sau o operaţiune de 

întreţinere neplanificată, aceasta va fi de asemenea înregistrată în registru. 

Concesionarul va fi responsabil de întreţinerea şi curăţarea drumurilor din incintă şi a celor de 

acces la obiective, a pavajelor şi a împrejmuirilor şi împrejurimilor incintelor. Frecvenţa 

acestora va fi corelată cu condiţiile meteorologice. 

Concesionarul va răspunde de plata tuturor cheltuielilor şi costurilor asociate întreţinerii şi 

utilizării clădirilor, a instalaţiilor şi a utilităţilor concesionate. 

Pe parcursul desfăşurării activităţilor se va avea în vedere protecţia mediului. Se va acorda o 

atenţie deosebită manipulării combustibililor şi lubrifianţilor (benzina, petrol şi ulei) şi 

solvenţilor pentru a preveni vărsarea acestora şi infiltrarea lor în sol. 

Levigatul şi apa provenită din scurgeri care a fost în contact cu deşeurile, precum şi apa 

provenită din staţia de curătare a echipamentului contaminat (zona de spălare a roţilor) vor fi 

direcţionate către sistemele de colectare a levigatului din fiecare instalaţie şi apoi în staţia de 

epurare. 

Concesionarul trebuie sa reduca la minimum posibilitatea antrenarii de catre vant a deseurilor 

din incinta obiectivelor si va lua toate masurile necesare pentru a evita imprastierea acestor 

deseuri in exteriorul incintei. 

Concesionarul va  opera  obiectivele  in  asa  fel  incat  sa  minimizeze  mirosurile atribuibile 

deseurilor sau altor elemente asociate.  
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Concesionarul va lua masurile necesare pentru a controla formarea prafului, precum limitarea 

vitezei de deplasare a vehiculelor, stropirea drumurilor in timpul sezonului uscat si curatarea  

regulata a drumurilor.  

Concesionarul va lua masurile adecvate pentru prevenirea atragerii parazitilor, a insectelor si 

a pasarilor si pentru prevenirea raspandirii bolilor. 

Concesionarul va opera instalaţiile de gestionare a deşeurilor primate în concesiune astfel 

încât să minimizeze riscul de explozie şi incendiu. 

Activităţile de operare şi întreţinere specifice fiecărei instalaţii concesionate vor fi efectuate 

în conformitate cu Manualele de operare ale acestora.  

 

PERSONAL ŞI INSTRUCTAJ 

Fiecare obiectiv va fi operat de personal tehnic calificat pentru întreţinere şi monitorizare.  

Concesionarul se va asigura că în obiective se află permanent suficient personal de operare şi 

administrare. 

Periodic, Concesionarul va efectua instructaje suplimentare pentru ca personalul să fie 

permanent la curent cu aspecte operaţionale, de sănătate şi siguranţă în muncă şi de protecţia 

mediului. 

Concesionarul va asigura monitorizarea internă corespunzătoare a personalului şi a 

operaţiunilor proprii. 

 

OPERAŢIUNI DE URGENŢĂ 

Concesionarul va pregăti şi implementa Planuri de intervenţii în caz de evenimente 

neprevăzute pentru fiecare amplasament, şi îşi va instrui personalul referitor la conţinutul 

acestui plan, pentru a fi pregătit  în cazul urgenţelor cum ar fi incendii, fum, scurgeri de 

materiale periculoase, alunecări de teren. 

 

SUPRAVEGHEREA 

Concedentul va monitoriza activitatea Concesionarului şi o va lua în considerare la 

certificarea plăţilor către Concesionar după cum este descris în Condiţiile Contractuale. 

Concesionarul va coopera pe deplin cu Concedentul pentru a monitoriza şi controla serviciile 

şi va permite permanent Concedentului să inspecteze toate înregistrările şi documentele 

păstrate de Concesionar privind Activităţile, şi să inspecteze facilităţile de pe toate 

amplasamentele, inclusiv echipamentele şi vehiculele etc. 

Concedentul va fi informat despre şi va putea participa la orice inspecţie programată de alte 

autorităţi. 
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COMUNICARE 

Comunicarea cu Concedentul 

Concesionarul va informa imediat Concedentul referitor la orice probleme ce afectează 

prestarea serviciilor. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile 

de rezolvare a situaţiei. 

Numai ordinele scrise date de Concedent Concesionarului vor fi obligatorii. 

Concesionarul va informa imediat Concedentul referitor la orice refuz de acceptare a 

deşeurilor în instalaţii, precum şi la fiecare solicitare de intrare în instalaţii a altor categorii de 

deşeuri decât cele prevăzute în autorizaţiile de mediu. 

Concesionarul va informa şi va supune aprobării/avizării Concedentului, înaintea începerii 

activităţii pe amplasamente, modelul de contract de prestări servicii pe care intenţionează să-l 

folosească în activitatea sa. 

 

Comunicarea cu Clienţii 

Utilizatorii şi operatorii serviciilor de colectare şi transport al deşeurilor vor fi informaţi în 

campania de informare a Concendentului că orice comentariu, plângere sau cerere a unui 

client sau membru al publicului privind Serviciile va fi adresată Concesionarului. 

Concesionarul are obligaţia să informeze Concedentul asupra lor şi a modului de rezolvare. 

La sfârşitul fiecărei perioade de raportare, Concesionarul va transmite numărul cererilor, 

reclamaţiilor sau plângerilor cu privire la prestarea serviciului. 

Concesionarul va informa pe transportatorii de deşeuri despre: 

 tipurile de deşeuri ce sunt acceptate  în staţiile de transfer, staţiile de sortare, staţia 

TMB şi depozitul conform; 

 orarul de funcţionare pe fiecare amplasament. 

La intrarea fiecărui obiectiv va fi pus un anunţ cu următoarele informaţii: 

 accesul este permis numai vehiculelor autorizate pentru transportul deşeurilor; 

 va indica orarul de funcţionare; 

 numele obiectivului; 

 numele operatorului; 

 adresa sediului social sau al punctului de lucru al operatorului; 

 telefoane de contact/urgenţă. 

Concesionarul va avea un birou de relaţii cu publicul care va comunica toate informaţiile 

necesare transportatorilor de deşeuri şi generatorilor de deşeuri din zonele deservite (orele 

când este deschis, informaţii despre înregistrare, deşeuri acceptate etc.). De asemenea, 

Concesionarul va asigura un dispecerat permanent de înregistrare a reclamaţiilor şi 

sesizărilor, pentru care va asigura înregistrarea într-un registru şi să ia măsurile de rezolvare 

ce se impun. În registru se vor consemna numele şi prenumele persoanei care a reclamat şi 

ale celei care a primit reclamaţia, adresa reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi ora 

rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La sesizările 
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scrise, Concesionarul are obligaţia de a raspunde în maxim 30 de zile de la înregistrarea 

acestora. 

Impreună cu Concedentul, Concesionarul va coordona rezolvarea tuturor problemelor ce apar 

în gestionarea obiectivelor, în relaţia cu Operatorii de salubrizare şi alţi 

colectori/transportatori autorizaţi de deşeuri. 

 

PROGRAMUL DE LUCRU 

Concesionarul va respecta legislaţia naţională, regională şi locală referitoare la programul de 

lucru al angajaţilor. 

Prestarea activităţilor la fiecare din amplasamente se va executa astfel încât să se realizeze:  

 continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea 

prevederilor contractuale;  

 controlul calităţii serviciului prestat;  

 respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;  

 respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei 

publice locale, în condiţiile legii;  

 prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv 

reducerea costurilor de depozitare a deşeurilor;  

 asigurarea funcţionării corespunzătoare a mijloacelor auto, echipamentelor şi utilajelor 

din dotarea centrului;  

 asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 

suficient conform structurii minimale din prezentul caiet de sarcini;   

 prevenirea sau reducerea cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului şi 

sănătăţii umane, generate de depozitarea deşeurilor pe toată durata de exploatare a 

depozitului. 

Ofertantul va prezenta propunerea de program de lucru în propunerea tehnică . 

 

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE 

Programul de funcţionare va fi: 

- pe amplasamentul staţiei de transfer Tărtăria va fi de luni până sâmbăta (cu excepţia 

sărbătorilor legale) de la ..... a.m. până la .... p.m. 

- pe amplasamentul staţiei de transfer Blaj va fi de luni până sâmbăta (cu excepţia 

sărbătorilor legale) de la ..... a.m. până la .... p.m. 

- pe amplasamentul staţiei de transfer Abrud va fi de luni până sâmbăta (cu excepţia 

sărbătorilor legale) de la ..... a.m. până la .... p.m. 
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- pe amplasamentul staţiei de sortare Aiud va fi de luni până sâmbăta (cu excepţia 

sărbătorilor legale) de la ..... a.m. până la .... p.m. 

- pe amplasamentul staţiei de sortare Zlatna va fi de luni până sâmbăta (cu excepţia 

sărbătorilor legale) de la ..... a.m. până la .... p.m. 

- pe amplasamentul staţiei de sortare şi transfer Baia de Arieş va fi de luni până sâmbăta 

(cu excepţia sărbătorilor legale) de la ..... a.m. până la .... p.m. 

- pe amplasamentul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos va fi de 

luni până sâmbăta (cu excepţia sărbătorilor legale) de la ..... a.m. până la .... p.m. 

Concesionarul va consulta operatorii serviciilor de colectare şi transport al deşeurilor pentru a 

se asigura că programul de funcţionare este compatibil cu obligaţiile contractuale pe care 

aceştia le au. 

 

DEŞEURI ADMISE ŞI NEADMISE ÎN INSTALATIILE DE 

GESTIONARE A DESEURILOR 

Concesionarul va permite accesul în obiective, după cum urmează: 

o În Staţia de transfer Tărtăria va permite accesul  următoarelor deşeuri provenite din 

zona de colectare 2: 

- Deşeuri reziduale menajere şi similare  

- deşeuri reciclabile (din menajere şi similare) colectate separat pe 3 fracţii  

- deşeuri din parcuri şi grădini,  

- Deşeuri stradale 

- DEEE-uri  

- Deşeuri periculoase din deşeurile menajere 

- Deşeuri voluminoase 

o În Staţia de transfer Blaj va permite accesul  următoarelor deşeuri provenite din zona 

de colectare 4: 

- Deşeuri reziduale menajere şi similare  

- deşeuri reciclabile (din menajere şi similare) colectate separat pe 3 fracţii  

- deşeuri din parcuri şi grădini,  

- Deşeuri stradale 

- DEEE-uri  

- Deşeuri periculoase din deşeurile menajere 

- Deşeuri voluminoase 

o În Staţia de transfer Abrud va permite accesul  următoarelor deşeuri provenite din 

zona de colectare 3, subzonele 3.2. Abrud şi 3.3. Câmpeni: 

- Deşeuri reziduale menajere şi similare  

- deşeuri reciclabile (din menajere şi similare) colectate separat pe 3 fracţii  

- deşeuri din parcuri şi grădini,  

- Deşeuri stradale 

o În staţia de sortare Zlatna va permite accesul deşeurilor reciclabile colectate separat pe 

3 fracţii din zona 3, subzona 3.1. Zlatna. 
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o În staţia de sortare şi transfer Baia de Arieş va permite accesul deşeurilor reciclabile 

colectate separate pe 3 fracţii provenite din zona de colectare 3, subzone 3.4. Baia de 

Arieş. De asemenea, va permite accesul următoarelor deşeuri colectate din subzona 

3.4. pe toata durata de implementare a contractului, precum si din subzonele 3.2 si 3.3 

in primii doi ani de implementare a contractului în vederea transferului:  

o Deşeuri reziduale menajere şi similare  

o deşeuri reciclabile (din menajere şi similare) colectate separat pe 3 

fracţii  

o deşeuri din parcuri şi grădini,  

o Deşeuri stradale 

o În Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos va permite accesul 

urmatoarelor deşeuri, pe instalaţii: 

 În staţia de sortare va permite accesul deseurilor reciclabile colectate 

separat pe 3 fractii provenite de la 

- Populaţia, agenţii economici/instituţiile publice din zona 1 

(excepţie municipiul Aiud) 

- Staţia de transfer Tărtăria 

- Staţia de transfer Abrud 

- Staţia de transfer Blaj 

 In staţia de tratare mecano-biologică a deşeurilor va permite accesul 

următoarelor deşeuri: 

- Deşeuri reziduale menajere şi similare din zona 1 de colectare 

- Deşeuri reziduale menajere şi similare, deşeurile din parcuri/grădini 

şi  deşeurile stradale (10%)  de la staţia de transfer Tărtăria 

- Deşeuri reziduale menajere şi similare, deşeurile din parcuri/grădini 

şi  deşeurile stradale (10%)  de la staţia de transfer Abrud 

- Deşeuri reziduale menajere şi similare, deşeurile din parcuri/grădini 

şi  deşeurile stradale (10%)  de la staţia de transfer Blaj 

- Deşeuri reziduale menajere şi similare, deşeurile din parcuri/grădini 

şi  deşeurile stradale (10%) provenite din zona 3, subzonele 3.1. 

Zlatna şi 3.4. Baia de Arieş 

 În depozitul conform va permite accesul următoarelor deşeuri: 

- Deşeuri stradale (90%) provenite din toate zonele de colectare 

- Refuzul staţiilor de sortare Galda de Jos, Aiud, Zlatna, Baia de 

Arieş; 

- Refuzul de la pre-tratarea deşeurilor (care nu sunt reciclabile) şi de 

la rafinarea materialului stabilizat rezultate de la instalaţia de 

tratare mecano-biologică Galda de Jos (care nu sunt valorificabile) 

- Nămoluri rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti 

- Alte deşeuri care se regăsesc pe lista de deseuri admise din 

Autorizaţia intergrată de mediu 

Acceptarea şi gestionarea în cadrul instalaţiilor a altor tipuri de deşeuri decât cele care fac 

obiectul prezentului caiet de sarcini se va putea realiza cu respectarea prevederilor legale şi 

doar în urma consultării Autorităţii Contractante şi obţinerii unui aviz favorabil. 
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Concedentul, nicio altă autoritate a administraţiei publice locale din judeţ sau din afara 

judeţului şi niciun generator de deşeuri nu îi va cere Concesionarului să accepte şi nu va 

accepta, nici un fel de deşeuri periculoase sau alt tip de deşeuri decât cele menţionate 

anterior. 

Compoziţia şi cantitatea deşeurilor estimate a fi primite poate varia pe parcursul unui an sau 

de la an la an. Cantitatea aferentă fiecărei luni poate varia din cauza schimbărilor sezoniere. 

Concesionarul trebuie să fie pregătit să gestioneze cantităţile de deşeuri independent de 

fluctuaţiile anuale, lunare şi zilnice şi trebuie să poată face faţă valorilor de vârf. 

 

CONŞTIENTIZAREA PUBLICULUI 

Concesionarul va asista Concedentul si celelalte autoritati ale administratiei publice locale  in  

informarea  transportatorilor si generatorilor de deseuri cu  privire la gestionarea deseurilor si 

cerintele de livrare 

IDENTITATEA FIRMEI ŞI IDENTIFICAREA PERSONALULUI 

Concesionarul va funcţiona sub numele propriei firme sau a liderului consorţiului, marcând 

tot echipamentul, vehiculele, publicaţiile şi obiectivele cu acelaşi logo sau slogan. Personalul 

operaţional va purta îmbrăcămintea Concesionarului în timpul orelor de program. 

Concesionarul va furniza personalului carduri de identificare, continând numele, fotografia, şi 

numărul de identificare şi le va cere să poarte aceste carduri de identificare pe toata perioada 

lucrului, în scopuri de monitorizare. 

 

ECHIPAMENT DE PROTECŢIE ŞI SIGURANŢĂ 

Concesionarul este responsabil cu desfăşurarea tuturor operaţiunilor şi activităţilor în 

conformitate cu prevederile legale şi normele proprii privind sănătatea şi securitatea în 

muncă. 

Concesionarul va lua toate măsurile necesare pentru  protejarea sănătăţii persoanelor care au 

dreptul de a se afla în obiective.  

Prevenirea incendiilor şi măsurile de protecţie vor fi asigurate şi menţinute conform 

legislaţiei româneşti şi a practicilor internaţionale. 

 

RECLAMAŢII ŞI PLÂNGERI ALE TERŢILOR 

Concesionarul va implementa o procedură de gestionare (preluare, răspuns şi acţiune 

corectivă dacă este necesar) a reclamaţiilor.  

Concesionarul va păstra pe timp de trei ani înregistrări ale tuturor reclamaţiilor primite şi ale 

măsurilor luate legate de asemenea reclamaţii în Baza de Date a Operaţiunilor, înregistrări ce 

vor fi păstrate la dispoziţia Concedentului. 
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Concesionarul este pe deplin răspunzător de toate situaţiile care cad sub incidenţa Directivei 

2004/35/CE transpusă prin OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu toate modificările 

şi completările ulterioare. 

 

ASIGURAREA UTILITĂŢILOR 

Concesionarul va încheia contracte cu furnizorii de utilităţi, după cum este necesar pentru 

buna funcţionare a activităţilor, în nume propriu. 

Asigurarea unei noi utilităţi, precum şi renunţarea la o utilitate existentă pe amplasament faţă 

de momentul semnării contractului nu vor putea fi realizate de către Concesionar decât cu 

acordul preliminar al Concendentului.  

Concesionarul este liber să decidă asupra măsurilor de asigurare pemanentă a utilităţilor 

(instalaţii de rezervă) astfel încât standardul de calitate a serviciilor să nu fie afectat. 

 

SECURITATEA OBIECTIVELOR 

Intrarea în obiective va fi controlată de Concesionar şi limitată de către acesta la persoanele  

autorizate să intre în incinte pentru motive asociate cu operarea, întreţinerea, controlul şi 

monitorizarea activităţilor şi la persoanele care livrează deşeuri. Alte persoane, cum ar fi 

vizitatori sau grupuri organizate în scopuri educative, vor fi admise cu acceptul 

Concesionarului. 

Regulile privind accesul la obiective vor fi stabilite de către Concesionar şi vor fi comunicate 

Concendentului. 

Concesionarul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei şi a integrităţii protecţiei 

perimetrale (gardul) pentru toate amplasamentele. 

Orice incident neobişnuit privind securitatea va fi notificat autorităţilor competente de ordine 

publică şi va fi înregistrat în Baza de Date a Operaţiunilor. Concesionarul va raporta 

Concedentului orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi. 

Concesionarul şi Concedentul vor examina periodic orice astfel de incident semnificativ şi 

vor evalua caracterul adecvat al măsurilor de securitate luate pentru evitarea apariţiei unor 

evenimente asemănătoare pe viitor. 

 

CONTROLUL ŞI MONITORIZAREA MEDIULUI 

Concesionarul va respecta cerinţele privind monitorizarea stabilite prin Autorizaţiile de 

mediu şi Autorizaţia integrată de mediu, Autorizaţiile de Gospodărire a Apelor precum şi 

orice altă cerinţă suplimentară impusă de o autoritate competentă (din domeniul protecţiei 

mediului, gospodăririi apelor, reglementării serviciilor de utilitate publică sau sănătăţii 

publice) privind exploatarea în regim normal a obiectivelor. 

Monitorizarea va fi realizată utilizând serviciile unor laboratoare de încercări (interne sau 

terţă parte) acreditate SR EN ISO/CEI 17025/2005 sau echivalent. 
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MONITORIZAREA TEHNOLOGICĂ 

Concesionarul va organiza activitatea de control şi monitorizare a performanţelor instalaţiilor 

de gestionare a deseurilor, în vederea asigurării cerinţelor de raportare solicitate de 

Concendent pe de o parte (conform secţiunii Conţinutul minim al Ofertei tehnice –D. 

Controlul proceselor. Monitorizarea performanţelor), şi, pe de altă parte, a validării 

cerinţelor minime de operare. 

Ofertantul este liber sa organizeze aceasta activitate utilizand resurse si personal propriu sau 

externalizand in totalitate sau anumite servicii. Cheltuielile cu această activitate sunt incluse 

în tariful iniţial al prestării serviciului. 

 

VEHICULE ŞI ECHIPAMENTE SUPLIMENTARE 

In Anexa 9 sunt prezentate echipamentele suplimentare care trebuie asigurate de 

Concesionar. 

In cazul în care Concesionarul consideră că sunt necesare utilaje, instalaţii, echipamente, 

dispozitive suplimentare pentru desfăşurarea conformă a activităţii, acestea vor fi prezentate 

în mod distinct şi justificat în oferta tehnică. 

Achiziţia şi exploatarea acestora se va realiza prin grija şi cu finanţarea exclusivă a 

Concesionarului. Aceste cheltuieli nu vor putea face obiectul unei cereri de plată către 

Autoritatea contractantă şi nici de ajustare ulterioară a tarifului, toate cheltuielile urmând a fi 

incluse în tariful iniţial al prestării serviciului. 

Ulterior semnării Contractului, Concesionarul este liber să realizeze orice achiziţii 

suplimentare de echipamente şi instalaţii, prevederile paragrafului anterior aplicându-se în 

totalitate. 

 

SISTEMUL DE MANAGEMENT CALITATE/ MEDIU/ SĂNĂTATE 

OCUPAŢIONALĂ 

 

Concesionarul va implementa un sistem de management conform cerintelor standardelor 

ISO 9001, ISO 14001 si ISO 18001. 

Concesionarul este liber sa decida daca sistemele de management vor fi certificate 

independent sau pe amplasamente va fi certificat un sistem integrat. 

Sistemul/sistemele de management vor acoperi in mod obligatoriu toate activitatile 

desfasurate de Concesionar pe amplasamente. Cerinta se aplica in mod similar si 

subcontractorilor. 

Concesionarul va avea in vedere la proiectarea sistemelor de management cerintele 

Concedentului privind raportarea, menţionate în continuare. 
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Concesionarul trebuie sa se asigure ca toate bunurile si serviciile achizitionate sunt furnizate 

in conditiile respectarii standardelor de calitate, mediu si sanatate ocupationala proprii.  

 

Sistemul informatic şi baza de date a operaţiunilor 

Concesionarul va instala, utiliza şi întreţine un sistem informatic computerizat, unde vor 

fi stocate şi procesate datele legate de funcţionare. 

In cadrul sistemului informatic Concesionarul va implementa şi menţine o Bază 

electronică de Date a Operaţiunilor.  

Sistemul informaţional trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale şi 

anuale prin agregarea şi procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic pentru 

fiecare obiectiv în parte şi per total. 

Sistemul informatic şi Baza de Date a Operaţiunilor vor fi implementate încă din 

Perioada de Mobilizare şi vor trebui să fie utilizabile la Data Începerii. 

Baza de Date a Operaţiunilor va fi actualizată în timp real. 

Concesionarul este liber să aleagă soluţiile hardware şi software de realizare a Sistemului 

informatic, ţinând seama de următoarele cerinţe minime privind raportarea. 

 

Cerinţe privind raportarea – perioada de operare 

 

a) Rapoarte/Inregistrări Zilnice 

Concesionarul va ţine un jurnal zilnic al activităţilor în cadrul bazei de date a operaţiunilor, 

pe fiecare amplasament concesionat. 

Jurnalul activităţilor în staţiile de transfer (pe fiecare staţie) conţine următoarele date: 

 Datele de identificare ale fiecărui transport care intră în staţia de transfer (denumirea 

operatorului de salubrizare/numele persoanei fizice, date de identificare ale mijlocului de 

transport, categoria de deseu transportat, sursa de provenienţa a deseului, cantitatea de 

deşeu, data si ora efectuarii transportului, locaţia din staţia de transfer unde este 

direcţionat) – Fişa de evidenţă a transportului 

 Rezultatele inspecţiei vizuale ale fiecărui transport 

 Datele de identificare ale locului de descărcare a deşeului în incinta staţiei de transfer 

(locaţia, numărul containerului, ora descărcării, datele de identificare ale vehiculului care 

a descărcat, modul de descărare) 

 Date privind manipularea containerelor (număr de identificare, locatie, cantitati de deseuri 

incarcate, gradul de compactare, data şi ora ieşirii din staţia de transfer, datele de 

identificare ale maşinii de transport 

 Date privind maşinile de transport containere (număr matricol, numele conducătorului 

auto, numărul de transporturi efectuate zilnic / numarul containerului transportat, traseul 

urmat/ km parcurşi, data şi ora intrării în CMID Galda de Jos, numărul documentului de 

însoţire al transportului – conform legislaţiei de mediu privind transportul deşeurilor) 

 Date privind preluarea deşeurilor speciale (destinaţia, operatorul economic care le preia/ 

transportă, categoria şi cantitatea de deşeu preluată, data şi ora ieşirii din staţie, datele de 

identificare ale mijlocului auto folosit pentru transportul deşeurilor de la staţie, numărul 
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documentului de însoţire al transportului – conform legislaţiei de mediu privind 

transportul deşeurilor 

 Tipuri şi cantităţi de deşeuri neconforme, neacceptate în staţia de transfer şi originea lor; 

 Consumul de resurse şi materiale (ex. apa, energie electrică, combustibil – carburant, 

reactivi, echipament de protecţie etc.) 

 Rezultatele monitorizării (de orice tip), incluzând compararea cu valorile permise; 

 Incidente, înregistrări ale problemelor, întreruperi programate şi neprogramate, defecţiuni 

şi accidente, activităţi de întreţinere sau construire şi timpii de oprire a staţiilor, înlocuirea 

vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiţii atmosferice, etc.; 

 Registre ale lucrărilor de î ntreţinere şi reparaţii realizate la fiecare instalaţie, şi 

echipament; 

 Vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizării vehiculelor etc.); 

 Plângeri şi notificări primite şi răspunsurile corespunzătoare; 

 Problemele apărute şi soluţiile folosite; 

 Orice alte date înregistrate solicitate de Concedent. 

 

Jurnalul activităţilor în staţiile de sortare (separat pentru fiecare staţie) 

- Cantităţile de deşeuri primite pe categorii; 

- Cantităţi de deşeuri reciclabile rezultate din staţia de sortare, pe materiale (hârtie şi 

carton, metal, plastic, sticlă, lemn) 

- Cantităţi de deşeuri reciclabile rezultate din staţia de sortare, pe materiale (hârtie şi 

carton, metal, plastic, lemn) valorificate 

- Reziduuri rezultate; 

- Date privind maşinile de transport containere (număr matricol, numele conducătorului 

auto, numărul de transporturi efectuate zilnic / numarul containerului transportat, traseul 

urmat/ km parcurşi, data şi ora intrării în CMID Galda de Jos, numărul documentului de 

însoţire al transportului – conform legislaţiei de mediu privind transportul deşeurilor) 

- Date privind preluarea materialelor reciclabile sortate şi a reziduurilor (destinaţia, 

operatorul economic care le preia/ transportă, categoria şi cantitatea de deşeu preluată, 

data şi ora ieşii din staţie, datele de identificare ale mijlocului auto folosit pentru 

transportul deşeurilor de la staţie, numărul documentului de însoţire al transportului – 

conform legislaţiei de mediu privind transportul deşeurilor 

- Tipuri şi cantităţi de deşeuri neconforme, neacceptate la staţie şi originea lor; 

- Consumul de resurse şi materiale (ex. apa, energie electrică, combustibil – carburant, 

reactivi, echipament de protecţie etc.) 

- Rezultatele monitorizării (de orice tip), incluzând compararea cu valorile permise; 

- Incidente, înregistrări ale problemelor, situaţii de urgenţă, întreruperi programate şi 

neprogramate, defecţiuni şi accidente, activităţi de întreţinere sau construire şi timpii 

de oprire, înlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiţii 

atmosferice, etc.; 

- Registre ale lucrărilor de î ntreţinere şi reparaţii realizate la fiecare instalaţie, şi 

echipament; 

- Vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizării vehiculelor etc.); 

- Plângeri şi notificări primite şi răspunsurile corespunzătoare; 

- Problemele apărute şi soluţiile folosite; 

- Orice alte date înregistrate solicitate de Concedent. 

 

Jurnalul activităţilor în staţia TMB  conţine următoarele date: 
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 Cantitatile de deseuri primite pe categorii; 

 Cantitate de compost produsa 

 Cantitate de compost valorificata 

 Cantitate de material stabilizat obţinută 

 Cantitate refuz după tratarea mecanică şi după rafinare; 

 Tipuri si cantitati de deseuri neconforme, neacceptate la TMB si originea lor; 

 Date privind maşinile de transport containere (număr matricol, numele conducătorului 

auto, numărul de transporturi efectuate zilnic / numarul containerului transportat, traseul 

urmat/ km parcurşi, data şi ora intrării în CMID Galda de Jos, numărul documentului de 

însoţire al transportului – conform legislaţiei de mediu privind transportul deşeurilor) 

 Consumul de resurse si materiale (ex. apa, energie electrica, combustibil – carburant, 

reactivi, echipament de protectie etc.) 

 Rezultatele monitorizarii (de orice tip), incluzand compararea cu valorile permise; 

 Incidente,  inregistrari  ale  problemelor,  intreruperi  programate  si neprogramate,  

defectiuni  si  accidente,  activitati  de  intretinere  sau construire   si   timpii   de   

oprire   a   statiilor,   inlocuirea  vehiculelor, echipamentelor sau personalului, 

conditii atmosferice, etc.; 

 Registre ale lucrarilor de intretinere si reparatii realizate la fiecare instalatie, si 

echipament; 

 Vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizarii vehiculelor etc.); 

 Plangeri si notificari primite si raspunsurile corespunzatoare; 

 Problemele aparute si solutiile folosite; 

 Orice alte date înregistrate solicitate de Concedent. 

 

Jurnalul activităţilor în Depozit va conţine următoarele date: 

- Cantităţile de deşeuri primite pe categorii; 

- Tipuri şi cantităţi de deşeuri neconforme, neacceptate la depozitare şi originea lor; 

- Date privind maşinile de transport containere (număr matricol, numele 

conducătorului auto, numărul de transporturi efectuate zilnic / numarul containerului 

transportat, traseul urmat/ km parcurşi, data şi ora intrării în CMID Galda de Jos, 

numărul documentului de însoţire al transportului – conform legislaţiei de mediu 

privind transportul deşeurilor) 

- Consumul de resurse şi materiale (ex. apa, energie electrică, combustibil – carburant, 

reactivi, echipament de protecţie etc.) 

- Rezultatele monitorizării (de orice tip), incluzând compararea cu valorile permise; 

- Incidente, înregistrări ale problemelor, situaţii de urgenţă, întreruperi programate şi 

neprogramate, defecţiuni şi accidente, activităţi de întreţinere sau construire şi timpii 

de oprire, înlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiţii 

atmosferice, etc.; 

- Registre ale lucrărilor de î ntreţinere şi reparaţii realizate la fiecare instalaţie, şi 

echipament; 

- Vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizării vehiculelor etc.); 

- Plângeri şi notificări primite şi răspunsurile corespunzătoare; 

- Problemele apărute şi soluţiile folosite; 

- Orice alte date înregistrate solicitate de Concedent. 

 

Concendentul îşi rezervă dreptul de a solicita periodic şi furnizarea de Rapoarte zilnice.  
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Formatul standard al Rapoartelor zilnice se va conveni între Concedent şi Concesionar 

înainte de Data de începere. 

Sistemul informaţional, pe baza înregistrărilor zilnice, trebuie să poată genera rapoarte 

lunare, trimestriale şi anuale privind oricare categorie de înregistrări. 

 

b) Raportul lunar 

Un raport lunar se va depune nu mai târziu de o săptămână după încheierea lunii 

calendaristice. Acest raport va fi structurat astfel:  

- Cantitatea de deseuri acceptată la fiecare instalaţie, pe tip de deşeuri şi surse 

(UAT-uri, unde este cazul) 

- Cantitatea de deşeuri predată de Generatori (alţii decât operatorii de colectare şi 

transport) 

- Cantitatea de deşeuri reciclabile rezultate, pe tip de material, atât din staţiile de 

sortare, cât şi din staţiile de transfer; 

- Cantitatea de deşeuri reciclabile valorificate, pe categorii de material; 

- Cantitate de deşeuri valorificabile energetic rezultate şi trimise la instalaţii de 

valorificare energetică, pe categorii de material; 

- Cantitatea de deşeuri nevalorificabile, reziduale trimise la depozitare, pe categorii 

de deşeuri; 

- Veniturile obţinute din vânzarea materialelor reciclabile, pe tip de material; 

- Cantitatea de deşeuri tratate biologic în staţia TMB, pe categorii de deseuri 

- Cantitatea de CLO obţinută si depozitată 

- Înregistrarea activităţii zilnice pentru toate transporturile de deşeuri primite la 

fiecare Instalaţie, inclusiv gradul de acceptare al deşeurilor (numărul de 

transporturi acceptate/total transporturi sosite la Instalaţiile de deşeuri pe zi sau pe  

lună). 

 

c) Raportul trimestrial 

Un raport trimestrial se va depune nu mai târziu de sfârşitul primei luni după încheierea 

trimestrului, care va cuprinde performanţa realizată în ceea ce priveşte respectarea 

Indicatorilor de performanţă, stabiliţi pe o bază trimestrială. 

d) Raportul anual 

Un raport anual consolidat se va depune nu mai târziu de o lună dupa încheierea anului 

calendaristic. Acest raport va fi structurat în funcţie de diferitele instalaţii din proiect. 

Staţiile de transfer(fiecare în parte):  

- sinteza anuală privind activităţile de monitorizare a factorilor de mediu (calitatea 

apei subterane, solului, efluentului general al amplasamentului, apei din sursa 

subterană, zgomot, mirosuri); 

- sinteza anuală a activităţilor de inspecţie şi monitorizare al amplasamentului 

- sinteza anuală a activităţilor de intervenţie  

- orice modificări la planul de operare şi mentenanţă aprobat, cu justificări; 

- vehicule, echipament şi personal angajat; 

- înlocuiri de vehicule, echipamente sau personal; 
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- jurnal de probleme, nerealizări, disfuncţionalităţi şi măsurile de remediere; 

- consumuri de apă/cantităţi de ape reziduale tratate; 

- recomandări privind schimbarea procedurilor sau frecvenţei de prelevare a probelor, 

a parametrilor ce vor fi testaţi sau a criteriilor de comparaţie; 

- orice deviaţii de la programul de monitorizare şi motivele care au dus la acestea; 

- raportul de mase, indicând toate fluxurile de mase din cadrul staţiei de transfer; 

- analiză a sustenabilităţii serviciului în relaţie cu valoarea tarifului şi cerinţele 

legislative aplicabile. 

 

Staţiile de Sortare (fiecare în parte): 

- tipurile şi cantităţile de deşeuri recepţionate; 

- tipurile şi cantităţile de materiale reciclable sortate (defalcate pe utilizare şi 

beneficiar); 

- raport asupra activităţilor de vânzări; 

- o analiză a costurilor unitare pe serviciu. 

- sinteza anuală privind activităţile de monitorizare a calităţii apei subterane, solului, 

efluentului general al amplasamentului, apei din sursa subterană, zgomot, mirosuri; 

- orice modificări la planul de operare şi mentenanţă aprobat, cu justificări; 

- vehicule, echipament şi personal angajat; 

- înlocuiri de vehicule, echipamente sau personal; 

- jurnal de probleme, nerealizări, disfuncţionalităţi şi măsurile de remediere; 

- descrierea activităţilor de construcţii, cum ar fi extindere instalaţii, drumuri de acces, 

lucrări de terasament etc., dacă este cazul; 

- consumuri de apă/cantităţi de ape reziduale tratate; 

- nivelurile apei freatice în toate puţurile de monitorizare şi starea fizică; 

- recomandări privind schimbarea procedurilor sau frecvenţei de prelevare a probelor, 

a parametrilor ce vor fi testaţi sau a criteriilor de comparaţie; 

- orice deviaţii de la programul de monitorizare şi motivele care au dus la acestea; 

- raportul de mase, indicând toate fluxurile de mase din cadrul staţiei de sortare; 

- analiză a sustenabilităţii serviciului în relaţie cu valoarea tarifului şi cerinţele 

legislative aplicabile. 
 

Statia TMB: 

- cantităţile de deşeuri recepţionate, pe categorii de provenienţă; 

- cantităţile de refuz de pre-tratare şi material de acoperire rezultate şi modul lor de 

gestionare 

- cantităţile de compost (defalcate pe utilizare şi beneficiar) 

- raport asupra vânzărilor de compost; 

- situaţia pieţei de compost; 

- o analiză a costurilor unitare pe serviciu. 

- sinteza anuală privind activităţile de monitorizare a calităţii apei subterane, solului, 

efluentului general al amplasamentului, apei din sursa subterană, zgomot, mirosuri; 

- orice modificări la planul de operare şi mentenanţă aprobat, cu justificări; 

- vehicule, echipament şi personal angajat; 

- înlocuiri de vehicule, echipamente sau personal; 

- jurnal de probleme, nerealizări, disfuncţionalităţi şi măsurile de remediere; 

- descrierea activităţilor de construcţii, dacă este cazul.; 
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- consumuri de apă/cantităţi de ape reziduale tratate; 

- nivelurile apei freatice în toate puţurile de monitorizare şi starea fizică; 

- recomandări privind schimbarea procedurilor sau frecvenţei de prelevare a probelor, 

a parametrilor ce vor fi testaţi sau a criteriilor de comparaţie; 

- orice deviaţii de la programul de monitorizare şi motivele care au dus la acestea; 

- raportul de mase, indicând toate fluxurile de mase din cadrul staţiei TMB; 

- analiză a sustenabilităţii serviciului în relaţie cu valoarea tarifului şi cerinţele 

legislative aplicabile. 

 

Depozitul de deşeuri şi instalaţiile aferente: 

- tipuri şi cantităţi de deşeuri depozitate; 

- cantităţi de levigat colectat şi tratat; 

- rezultatele analizelor permeatului; 

- cantitatea de concentrate şi modul de eliminare a acestuia; 

- cantitatea de gaz de depozit estimată a fi generată; 

- cantitatea de gaz de depozit colectat de sistemul de colectare a gazelor; 

- compoziţia măsurată a gazului de depozit; 

- calculul capacităţii disponibile a depozitului; 

- măsurări de stabilitate a depozitului 

- ridicarea topografică a incintei de depozitare. 

- sinteza anuală privind activităţile de monitorizare a calităţii apei subterane, solului, 

efluentului general al amplasamentului, apei din sursa subterană, zgomot, mirosuri; 

- orice modificări la planul de operare şi mentenanţă aprobat, cu justificări; 

- vehicule, echipament şi personal angajat; 

- înlocuiri de vehicule, echipamente sau personal; 

- jurnal de probleme, nerealizări, disfuncţionalităţi şi măsurile de remediere; 

- descrierea activităţilor de construcţii, dacă este cazul.; 

- consumuri de apă/cantităţi de ape reziduale tratate; 

- nivelurile apei freatice în toate puţurile de monitorizare şi starea fizică; 

- recomandări privind schimbarea procedurilor sau frecvenţei de prelevare a probelor, 

a parametrilor ce vor fi testaţi sau a criteriilor de comparaţie; 

- orice deviaţii de la programul de monitorizare şi motivele care au dus la acestea; 

- raportul de mase, indicând toate fluxurile de mase din cadrul depozitului şi 

instalaţiilor aferente; 

- analiză a sustenabilităţii serviciului în relaţie cu valoarea tarifului şi cerinţele 

legislative aplicabile. 

 

Raportul anual va cuprinde şi următoarele dovezi: 

- de plată a tuturor impozitelor şi a taxelor de asigurări şi sociale, de şomaj şi de 

sănătate datorate; 

- de înmatriculare a vehiculelor, 

- de control tehnic al vehiculelor şi de încadrare în normele de control al emisiilor, 

- de autorizare a Concesionarului, 

- de posesie a permiselor/avizelor care condiţionează desfăşurarea activităţii. 

- de suma cheltuită cu lucrările (inclusiv investiţiile) în sarcina delegatului în baza 

contaractului de delegare, ca procent din cifra de afaceri anuală a delegatului 

obţinută prin furnizarea/ prestarea serviciului, şi detaliat pe fiecare tip de lucrare în 

parte. 
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c) Alte Rapoarte 

Trimestrial Concesionarul va prezenta un raport privind serviciile prestate pentru operatorii 

economici care nu sunt parte din sistemul de management integrat al deşeurilor. 

Raportul va cuprinde pentru fiecare operator economic generator de deşeuri în parte 

cantitatea de deşeuri acceptată, instalaţia la care au fost acceptate şi contravaloarea serviciilor 

prestate. 

Raportul va fi transmis în termen de 5 zile lucrătoare după încheierea fiecărui trimestru. 

După primirea Raportului de monitorizare întocmit de Delegatar/ADI la sfarsitul fiecarei 

perioade de monitorizare, Delegatul poate prezenta acestuia propunerile sale de îmbunătăţire 

a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, 

transmiţând aceste propuneri în termen de 15 Zile de la data primirii Raportului de 

monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor: 

a) explica măsurile pe care Delegatul intenţionează să le ia pentru a-şi îmbunătăţi 

activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de 

Performanţă; 

b) prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanţă va fi atins, atunci 

când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanţă. 

 

Cerinţe privind raportarea înainte de Data de începere 

Inainte de Data de începere, în timpul Perioadei de Mobilizare, Concesionarul va furniza 

Concedentului: 

1. Raport asupra Stării Proiectului, la interval de maxim 2 săptămâni, incluzând: 

- Programul de mobilizare a proiectului şi progresele la data respectivă; 

- Devieri de la programul de mobilizare, motive şi măsuri de soluţionare; 

- Informaţii diverse. 

2. Detalii asupra implementării sistemului informatic. 

Orice rapoarte scrise şi documentaţii cerute de Contract vor fi înaintate Concedentului î n 

două (2) exemplare tipărite şi î n formă electronică (ex. pe CD) într-un format care să poată 

fi citit de Concedent. 

 

Şedinţe de management al serviciilor 

Concedentul va organiza şedinţele de management al Serviciilor cu participarea 

Concesionarului şi a Operatorului serviciilor de colectare şi transport. Acestea vor avea loc: 

a) Lunar, în perioada mobilizării şi în primele şase (6) luni de la Data de începere; 

b) Trimestrial, dupa şase (6) luni de la data de începere; 

c) Ad-hoc, la cererea Concedentului sau a Concesionarului. 
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Concedentul va organiza şedinţele de management al Serviciilor şi va î ntocmi ş i distribui 

Procesele Verbale de Şedinţă, nu mai târziu de trei (3) zile dupa şedinţa respectivă. 

Concesionarul va transmite rezultatele Analizei de management a sistemului integrat calitate 

– mediu (sau sistemelor independente după caz) Concendentului. 

 

DURATA CONCESIUNII  

Durata concesiunii pentru operarea instalaţiilor este de 5 ani. Concesiunea se poate prelungi 

conform prevederilor legale. Concesiunea încetează conform prevederilor contractuale. 

 

REGIMUL BUNURILOR 

 Preluarea bunurilor  

Bunurile din patrimoniul public care constituie obiectul concesiunii (prezentate în Anexa 8 la 

Caietul de Sarcini ), se preiau pe bază de proces-verbal de predare-preluare. 

In acest scop, Concesionarul va desemna din timp (înainte de Data de Începere a 

Contractului) personalul responsabil pentru preluarea bunurilor şi va colabora cu Concedentul 

pentru preluarea tuturor informaţiilor, manualelor, certificatelor şi autorizaţiilor. 

 

Regimul bunurilor în perioada contractului  

Concesionarul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale, precum 

şi cele capitale ce se impun la bunurile preluate în concesiune, conform Manualelor de 

Operare şi întreţinere (Anexele 7,9,11 şi 12).  

Concesionarul este obligat să efectueze lucrările necesare pentru buna funcţionare a 

depozitului de deseuri nepericuloase, respectiv construcţia şi operarea instalaţiei de colectare 

a gazului.  

Concesionarul va transmite anual situaţia patrimoniului public la 31 decembrie şi 

modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea Concedentului. 

 

 Returnarea bunurilor  

La încetarea contractului de concesiune, infrastructura concesionată, cu toate echipamentele, 

utilajele şi anexele acestora, se vor returna Concedentului. Acestea se restituie libere de orice 

sarcină. 

De asemenea, Concesionarul va preda Concedentului toate înregistrările, arhivele şi 

documentaţiile aferente instalaţiilor de pe amplasamente.  

Returnarea va fi înregistrată printr-un Raport de Returnare întocmit de Concendent, şi 

certificate printr-un Certificat de Returnare. 

Raportul de Returnare va conţine: 
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 Inventarul, incluzând toate instalaţiile, vehiculele şi echipamentele conexe, cu 

precizarea gradului de uzură; 

 Stare fizică şi performanţă; 

 Starea conformării obiectivelor cu prevederile legislative şi reglementările care 

permit funcţionarea obiectivelor; 

 Cheltuieli istorice/proiectate implicate/bugetate pentru funcţionarea şi întreţinerea 

obiectivelor; 

 Contracte cu terţi, cu termeni şi condiţii ferme specificate în contracte; 

 Lista de inventar a pieselor de schimb definite la începerea proiectului; 

 Setul complet de documente de proiectare, construcţie şi funcţionare; 

 Asigurarea că obiectivele sunt în bună stare de funcţionare, conform obligaţiilor 

din Contract; 

 Istoricul obligaţiilor de mediu cu menţionarea evenimentelor şi a consecinţelor 

acestora. 

 

Criterii de neconformitate 
 

Staţiile de transfer (fiecare în parte) 

Următoarele deficienţe sunt considerate criterii de neconformitate şi vor avea ca rezultat 

Avize de Rectificare din partea Autorităţii Contractante în conformitate cu Condiţiile 

Contractului. Fiecare element al deficienţelor, dacă este identificat, va fi numărat separat: 

a) Nepăstrarea curaţeniei în obiective – pentru fiecare constatare; 

b) Angajaţii nu poartă uniforma sau echipamentul de protecţie – pentru fiecare caz; 

c) Practici de lucru periculoase – pentru fiecare caz; 

d) Nerespectarea cerinţelor privind zgomotul – pentru fiecare caz şi zi; 

e) Eşec în limitarea mirosurilor – pentru fiecare caz şi zi; 

f) Descărcarea de levigat sau ape poluate în emisari – la fiecare constatare. 

g) Stagnări de levigat sau apă poluată pe amplasament – pentru fiecare eveniment; 

h) Neînregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deşeurilor - 

pentru fiecare caz; 

i) Neasigurarea unui flux adecvat de intrare şi de ieşire a deşeurilor pe amplasament– 

pentru fiecare caz; 

j) Nerespectarea traseelor stabilite de transfer a deşeurilor de la staţia de transfer către 

CMID Galda de Jos – pentru fiecare caz;  

k) Comportament necorespunzător al personalului Operatorului– pentru fiecare caz; 

l) Incălcări ale legii de către personalul Operatorului – pentru fiecare caz; 
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m) Orice altă nerespectare a acestui Contract, referitor la operarea staţiei de transfer – 

pentru fiecare caz. 

 

Următoarele deficiente serioase în prestarea Serviciilor vor avea ca rezultat Avize de 

Rectificare Majoră: 

1. Defectarea instalaţiilor sau echipamentelor din cauza nerespectării cerinţelor de 

întreţinere  stabilite în documentele puse la dispoziţie de furnizor prin intermediul AC 

înaintea predării – pentru fiecare caz. 

2. Nefuncţionarea, din vina Operatorului, a instalaţiilor sau echipamentelor mai mult decât 

timpul rezonabil necesar, cum ar fi lipsa de personal, managementul incorect al pieselor 

de schimb/rezervă, etc. – pentru fiecare caz. Timpul de întrerupere sau nefuncţionare este 

considerat nerezonabil dacă depăşeşte următoarele limite:  

- pentru stocarea deşeurilor biodegradabile şi reziduale: 24 ore; 

- pentru echipamentul de cântarire şi înregistrare a deşeurilor: 24 ore 

3. Sistarea Utilităţilor (ex. alimentarea cu apă sau energie electrică, dar fără a se limita la 

acestea), pentru o perioadă care împiedică desfăşurarea normală a Serviciilor, din vina 

Operatorului, cum ar fi: lipsa de personal, administrarea neadecvată a instalaţiilor şi 

reţelelor, lipsa pieselor de schimb, etc. – pentru fiecare zi de lucru; 

4. Refuzul acceptării în staţia de transfer a următoarelor categorii de deşeuri: 

- deşeurile de hârtie/carton colectate separat 

- deşeurile de plastic şi metal colectate separate 

- deşeurile de sticlă colectate separate 

- deşeurile voluminoase colectate separat 

- deşeurile reziduale (de la populatie, agenti economici, instituţii, piete, parcuri si 

grădini) 

- deşeuri stradale 

- deşeurile vegetale din parcuri şi grădini 

- deşeuri biodegradabile din pieţe 

- deşeuri periculoase menajere 

- DEEE-uri 

5. Amestecarea categoriilor diferite de deşeuri în acelaşi container – pentru fiecare caz; 

6. Acceptarea în staţia de transfer a unor deşeuri care nu se găsesc în Autorizaţia de mediu- 

pentru fiecare caz; 

7. Permiterea intrării în staţia de transfer a unor maşini de transport deşeuri cu care nu există 

încheiat contract de prestări servicii – pentru fiecare caz; 

8. Stocarea temporară a deşeurilor în staţia de transfer în alte locuri decât în containerele de  

mare capacitate – pentru fiecare caz; 

9. Arderea deşeurilor în staţia de transfer – pentru fiecare caz; 

10. Livrarea către CMID Galda de Jos a altor categorii de deşeuri decât cele permise – pentru 

fiecare caz; 

11. Livrarea deşeurilor stocate în staţia de transfer către alte destinaţii decât cele prevăzute în 

Contractul de delegare – pentru fiecare caz;  
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12. Netrimiterea în termenul stabilit a rapoartelor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini - 

pentru fiecare caz; 

13. Neutilizarea adecvată a vehiculelor şi echipamentului în conformitate cu Contractul – 

pentru fiecare caz; 

14. Condiţii de muncă nesigure pentru personalul care operează facilitaţile, inclusiv condiţii 

neigienice, atmosferă sau temperatură necorespunzătoare, lipsa echipamentului de 

protecţie - pentru fiecare caz şi zi; 

15. Intreţinerea echipamentului şi bunurilor Autorităţii Contractante nu se realizează conform 

cerinţelor producătorului – pentru fiecare constatare; 

16. Apariţia repetată a deficienţelor de serviciu, care au fost deja rectificate dupa o Notă de 

Rectificare – pentru fiecare repetiţie. 

 

Staţiile de sortare (fiecare în parte) 

Următoarele deficienţe ale Serviciului sunt considerate criterii de neconformitate şi vor avea 

ca rezultat Avize de Rectificare din partea Concedentului în conformitate cu Condiţiile 

Contractului. Fiecare element al deficienţelor Serviciului, dacă este identificat, va fi numărat 

separat: 

a) Nepăstrarea curaţeniei în obiective – pentru fiecare constatare; 

b) Angajaţii nu poartă uniforma sau echipamentul de protecţie – pentru fiecare caz; 

c) Practici de lucru periculoase – pentru fiecare caz; 

d) Nerespectarea cerinţelor privind zgomotul – pentru fiecare caz şi zi; 

e) Eşec în limitarea mirosurilor – pentru fiecare caz şi zi; 

f) Descărcarea de levigat sau ape insuficient epurate – la fiecare constatare. 

g) Scurgeri de levigat sau apă contaminată din amplasament – pentru fiecare eveniment; 

h) Neînregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deşeurilor - pentru 

fiecare caz; 

i) Comportament necorespunzător al personalului Concesionarului – pentru fiecare caz; 

j) Incălcări ale legii de către personalul Concesionarului – pentru fiecare caz; 

k) Orice altă nerespectare a acestui Contract, referitor la operarea Staţiei de Sortare – pentru 

fiecare caz. 

 

Următoarele deficiente serioase în prestarea Serviciilor vor avea ca rezultat Avize de 

Rectificare Majoră: 

1. Defectarea instalaţiilor sau echipamentelor din cauza nerespectării cerinţelor de 

întreţinere  stabilite în documentele puse la dispoziţie de furnizor prin intermediul 

Concedentului înaintea predării – pentru fiecare caz. 

2. Nefuncţionarea, din vina Concesionarului, a instalaţiilor sau echipamentelor mai mult 

decât timpul rezonabil necesar, cum ar fi lipsa de personal, managementul incorect al 

pieselor de schimb/rezervă, etc. – pentru fiecare caz. Timpul de întrerupere sau 

nefuncţionare este considerat nerezonabil dacă depăşeşte  48 ore  
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3. Sistarea Utilităţilor (ex. alimentarea cu apă sau energie electrică, dar fără a se limita la 

acestea), pentru o perioadă care împiedică desfăşurarea normală a Serviciilor, din vina 

Concesionarului, cum ar fi: lipsa de personal, administrarea neadecvată a instalaţiilor şi 

reţelelor, lipsa pieselor de schimb, etc. – pentru fiecare zi de lucru; 

4. Sortare insuficientă sau ineficientă şi incompletă a deşeurilor reciclabile ducând la 

obţinerea de refuz de sortare cu conţinut de material reciclabil sau perioade anormal de 

lungi de depozitare a materialelor reciclabile ce ar trebui predate (vândute) către 

valorificatori;  

5. Livrarea către CMID Galda de Jos a altor categorii de deşeuri decât cele permise – pentru 

fiecare caz; 

6. Livrarea materialelor sortate către alte destinaţii decât cele prevăzute în Contractul de 

delegare – pentru fiecare caz;  

7. Netrimiterea în termenul stabilit a rapoartelor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini - 

pentru fiecare caz; 

8. Neutilizarea adecvată a vehiculelor şi echipamentului în conformitate cu Contractul – 

pentru fiecare caz; 

9. Condiţii de muncă nesigure pentru personalul care operează facilitaţile, inclusiv condiţii 

neigienice, atmosferă sau temperatură necorespunzătoare, lipsa echipamentului de 

protecţie - pentru fiecare caz şi zi; 

10. Intreţinerea echipamentului şi bunurilor Concendentului nu se realizează conform 

cerinţelor producătorului – pentru fiecare constatare; 

11. Apariţia repetată a deficienţelor de serviciu, care au fost deja rectificate dupa o Notă de 

Rectificare – pentru fiecare repetiţie. 

 

Staţia de tratare mecano-biologică  

Următoarele deficienţe ale Serviciului sunt considerate criterii de neconformitate şi vor avea 

ca rezultat Avize de Rectificare din partea AC în conformitate cu Condiţiile Contractului. 

Fiecare element al deficienţelor Serviciului, dacă este identificat, va fi numărat separat: 

a) Nepăstrarea curaţeniei în obiective – pentru fiecare constatare; 

b) Angajaţii nu poartă uniforma sau echipamentul de protecţie – pentru fiecare caz; 

c) Practici de lucru periculoase – pentru fiecare caz; 

d) Nerespectarea cerinţelor privind zgomotul – pentru fiecare caz şi zi; 

e) Eşec în limitarea mirosurilor – pentru fiecare caz şi zi; 

f) Descărcarea de levigat sau ape insuficient epurate – la fiecare constatare. 

g) Scurgeri de levigat sau apă contaminată din amplasament – pentru fiecare eveniment; 

h) Neînregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deşeurilor - 

pentru fiecare caz; 

i) Comportament necorespunzător al personalului Operatorului – pentru fiecare caz; 

j) Incălcări ale legii de către personalul Operatorului – pentru fiecare caz; 
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k) Orice altă nerespectare a acestui Contract, referitor la Staţiile de compostare – pentru 

fiecare caz. 

 

Următoarele deficiente serioase în prestarea Serviciilor vor avea ca rezultat Avize de 

Rectificare Majoră: 

1. Defectarea instalaţiilor sau echipamentelor din cauza nerespectării cerinţelor de 

întreţinere  stabilite în documentele puse la dispoziţie de furnizor prin intermediul 

Concedentului înaintea predării – pentru fiecare caz. 

2. Nefuncţionarea, din vina Operatorului, a instalaţiilor sau echipamentelor mai mult decât 

timpul rezonabil necesar, cum ar fi lipsa de personal, managementul incorect al pieselor 

de schimb/rezervă, etc. – pentru fiecare caz. Timpul de întrerupere sau nefuncţionare 

este considerat nerezonabil dacă depăşeşte 48 ore. 

3. Sistarea Utilităţilor (ex. alimentarea cu apă sau energie electrică, dar fără a se limita la 

acestea), pentru o perioadă care împiedică desfăşurarea normală a Serviciilor, din vina 

Operatorului, cum ar fi: lipsa de personal, administrarea neadecvată a instalaţiilor şi 

reţelelor, lipsa pieselor de schimb, etc. – pentru fiecare zi de lucru; 

4. Tratarea insuficientă, ineficientă sau incompletă a deşeurilor biodegradabile, conducând 

la imposibilitatea valorificării compostului, imposibilitate determinată de calitatea 

scăzută – pentru fiecare 5 de tone de compost depozitat; 

5. Tratare insuficientă, ineficientă şi incompletă a deşeurilor reziduale, conducând la 

depozitarea unui material nestabilizat, care continuă degradarea pe deposit, cu creşterea 

emisiilor – pentru fiecare 5 tone de material depozitat; 

6. Netrimiterea în termenul stabilit a rapoartelor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini - 

pentru fiecare caz; 

7. Neutilizarea adecvată a vehiculelor şi echipamentului în conformitate cu Contractul – 

pentru fiecare caz; 

8. Condiţii de muncă nesigure pentru personalul care operează facilitaţile, inclusiv condiţii 

neigienice, atmosferă sau temperatură necorespunzătoare, lipsa echipamentului de 

protecţie - pentru fiecare caz şi zi; 

9. Intreţinerea echipamentului şi bunurilor AC nu se realizează conform cerinţelor 

producătorului – pentru fiecare constatare; 

10. Apariţia repetată a deficienţelor de serviciu, care au fost deja rectificate dupa o Notă de 

Rectificare – pentru fiecare repetiţie. 
 

Depozitul de deşeuri  

Următoarele deficienţe ale Serviciului sunt considerate criterii de neconformitate şi vor avea 

ca rezultat Avize de Rectificare din partea AC în conformitate cu Condiţiile Contractului. 

Fiecare element al deficienţelor Serviciului, dacă este identificat, va fi numărat separat: 

a) Nepăstrarea curaţeniei în obiective – pentru fiecare constatare; 

b) Angajaţii nu poartă uniforma sau echipamentul de protecţie – pentru fiecare caz; 

c) Practici de lucru periculoase – pentru fiecare caz; 
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d) Nerespectarea cerinţelor privind zgomotul – pentru fiecare caz şi zi; 

e) Eşec în limitarea mirosurilor – pentru fiecare caz şi zi; 

f) Descărcarea de levigat sau ape insuficient epurate – la fiecare constatare. 

g) Scurgeri de levigat sau apă contaminată din amplasament – pentru fiecare eveniment; 

h) Neînregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deşeurilor - 

pentru fiecare caz; 

i) Comportament necorespunzător al personalului Operatorului – pentru fiecare caz; 

j) Incălcări ale legii de către personalul Operatorului – pentru fiecare caz; 

k) Orice altă nerespectare a acestui Contract, referitor la operarea Depozitului – pentru 

fiecare caz. 

 

Următoarele deficiente serioase în prestarea Serviciilor vor avea ca rezultat Avize de 

Rectificare Majoră: 

1. Defectarea instalaţiilor sau echipamentelor din cauza nerespectării cerinţelor de 

întreţinere  stabilite în documentele puse la dispoziţie de furnizor prin intermediul AC 

înaintea predării – pentru fiecare caz. 

2. Nefuncţionarea, din vina Operatorului, a instalaţiilor sau echipamentelor mai mult decât 

timpul rezonabil necesar, cum ar fi lipsa de personal, managementul incorect al pieselor 

de schimb/rezervă, etc. – pentru fiecare caz. Timpul de întrerupere sau nefuncţionare este 

considerat nerezonabil dacă depăşeşte următoarele limite:  

- pentru depozitarea deşeurilor: 24 ore; 

- pentru echipamentul de cântarire şi înregistrare a deşeurilor: 24 ore 

3. Sistarea Utilităţilor (ex. alimentarea cu apă sau energie electrică, dar fără a se limita la 

acestea), pentru o perioadă care împiedică desfăşurarea normală a Serviciilor, din vina 

Operatorului, cum ar fi: lipsa de personal, administrarea neadecvată a instalaţiilor şi 

reţelelor, lipsa pieselor de schimb, etc. – pentru fiecare zi de lucru; 

4. Depozitarea unor deşeuri ce nu îndeplinesc criteriile de acceptare la depozitare – pentru 

fiecare caz; 

5. Acceptarea pe depozit a unor deşeuri care nu se găsesc în Autorizaţia integrată de mediu - 

pentru fiecare caz; 

6. Arderea deşeurilor în Depozit – pentru fiecare caz; 

7. Netrimiterea în termenul stabilit a rapoartelor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini - 

pentru fiecare caz; 

8. Neutilizarea adecvată a vehiculelor şi echipamentului în conformitate cu Contractul – 

pentru fiecare caz; 

9. Condiţii de muncă nesigure pentru personalul care operează facilitaţile, inclusiv condiţii 

neigienice, atmosferă sau temperatură necorespunzătoare, lipsa echipamentului de 

protecţie - pentru fiecare caz şi zi; 

10. Intreţinerea echipamentului şi bunurilor AC nu se realizează conform cerinţelor 

producătorului – pentru fiecare constatare; 
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11. Apariţia repetată a deficienţelor de serviciu, care au fost deja rectificate dupa o Notă de 

Rectificare – pentru fiecare repetiţie. 

 

Sunt considerate de asemenea ca fiind  neconformitati  nerespectarea  tintelor stabilite la 

sectiunea Obiectul contractului din modelul de contract atasat, cazuri in care se aplica 

penalizari anuale in conformitate cu prevederile Contractului. 

 

Delegatul se obliga sa remedieze toate deficientele semnalate prin avizul de rectificare in 

termen de 24 de ore si avizul de rectificare majora, in termen de 48 de ore. Delegatarul va 

avea dreptul sa aplice o deducere financiara de penalizare la fiecare aviz major de rectificare. 

Deducerile financiare de penalizare nu se vor aplica in primele 6 luni de la data de incepere.  

 

 

ASPECTE FINANCIARE ŞI DE ASIGURĂRI 

Delegatul va constitui, conform prevederilor art. 12 din HG 349/2005 un Fond pentru 

închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului, Fond care va fi alimentat cota – parte din 

tariful de depozitare perceput. Valoarea totala a Fondului este de 5.000.000 lei fără TVA care 

reprezintă suma estimată pentru lucrările de închidere şi suma aferenta cheltuielilor de 

monitorizare postînchidere pentru celula 1 a depozitului. 

Cu 30 de zile calendaristice înainte de data de terminare a activităţii Delegatului, Fondul de 

închidere constituit şi necheltuit va fi transferat Delegatarului. 

În vederea operării Delegatarul va obtine autorizaţiile de mediu/autorizatia integrate de mediu 

pe care le fa transfera Delegatului.  

Conform prevederilor art. 11 din HG 349/2005, înainte de începerea operaţiilor de eliminare 

Delegatul trebuie sa facă dovada existenţei unei garanţii financiare, conform legislaţiei în 

vigoare, pentru a asigura că sunt îndeplinite obligaţiile privind siguranţa depozitului pentru 

respectarea cerinţelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, care decurg din 

autorizaţie. Această garanţie va fi menţinută pe toată perioada de operare, închidere şi 

urmărire postînchidere a depozitului. 

Delegatul are obligaţia de a încheia şi onora contracte de asigurări pentru mijloacele din 

patrimoniul public, puse la dispoziţie de Delegatar conform legislaţiei în vigoare privind 

asigurările, precum şi o asigurare a raspunderii civile pentru poluare care să acopere riscul in 

caz de accident/prejudiciu de mediu. Cu acordul autorității de reglementare, asigurarea de 

răspundere pentru poluare poate fi utilizată ca dovada a garanției financiare solicitată 

conform prevederilor art.1 din HG 349/2005. 
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ÎNCASAREA TARIFELOR 

Operatorul instalaţiilor va încasa contravaloarea serviciilor prestate de la operatorii de 

colectare şi transport al deşeurilor. 

Operatorii de colectare şi transport, precum şi alţi operatori/generatori (de ex. 

Operatorul/operatorii pentru deşeuri stradale, operatorul/operatorii pentru deşeuri din parcuri 

si grădini, operatorii staţiilor de epurare orăşeneşti) o vor transporta deşeurile colectate la 

instalaţii (după caz) şi vor plăti un tarif, exprimat în lei/tonă, diferenţiat funcţie de instalaţia 

de gestionare în care intră deşeurile (staţie de transfer, staţie de sortare, statie TMB, depozit). 

Tarifele pentru staţiile de transfer vor include şi costurile de transfer către statiile de tratare 

(sortare sau TMB), precum şi costurile de operare ale statiilor de tratare (sortare sau TMB) 

unde vor ajunge in final deseurile. 

Tariful pentru sortare si pentru staţia TMB ca include şi costurile de depozitare a reziduurilor 

generate în procesul de sortare/tratare mecano-biologică. 

În acest flux, ADI Salubris Alba va avea doar rol de monitorizare a cantităţilor de deşeuri 

colectate şi transportate pe fluxuri de deşeuri, prin intermediul copiilor aferente ale 

documentelor de plată şi justificative emise de operatorul instalaţiilor către operatorii de 

colectare şi transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 3   POPULATIA DESERVITA DE INSTALATIILE DE 

GESTIONARE A DESEURILOR SI CANTITATILE 

ESTIMATE A FI RECEPTIONATE 

 

POPULAŢIA DESERVITĂ DE STATIILE DE TRANSFER 

 

Staţia de transfer Tărtăria va deservi populaţia din zona 2 de colectare, şi anume localităţile: 
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Denumire UAT Populatia (2017) 
SEBES 26,695 

CUGIR 21,119 

Daia Romana 2,740 

Cut 1,062 

Spring 2,391 

Dostat 945 

Garbova 2,025 

Calnic 1,661 

Sasciori 5,688 

Pianu 3,045 

Salistea 2,171 

Blandiana 912 

Vintu de Jos 4,743 

Ceru Bacainti 266 

Sibot 2,209 

Sugag 2,693 
TOTAL 80.365 

 

Staţia de transfer Blaj va deservi populaţia din zona 4 de colectare, şi anume localităţile: 

 

Denumire UAT Populatia 

Zona 4 Blaj 45,177 

BLAJ 20,382 

Cergau 1,472 

Cenade 932 

Valea Lunga 2,872 

Cetatea de Balta 2,895 

Jidvei 4,562 

Sona 4,018 

Sancel 2,382 

Bucerdea Granoasa 2,208 

Craciunelu de Jos 1,931 

Rosia de Secas 1,523 

 

 

 

 

Staţia de transfer Abrud va deservi localitatile din subzonele 3.2. şi 3.3., dupa o perioadă de 2 

ani de la inceperea contractului, şi anume localităţile: 

 

Subzona 3.2. Abrud 10.977 

ABRUD 5,011 

Rosia Montana 2,624 

Ciuruleasa 1,183 
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Bucium 1,437 

Mogos 722 

Subzona 3.3. Cimpeni 23,846 

CAMPENI 7,134 

Arieseni 1,744 

Avram Iancu 1,616 

Vidra 1,671 

Sohodol 1,708 

Vadu Motilor 1,332 

Albac 2,064 

Poiana Vadului 1,125 

Horea 2,117 

Scarisoara 1,641 

Garda de Sus 1,693 

 

 

Staţia de sortare si transfer Baia de Aries 

In ceea ce priveste deşeurile din sub-zonele 3.2 şi 3.3. acestea vor fi transferate pentru o 

perioadă iniţială de 2 ani prin staţia de transfer Baia de Arieş, urmând ca după această 

perioadă să fie transferate prin staţia de transfer Abrud. Deşeurile din zona 3.4. vor fi 

transferate prin staţia de tranfer Baia de Arieş. 

 

Subzona 3.2. Abrud 10,977 

ABRUD 5,011 

Rosia Montana 2,624 

Ciuruleasa 1,183 

Bucium 1,437 

Mogos 722 

Subzona 3.3. Campeni 23,846 

CAMPENI 7,134 

Arieseni 1,744 

Avram Iancu 1,616 

Vidra 1,671 

Sohodol 1,708 

Vadu Motilor 1,332 

Albac 2,064 

Poiana Vadului 1,125 

Horea 2,117 

Scarisoara 1,641 
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Garda de Sus 1,693 

Subzona 3.4. Baia de 
Aries 13,975 

BAIA DE ARIES 3,419 

Lupsa 3,015 

Salciua 1,411 

Posaga 1,035 

Ocolis 609 

Bistra 4,486 

 

 

 

 

POPULAŢIA DESERVITĂ DE STATIILE DE SORTARE 

 

Staţia de sortare Aiud va deservi etapizat uat-urile deservite si va fi preluată după încetarea 

contractului actual de delegare (august 2020). 

Etapa 1 (de la semnarea contractului de delegare al ADI Salubris Alba pana la 16.08.2020 - 

data finalizarii contractului  existent de operare a statiei de transfer Aiud) 

- vor ajunge deşeurile reciclabile din UAT-urile Aiud si Livezile; 

Etapa 2 (din 17.08.2020 pana la finalizarea contractului de delegare al ADI Salubris Alba) 

- vor ajunge deşeurile reciclabile din UAT-urile Aiud, Livezile, Rimetea, Miraslau, 

Lopadea Noua, Radesti, Rimet, Ponor. 

Subzona 1.2. Aiud 31,865 

AIUD 22,601 

Ramet 567 

Radesti 1,186 

Rimetea 1,112 

Lopadea Noua 2,726 

Livezile 1,178 

Miraslau 1,961 

Ponor 534 

 

 

Staţia de sortare Zlatna va deservi populaţia din subzona 3.1., şi anume localităţile: 

 

Denumire UAT Populaţia 

Subzona 3.1 Zlatna 11,499 

ZLATNA 7,400 
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Almasu Mare 1,274 

Metes 2,826 

 

Staţia de sortare Baia de Arieş va deservi localităţile arondate astfel:  

 

- Pentru o perioada de 2 ani incepand cu data semnarii contractului de delegare al 

ADI Salubris Alba vor ajunge deşeurile reciclabile din sub-zonele 3.2, 3.3 si 3.4; 

- Pentru perioada ulterioara celor 2 ani, incepand cu data semnarii contractului de 

delegare al ADI Salubris Alba, vor ajunge deşeurile reciclabile din sub-zona 3.4; 

 

 

Subzona 3.2. Abrud 10,977 

ABRUD 5,011 

Rosia Montana 2,624 

Ciuruleasa 1,183 

Bucium 1,437 

Mogos 722 

Subzona 3.3. Campeni 23,846 

CAMPENI 7,134 

Arieseni 1,744 

Avram Iancu 1,616 

Vidra 1,671 

Sohodol 1,708 

Vadu Motilor 1,332 

Albac 2,064 

Poiana Vadului 1,125 

Horea 2,117 

Scarisoara 1,641 

Garda de Sus 1,693 

Subzona 3.4. Baia de 
Aries 13,975 

BAIA DE ARIES 3,419 

Lupsa 3,015 

Salciua 1,411 

Posaga 1,035 

Ocolis 609 

Bistra 4,486 
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Staţia de sortare Galda de Jos va deservi restul populaţiei din judeţul Alba, respectiv: 

 

- pe intreaga perioada a contractului de delegare vor ajunge deşeurile reciclabile 

colectate din zonele/subzonele 1.1, 1.3, 2 si 4; 

- de la semnarea contractului de delegare al ADI Salubris Alba pana la 16.08.2020 

(data finalizarii contractului  existent de operare a statiei de transfer Aiud), vor 

ajunge deşeurile reciclabile colectate din UAT-urile Rimetea, Miraslau, Lopadea 

Noua, Radesti, Rimet, Ponor, din cadrul subzonei 1.2; 

- Pentru perioada ulterioara a primilor 2 ani de implementare a contractului de 

delegare al ADI Salubris Alba, vor ajunge deşeurile reciclabile din sub-zona 3.2 si 

3.3; 

 

 

Subzona 1.1. Alba Iulia 96,240 

ALBA IULIA 62,774 

TEIUS 6,615 

Ciugud 3,011 

Berghin 1,870 

Ohaba 748 

Mihalt 3,014 

Stremt 2,389 

Galda de Jos 4,462 

Cricau 1,889 

Intregalde 570 

Ighiu 6,208 

Santimbru 2,690 

Subzona 1.2. Aiud 31,865 

AIUD 22,601 

Ramet 567 

Radesti 1,186 

Rimetea 1,112 

Lopadea Noua 2,726 

Livezile 1,178 

Miraslau 1,961 

Ponor 534 

Subzona 1.3. Ocna Mures 24,323 

OCNA MURES 12,880 
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Hoparta 1,138 

Farau 1,550 

Noslac 1,641 

Lunca Muresului 2,375 

Unirea 4,738 

Zona 2 Tartaria 80,365 

SEBES 26,695 

CUGIR 21,119 

Daia Romana 2,740 

Cut 1,062 

Spring 2,391 

Dostat 945 

Garbova 2,025 

Calnic 1,661 

Sasciori 5,688 

Pianu 3,045 

Salistea 2,171 

Blandiana 912 

Vintu de Jos 4,743 

Ceru Bacainti 266 

Sibot 2,209 

Sugag 2,693 

Subzona 3.2. Abrud 10,977 

ABRUD 5,011 

Rosia Montana 2,624 

Ciuruleasa 1,183 

Bucium 1,437 

Mogos 722 

Subzona 3.3. Campeni 23,846 

CAMPENI 7,134 

Arieseni 1,744 

Avram Iancu 1,616 

Vidra 1,671 

Sohodol 1,708 

Vadu Motilor 1,332 

Albac 2,064 

Poiana Vadului 1,125 

Horea 2,117 
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Scarisoara 1,641 

Garda de Sus 1,693 

Subzona 3.4. Baia de Aries 13,975 

BAIA DE ARIES 3,419 

Lupsa 3,015 

Salciua 1,411 

Posaga 1,035 

Ocolis 609 

Bistra 4,486 

Zona 4 Blaj 45,177 

BLAJ 20,382 

Cergau 1,472 

Cenade 932 

Valea Lunga 2,872 

Cetatea de Balta 2,895 

Jidvei 4,562 

Sona 4,018 

Sancel 2,382 

Bucerdea Granoasa 2,208 

Craciunelu de Jos 1,931 

Rosia de Secas 1,523 

 

Staţia de tratare mecano-biologică, precum şi depozitul de deşeuri (ambele in cadrul 

amplasamentului Galda de Jos)  vor deservi întreaga populatie a judetului Alba. 

 

Cantităţile de deşeuri estimate a se genera în anul 2017 şi care vor intra în instalaţiile de 

gestionare a deşeurilor sunt prezentate mai jos: 

 

 

  Zona 1 Zona 2 zona 3 zona 4 

TOTAL 67.193 32.487 19.300 15.709 

Urban         

populatie 40.698 18.556 8.912 7.910 

similare 11.839 5.398 2.593 2.301 

parcuri si gradini 3.066 1.398 671 596 

stradale 3.488 1.590 764 678 

Total 59.091 26.942 12.940 11.485 

rural     

populatie 7.766 5.315 6.096 4.049 

similare 240 164 188 125 

parcuri si gradini 48 33 38 25 

stradale 48 33 38 25 
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Total 8.102 5.545 6.360 4.224 
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ANEXA 4  DATE TEHNICE ALE STATIILOR DE TRANSFER  

 

 

STATIA DE TRANSFER TĂRTĂRIA 

 

Staţia de transfer este amplasată în extravilanul localităţii Tărtăria (comuna Săliştea), la o 

distanţă de 2,2 km faţă de zona rezidenţială. 

 

Amplasamentul stației de transfer Tărtăria este situat în partea dreaptă a drumului DJ 705E cu 

acces dintr-un drum de exploatare agricol. Accesul la staţia de transfer se va face din DN 7 

Vinţu de Jos – Orăstie.  

Din punct de vedere geografic amplasamentul este localizat în nordul satului Tărtăria 

(comuna Săliştea), la 2,2 km faţă de zona rezidenţială având coordonatele: longitudine 45° 

56′ 31″ Nord, latitudine 23° 25′ 0″ Est. 

Din punct de vedere cadastral amplasamentul este înregistrat în CF 70176, extravilan, 

comuna Săliștea, sat Tărtăria,  nr. Top 668/1/1.  

Suprafaţa totală a terenului pe care este amplasată staţia de transfer este de 13 000 mp. 

 

 
 

 

În cadrul stației de transfer Tărtăria se va realiza preluarea  următoarelor categorii de deşeuri 

provenite din zona 2 de colectare: 

- Deşeuri reziduale menajere şi similare 

- Deşeuri reciclabile menajere şi similare, colectate pe 3 fracţii: hârtie/carton, 

plastic/metal, sticlă 

- Deşeuri din parcuri si grădini 

- Deşeuri stradale 

- Deşeuri periculoase menajere 

- Deşeuri voluminoase 
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- DEEE-uri 

 

Stația de transfer Tărtăria are o capacitate de transfer de 33.044 tone/an, va funcţiona cu 

descărcare directă şi compactare mobilă (în pres-containere). Alte date tehnice sunt 

prezentate in tabelul de mai jod: 

 

Date de proiectare Stație de transfer Tărtăria 

Capacitate de intrare (t/an) 33,044 

Capacitate de stocare teporarara a deşeurilor  2 zile 

Livrare (zile/săptămână) 6 

Ore de lucru/schimb 8 

Muncitori în unitatea de transfer (numărul maxim de 

persoane/schimb) 
5 

Număr de rampe de descărcare 2 

Capacitate de prelucrare (to/zi) 105,91 

Durata medie a procesului de transfer: incarcare, 

descarcare, manevre, trafic (min) 
40 

Distanța de parcurs până la Galda de Jos (km dublu 

sens) 
92 

 

In cadrul staţiei de transfer sunt amenajate următoarele obiective: 

 Împrejmuire și poartă de acces auto și pietonală; 

 Platfomă betonată și zonă carosabilă asfaltată,  

 spații de depozitare press-containere,  

 spații de stocare temporară,  

 spații de depozitare containere DEEE, periculoase și voluminoase; 

 Clădire administrativă; 

 Container grup sanitar; 

 Cântar pod basculă de 60 tone 

 Parcare; 

 Rampă de descărcare și pâlnie de alimentare; 

 Stație pompare și rezervor pentru alimentare cu apă; 

 Instalații de canalizare menajeră și bazin vidanjabil; 

 Sistem de colectare a apelor pluviale și separator hidrocarburi, cu descărcare în ; 

 Instalații de alimentare cu energie electrică, sistem de iluminat și prize interior, 

circuite de prize, paratrăsnet și pământare; 

 Sistem de iluminat pe timp de noapte; 

 Dotări. 

 

Stația de transfer este dotată cu:  
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 Mașini de încărcat cu cârlig (hook lift) –5 buc.;  

 Prescontainere de 24 mc – 8 buc. 

 

Alimentarea cu apă 

Apă potabilă  

Alimentarea cu apă se va efectua cu cisterna iar stocarea va fi asigurată într-un rezervor de 5 

mc.  

Apă tehnologică - Nu este necesară deoarece descărcarea deșeurilor se realizează direct în 

compactoarele mobile, nefiind astfel necesară spălarea platformelor și nici a autovehiculelor. 

Canalizarea 

Eliminarea apelor uzate  

Evacuarea apelor uzate se va realiza cu autovidanja.  

Evacuarea apelor pluviale  

Evacuarea apelor pluviale, după trecerea prin separatorul de hidrocarburi, se va realiza la 

Statia de transfer Tartaria - in canalul pluvial existent in partea de Nord a amplasamentului, 

apoi in raul Mures. 

Alimentare cu energie electrica 

Staţia de transfer va fi alimentată din reţeaua naţională, fiind racordată la un BMPT.. 

Furnizarea de agent termic 

Va fi asigurată prin sisteme de încălzire alimentate cu energie electrică. 

Telecomunicaţiile  

Sunt asigurate sisteme de telefonie mobilă şi conectarea la internet. 
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Fluxul tehnologic în staţia de transfer 

 

Deşeurile sunt descărcate, printr-o pâlnie metalică, direct în press-containerele utilizate 

pentru transportul la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos. Din acest 

motiv, staţia este structurată ca o zonă pe două nivele. După ce press-containerul a fost 

umplut, acesta este încărcat în autocamion, prin intermediul unui mecanism de ridicare cu 

cârlig. Un alt press-container gol este aşezat sub pâlnie, iar vehiculele de colectare pot începe 

descărcarea deşeurilor colectate 

 

 

 

STATIA DE TRANSFER BLAJ 

 

 

Din punct de vedere geografic amplasamentul este situat la ieșirea dinspre nordul 

municipiului Blaj pe partea dreaptă a DJ107 la 1,8 km de Blaj înspre comuna Sâncel având 

coordonatele: longitudine 46° 10′ 31″ Nord, latitudine 23° 54′ 52″ Est. 

Din punct de vedere cadastral amplasamentul este înregistrat în CF Sâncel 2413 nr. Top 

2970/26/4, 2970/27/4, 2970/28/2, 2970/29/2, 2970/30/2, 2970/31/2.  

Stația de transfer este construită pe amplasamentul depozitului de deșeuri neconform existent. 

Activitatea depozitului a fost sistată în anul 2009. 

Suprafața totală alocată construirii stației de transfer și închiderii depozitului de deșeuri este 

23.591mp din care 15.000 mp sunt alocați închiderii depozitului neconform de deșeuri, iar 

6.536 mp sunt alocați construirii stației de transfer.  

 

 

În cadrul stației de transfer Blaj se va realiza preluarea  următoarelor categorii de deşeuri 

provenite din zona 2 de colectare: 

- Deşeuri reziduale menajere şi similare 
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- Deşeuri reciclabile menajere şi similare, colectate pe 3 fracţii: hârtie/carton, 

plastic/metal, sticlă 

- Deşeuri din parcuri si grădini 

- Deşeuri stradale 

- Deşeuri periculoase menajere 

- Deşeuri voluminoase 

- DEEE-uri 

 

Stația de transfer Blaj are o capacitate totală de 15,000 to/an. Tipul de staţie de transfer care 

se va realiza pe cele doua amplasamente este staţia de transfer cu descărcare directă şi 

compactare mobilă (press-containere). Alte date tehnice ale staţiei sunt prezentate în tabelul 

de mai jos: 

 

Date de proiectare Stație de transfer Blaj 

Capacitate de intrare (t/an) 15,000 

Capacitate de stocare temporarara a deşeurilor  2 zile 

Livrare (zile/săptămână) 6 

Ore de lucru/schimb 8 

Muncitori în unitatea de transfer (numărul maxim de 

persoane/schimb) 
5 

Număr de rampe de descărcare 2 

Capacitate de prelucrare (to/zi) 48,07  

Durata medie a procesului de transfer: incarcare, 

descarcare, manevre, trafic (min) 
40 

Distanța de parcurs până la Galda de Jos (km dublu 

sens) 
72 

 

 

In cadrul staţiei de transfer sunt amenajate următoarele obiective: 

 Împrejmuire și poartă de acces auto și pietonală; 

 Platfomă betonată și zonă carosabilă asfaltată,  

 spații de depozitare press-containere,  

 spații de stocare temporară,  

 spații de depozitare containere DEEE, periculoase și voluminoase; 

 Clădire administrativă; 

 Cântar pod basculă de 60 tone 

 Container grup sanitar; 

 Parcare; 

 Rampă de descărcare și pâlnie de alimentare; 

 Stație pompare și rezervor pentru alimentare cu apă; 

 Instalații de canalizare menajeră și bazin vidanjabil; 
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 Sistem de colectare a apelor pluviale și separator hidrocarburi; 

 Instalații de alimentare cu energie electrică, sistem de iluminat și prize interior, 

circuite de prize, paratrăsnet și pământare; 

 Sistem de iluminat pe timp de noapte; 

 Dotări. 

Alimentarea cu apă 

Apă potabilă  

Alimentarea cu apă se va efectua cu cisterna iar stocarea va fi asigurată într-un rezervor de 5 

mc.  

Apă tehnologică nu este necesară deoarece descărcarea deșeurilor se realizează direct în 

compactoarele mobile, nefiind astfel necesară spălarea platformelor și nici a autovehiculelor. 

Canalizarea 

Eliminarea apelor uzate  

Evacuarea apelor uzate se va realiza în ambele stații de transfer cu autovidanja din bazinul 

vidanjabil.  

Evacuarea apelor pluviale  

Evacuarea apelor pluviale, după trecerea prin separatorul de hidrocarburi, se va realiza la 

Statia de transfer Blaj - in puţuri absorbante; 

Alimentare cu energie electrica 

Staţia de transfer va fi alimentată din reţeaua naţională, fiind racordată la un BMPT.. 

Furnizarea de agent termic 

Va fi asigurată prin sisteme de încălzire alimentate cu energie electrică. 

Telecomunicaţiile  

Sunt asigurate sisteme de telefonie mobilă şi conectarea la internet. 

 

Stația de transfer este dotată cu:  

 Mașini de încărcat cu cârlig (hook lift) – 4 buc.  

 Prescontainere de 24 mc – 4 buc. 

Fluxul tehnologic în staţia de transfer Blaj 

 

Deşeurile sunt descărcate, printr-o pâlnie metalică, direct în press-containerele utilizate 

pentru transportul la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos. Din acest 

motiv, staţia este structurată ca o zonă pe două nivele. După ce press-containerul a fost 

umplut, acesta este încărcat în autocamion, prin intermediul unui mecanism de ridicare cu 

cârlig. Un alt press-container gol este aşezat sub pâlnie, iar vehiculele de colectare pot începe 

descărcarea deşeurilor colectate 

 

 

STATIA DE TRANSFER ABRUD 
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Staţia de transfer Abrud a fost construită în cadrul Proiectului PHARE CES 2003: “Sistem de 

colectare selectivă şi amenajare statie de transfer în zona turistică Abrud, Roşia Montană, 

Bucium şi Ciuruleasa”. 

Statia de transfer Abrud era planificata sa deserveasca doar localitatile mentionate mai sus. 

Prin extinderea utilizarii si la subzona 3.3, statia devine insuficientă pentru a deservi atât zona 

3.2 Abrud cât şi zona 3.3. Câmpeni. Operatorul va trebui să realizeze investiţiiîn extinderea 

capacităţii acestei instalaţii 

 

Accesul în staţia de transfer se face printr-un racord din DN 74 A Alba Iulia-Abrud-Roşia 

Montană. Drumul de acces trece peste calea ferată îngustă (mocăniţa) şi are o lungime de 22 

m. 

In incinta statiei de transfer se identifică următoarele suprafete: 

- 1130 mp platformă betonată carosabilă cu fundaţie din balast cilindrat si imbrăcăminte din 

beton 

- 185 mp spaţii verzi 

- 165 mp rampa urcare/descarcare cu înăltime de 2 m şi lătime de 3,6 m. Lungimea rampei 

este de 27 m. Accesul pe rmpa are o inclinare de 10% si o lungime de 20 m. 

 

 

 
Descărcarea deseurilor din autogunoiere se va face de pe rampă, prin basculare direct în 

pâlnia de alimentare a presei fixe. Pentru protectie, palnia de alimnetare a presei a fost 

prevăzută cu acoperiş de tip şopron, închis pe 3 laturi. Sopronul este o construcţie metalica de 

6 m inaltime şi 12 mp suprafata în plan. 

 

In cadrul staţiei de transfer mai există un birou administrativ, construcţie cu dimensiunile în 

plan de 5,10 x 15,10 m, amplasat imediat la intrarea în incinta statiei. 

Biroul administrativ are două zone:  

- o zonă de birouri, constituită din: birou, hol şi grup sanitare 
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- zona de vestiare: vestiar, grup sanitar 

 

Staţia este dotată cu următoarele utilităţi: 

- alimentare cu apă – din sistemul de alimentare cu apă al localităţii printr-o conductă de 

distribuţie PAID DE 75 mm de 374 m lungime; se va alimenta din aceeasi sursa si un hidrant 

exterior de incendiu tip subteran Dn 65 mm Q= 10 l/s 

- canalizare menajeră – racordată la o fosă vidanjabilă de 9 mc. Conducta de canalizare este 

de tip PVC KG De 125 mm cu lungime de 15 m.  

- canalizare ape uzate tehnologice - Fosă vidanjabilă de 9 mc amplasata în apropierea presei 

fixe care preia eventualele scurgeri de lichid din presa, care sunt direcţionate aici de o rigolă 

betonată 

- alimentare cu energie electrică – prin racord de joasă tensiune la postul TRAFO existent în 

vecinătatea amplasamentului. În incinta staţiei se va alimenta cu curent utilajul de presare, 

clădirea administrativă şi iluminat exterior (2 stâlpi de beton pozate pe clădiri, cu lmpi de 

vapori cu sodiu de înaltă presiune de 150 W) 

- alimentare cu energie termică – pentru cladirea administrativă cu centrală termică electrică 

- 

 

Incinta staţiei este împrejmuită pe tot periculetrul cu gard cu panouri din plasa de sârmă 

sudată fixate pe rame de OB şi poartă glisantă dublă din panouri de plasă de sârmă sudată 

montate pe rame metalice. 

  

În cadrul stației de transfer Abrud se va realiza preluarea  următoarelor categorii de deşeuri 

provenite din zona 3 de colectare, subzonele 3.2. Abrud şi 3.3. Câmpeni: 

- Deşeuri reziduale menajere şi similare 

- Deşeuri reciclabile menajere şi similare, colectate pe 3 fracţii: hârtie/carton, 

plastic/metal, sticlă 

- Deşeuri din parcuri si grădini 

- Deşeuri stradale 

- Deşeuri periculoase menajere 

- Deşeuri voluminoase 

- DEEE-uri 

 

Dotări în cadrul staţiei: 

- 4 containere de 30 mc(3 închise şi 1 deschis-pentru colectarea sticlei) 

- 1 presă fixă 

- 1 maşină de transfer containere de 26 tone 

 

In vederea asigurării bunei funcţionări a staţiei de transfer în cadrul SMID Alba, şi pentru a 

acoperi şi subzona 3.3. Câmpeni, sunt necesar a fi achiziţionate de operatorul staţiei 

următoarele echipamente: 

- cântar 
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ANEXA 5  DATE TEHNICE ALE STATIILOR DE SORTARE  

 

 

Lista staţiilor de sortare şi capacitatea de prelucrare a acestora 

 

Nr. 

Crt 

Adresa Suprafaţa Capacitatea de lucru 

(t/oră) 

1 Staţia de sortare Galda de Jos 0,15 ha 42.213 t/h 

2 Staţia de sortare Zlatna 0,3 ha 3000 t/an 

3 Staţia de sortare Aiud  15000 t/an 

4 Staţia de sortare şi transfer Baia 

de Arieş 

 4200 t/an 

 

 

 

STAŢIA DE SORTARE GALDA DE JOS 

 

Din punct de vedere geografic amplasamentul este situat la 16.5 km de municipiul Alba Iulia 

la intersecția între  drumurile județene 107K si 107H  având coordonatele: latitudine 46°10′ 

44″ Nord, longitudine 23°37′ 30″ Est. 

Din punct de vedere cadastral amplasamentul este înregistrat în CF Galda de Jos  nr. Top 

70272, 70273, 70275, 70276, 70279, 70280, 70283.  

Accesul către amplasament se va face din DN1 (E81) pe două drumuri de legătură situate 

între sectorul dintre intersecția acestora cu DJ 107 H și intrarea în orașul Teiuș.  

 

 
 

Suprafața totală alocată este 274.444 mp din care 250.000 mp sunt alocați construirii 

centrului CMID (stație TMB, stație sortare și depozit conform de deșeuri etapa I si II)  iar 

24.444 mp sunt alocați construirii drumurilor de acces.  

Zona necesară pentru stația de tratare mecano-biologică și de sortare este de aproximativ 

35.000mp din cei 250.000mp alocați construirii CMID. 
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În cadrul staţiei de sortare sunt amenajate şi construite următoarele obiective, unele dintre ele 

commune cu celelalte instalaţii de pe amplasament (staţie TMB şi depozit): 

 Platfome betonate și zone carosabile; 

 Hală pentru depozitare temporară a deșeurilor livrate; 

 Hală sortare deșeuri reciclabile; 

 Parcare pentru utilaje de transport; 

 Spații de depozitare containere necesare în tehnologia de sortare  

 Spații de depozitare pentru: 13 containere de 15 mc pentru deșeuri periculoase, 7 

containere de 6 mc pentru deșeuri periculoase și 5 containere de 30 mc pentru 

deșeuri tip DEEE; 

Obiectivele commune tuturor instalatiilor sunt: 

 Gospodărie de apă; 

 Stație mobilă de carburant; 

 Separator de hidrocarburi dacă cel instalat pentru depozitul ecologic nu este 

suficient; 

 Sisteme de pomparea apei, a apei uzate menajere şi a apei uzate tehnologice. 

 Rețele alimentare cu apă şi apă de uz tehnologic precum și rețele de canalizare a 

acesteia (după necesități) din interiorul halelor; 

 Rețea exterioară de colectare a apei tehnologice și dirijarea acesteia către staţia de 

tratare a levigatului şi apelor uzate menajere; 

 Rețele exterioare de canalizare ape uzate menajere către staţia de tratare a 

levigatului şi apelor uzate menajere; 

 Sistem de prevenire incendii la interiorul clădirilor și la exterior; 

 Sistem de iluminat de urgență la interiorul clădirilor; 

 Rețele de iluminat exterioare pe drumurile de acces din incintă; 

 Rețele de instalatii electrice – iluminat și forță – în interiorul halelor; 

 Sisteme tip paratrăsnet; 

 Asigurarea sistemului de pământare a: construcțiilor, utilajelor tehnologice și a 

tablourilor electrice;  

 Rețele de colectarea apelor pluviale de pe clădiri și platforme și descărcare in 

pârâul Dăneț după trecerea prin separatorul de hidrocarburi (după caz); 

 Sistem de comunicație (telefonie mobilă, rețele de curenți slabi, internet etc.). 

Alimentarea cu apă 

Apă potabilă Apa potabilă se va utiliza în scop igienico-sanitar pentru personalul Centrului de 

Management. Alimentarea cu apă se va efectua de la retea.  

Apă tehnologică Apa tehnologică este necesară pentru prevenirea incendiului, spălarea 

utilajelor de proces și a celor de transport. Alimentarea cu apă tehnologică se face de la retea.  

Canalizarea 

Eliminarea apelor uzate Evacuarea apelor uzate fecaloid menajere, a apei tehnologice 

rezultate în urma igienizării echipamentelor, precum și apa tehnologică provenită de la 
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spălarea utilajelor de transport se va realiza prin sisteme de canalizare gravitațională sau prin 

pompare cu deversare în statie de epurare. 

Evacuarea apelor pluviale Evacuarea apelor pluviale provenite din parcări și platforme de 

beton carosabile, după trecerea prin separatorul de hidrocarburi, se va realiza în pârâul 

existent în zonă. Evacuarea apelor pluviale potențial curate de pe clădiri sau din zone 

necarosabile se realizează prin preluarea prin sisteme de rigole, guri de scurgere și canalizări 

pluviale și apoi dirijate spre pârâul existent în zonă.  

Alimentare cu energie electrica 

Se va realiza din reţeaua naţională de alimentare prin intermediul unui racord. 

Furnizarea de agent termic 

Staţia de sortare va avea sisteme de încălzire alimentate cu energie electrică. 

 

 

Construcţiile ce compun stația de sortare sunt următoarele: 

 hala de sortare; 

 spații de depozitare deșeuri periculoase. 

Hala de sortate va avea aproximativ 6,300 m
2
 pentru echipament, zone de recepție, 

depozitare și sortare manuală. Structura de rezistență a halei va fi alcătuită din stâlpi și grinzi 

metalice pe fundații din beton. Pereții și acoperișul sunt din panouri termoizolante, alcătuite 

din două plăci de oțel profilat între care se află spumă poliuretanică.  

Hala este compartimentată și este prevăzută cu uși automate pentru a facilita accesul 

vehiculelor utilitare (încărcătoare fontale) și al vehiculelor de transport (camioanele). Hala 

are următoarele utilități: alimentare cu apă potabilă și tehnologică, sistem de canalizare apă 

uzată menajeră şi tehnologică, rețea de control al aerului, sistem de încălzire pentru cabinele 

de sortare și pentru camera de control, sistem de apărare impotriva incendiilor, alimentare cu 

energie electrică și control automat.  

Clădirea stației de sortare va încorpora: 

 zona de recepție; 

 zona de sortare; 

 unitatea de balotare; 

 zona de depozitare temporară; 

 camera de control. 

De asemenea, clădirea stației de sortare va oferi spațiu adecvat pentru: 

 depozitarea materialelor care intră în stație (la recepție); 

 depozitarea materialelor sortate (temporară); 

 spațiul de manevră pentru încărcătoarele frontale precum și a camioanelor sosite; 

 amplasarea tuturor echipamentelor și dotărilor ce alcătuiesc ansamblul liniei 

tehnologice. 
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Suprafața de depozitare deșeuri periculoase este o platformă din beton armat în afara halei 

de sortare cu o suprafata de cca 316 mp.  

 

Alte date tehnice şi funcţionale ale stației de sortare sunt enumerate în continuare: 

Date de proiectare Dimensionare date de proiectare 

Capacitate de intrare (t/an) 42.213 

Numărul de zile lucrătoare din timpul 

anului (zile) 

312 

Numărul de schimburi în 24 de ore 

(schimburi) 

2 

Capacitate de depozitare provizorie a 

deşeurilor (zile) 
2 

Livrare (zile/ săptămână) 6 

Ore de lucru/ schimb (ore) 8 

Timp de funcționare/ schimb 7,50 

Capacitatea de prelucrare (t/ zi) 135,30 

Număr de linii  2 

Numar de fracții sortate 12 după cum urmează: 

  -   hârtie, carton, resturi de hârtie,  

  -   folii, PEID, PET, PVC, resturi de plastic,  

  -   sticlă albă, sticlă colorată (dacă este cazul) 

  -   metale feroase și metale neferoase 

Capacități de sortare manuală (kg/ 

persoană/ oră)  

  -   hârtie – 400 

  -  carton – 350 

  -  plastic – 160 

  -  metale neferoase*– 250 

  -  sticlă – 200 (dacă este cazul) 

Număr maxim necesar de muncitori   -  carton: o secțiune cu 2 muncitori  

  -  hârtie tipărită: o secțiune cu 5 muncitori 

  -  resturi de hârtie: o secțiune cu 8 muncitori 

  -  PET: o secțiune cu 5 muncitori 

  -  PEID: o secțiune cu 5 muncitori 

  -  PVC: o secțiune cu 3 muncitori 

  -  folii: două secțiuni cu 12 muncitori 

  -  resturi de plastic: o secțiune cu 6 muncitori 

  -  metale neferoase: o secțiune cu 2 muncitori 

  -  sticlă albă: o secțiune cu 6 muncitori (dacă 

este cazul) 

  -  sticlă colorată: o secțiune cu 11 muncitori 

(dacă este cazul). 

Numărul total de personal la sortare – 65, cu un 

maxim de posturi disponibile de 72. 

Necesar suprafață de stocare/ linie   -  carton: un volum de 40 mc  

  -  hârtie tipărită: un volum de 40 mc 
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Date de proiectare Dimensionare date de proiectare 

  -  resturi de hârtie: un volum de 40 mc 

  -  PET: un volum de 40 mc 

  -  PEID: un volum de 40 mc 

  -  PVC: un volum de 40 mc 

  -  folii: două volume de 40 mc 

  -  resturi de plastic: un volum de 40 mc 

  -  metale: un volum de 40 mc 

  -  sticlă albă: un container de 24 mc (dacă este 

cazul) 

  -  sticlă colorată: un container de 24 mc (dacă 

este cazul). 

* metalele feroase sunt sortate magnetic 

 

Fluxul tehnologic în staţia de sortare Galda de Jos 

 

Inputul stației de sortare va fi reprezentat de deșeurile reciclabile colectate separat pe 

următoarele fracții, din cele patru zone în care a fost împărțit județul Alba (excepţie cele din 

municipiul Aiud (deservit de staţia de sortare Aiud), oraşul Zlatna (deservit de statia de 

sortare Zlatna) şi subzona 3.4 Baia de Arieş (deservită de staţia de sortare Baia de Arieş)): 

 Hârtie și carton; 

 Plastic și metal; 

 Sticlă. 

Deșeurile de sticlă vor fi stocate separat pe amplasamentul stației de sortare, urmând a fi 

transportate direct la operatorii de valorificare. În cazul în care aceștia doresc livrarea 

deșeurilor de sticlă sortate pe fracții (sticlă albă și sticlă colorată), se va realiza sortarea, 

instalația fiind prevăzută cu spații pentru dotarea acestui flux de deșeuri. 

 

După înregistrarea în zona de recepție din CMID Galda de Jos, vehiculele încărcate cu 

deșeurile reciclabile (autogunoiere și mașini de transfer) vor fi cântărite și vor fi dirijate spre 

hala de sortare. Deșeurile reciclabile vor fi descărcate în hala de recepție de unde, cu ajutorul 

încărcătoarelor frontal, vor fi manevrate în pâlnia de alimentare a benzii transportoare 

(transportor înclinat cu lanț) care va transfera materialele încărcate în pâlnie către cabina de 

sortare (o incintă aflată la 3-4 m deasupra pardoselei), acolo unde se află banda de sortare 

manuală 

Cabina de sortare permite alimentarea constantă cu aer curat si proaspăt și extragerea aerului 

poluat, în timp ce se realizează și un control al temperaturii pentru a asigura condițiile de 

sănătate și securitate a muncii. Pereții și acoperișul sunt acoperite cu panouri termoizolante, 

similare cu cele utilizate pentru clădirea stației de sortare și sunt prevăzute suprafețe vitrate. 

 

Sunt prevăzute 12 secțiuni de separare, cîte una pentru fiecare fracție de deșeu sortată. 

Fiecare secțiune are două orificii la nivelul superior pentru recepționarea materialelor. Fiecare 

orificiu de recepție materiale va putea fi folosit de cel mult doi muncitori. Astfel, fiecare 

secțiune poate fi folosită de până la patru persoane ce sortează manual. Personalul de pe 

fiecare secțiune va fi responsabil de colectarea unui tip de fracție și de aruncarea acestuia prin 

orificiu în zona de depozitare temporară de la nivelul inferior.  
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Zona aflată sub liniile de sortare vor fi folosită drept zona de depozitare temporară a 

deșeurilor sortate. Zona de depozitare temporară va fi compartimentată prin intermediul unor 

pereți metalici. Deșeurile depozitate temporar, după umplerea boxelor, vor fi manevrate cu 

ajutorul încărcătorului frontal  către transportoarele cu lanț și mai departe spre presele de 

balotare.  

La capătul benzilor de sortare deșeurile rămase pe bandă trec printr-un separator magnetic 

pentru colectarea deșeurilor feroase iar deșeurile reziduale (nereciclabile) rămase pe bandă, 

vor fi descărcate la capătul acestora într-un container în vederea transportării la depozitul 

conform. 

 

Unitatea de balotare va presa materialele sortate (plastic, hârtie, metal) formând baloți ce se 

vor depozita în zona de depozitare din interiorul clădirii stației de sortare. Fracțiile de sticlă 

vor fi colectate în containere speciale și vor fi reciclate așa cum sunt (fără vreun proces 

suplimentar). 

 

Conform Studiului de fezabilitate, inputul şi outputul instalaţiei de sortare are următoarele 

caracteristici: 

 

Categorii de deşeuri Compoziţie de intrare 

(%) 
Randament al instalaţiei 

de sortare (%) 

Hârtie și carton 24 85 

Plastic 21 75 

Metal 7 90 

Sticla 15 90 

Lemn 4  

Deşeuri reziduale 29  

Total 100%  

Notă: Întrucât cantitățile de deșeuri estimate ca input pentru stația de sortare nu sunt bazate 

pe măsurători, pot prezenta variații de circa ± 20%.  

 

 

STAŢIA DE SORTARE ZLATNA 

 

Staţia de sortare Zlatna este amenajată în extravilanul localităţii, în zona limitrofă a 

depozitului neconform. 
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Capacitatea proiectată a statiei de sortare este de 3000 t/an. 

Staţia de sortare este construită pe o platformă betonată de 4800 mp pe care sunt amplasate 

Hala sortare de 1250 mp, Cladire pentru personalul administrativ, incluzand vestiare,si cabina 

cantar cu platforma de cântărire de 6.6 mp şi capacitate de 60 tone, platforma spalare auto, 

platformă betonată de 2800 mp, sopron pentru utilaje de 170 mp, instalatie exterioara de 

iluminat perimetral, imprejmuiri.  

 
 

In Hala de sortare este amplasat un utilaj complex de sortare a deşeurilor menajere. Hala 

dispune de spatii pentru descarcarea fractiunilor colectate selectiv, in apropierea zonei 

incastrate de preluare pe banda rulanta a deseurilor care urmeaza a fi sortate, spatii pentru 

depozitarea temporara a balotilor de hartie-carton, plastice, PET, aluminiu, etc. pana la 

expedierea lor catre agentii economici reciclatori, spatii de manevra, cosuri speciale. 

Capacitatea de sortare este de 0,74 t/oră. 
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Alimentarea cu apă a staţiei se realizează din reţeaua localitătii Valea Mică (Q zi med – 1,4 

mc/zi). Apa este utilizată în scop tehnologic (igienizare hală de sortare), potabil şi igienico-

sanitar. 

Apele uzate menajere sunt coléctate prin reţea de canalizare interioară şi descărcate într-o 

ministaţie de epurare mecano-biologică. După epurare, efluentul staţiei este evacuat prin 

canalizare pluvială în pârâul Valea Mică. 

Apele uzate tehnologice sunt coléctate printr-o reţea de canalizare interioară şi dirijate spre un 

decantor-separator de grăsimi, după care sunt descărcate în staţia de epurare ape uzate 

menajere. Capacitatea staţiei de epurare (apă uzată menajere şi tehnologica) este de 1,3 mc/zi. 

Apa pluvială colectată de pe suprafaţa platformei staţiei de sortare este dirijată spre un 

decantor-separator de grăsimi, după care este descărcată în pârâul Valea Mică. 

 

Alimentarea cu energie electrică este asigurată din reţeaua de distribuţie existentă în zonă. 

 

Fluxul tehnologic în staţia de sortare 

La intrarea în staţie autogunoierele sunt cântărite şi apoi se deplasează în zona de descărcare, 

unde există un buncăr de alimentare a instalaţiei de sortare. De la buncăr porneste o bandă 

transportoare înclinată care transport deşeurile catre banda de sortare, aflată la înalţime.  

Inainte ca deşeurile sa ajungă să fie sortate, ele trec prin dreptul unui separator magnetic, care 

separă mecanic deseurile metalice feroase de restul deşeurilor 

Sortarea deşeurilor se realizează manual, fiind existente 6 posturi. Fiecare muncitor va sorta 

de pe bandă 1 maxim 2 tipuri de material reciclabil, pe care le va evacua prin gurile 

amenajate in vecinătatea locului de muncă, la partea inferioară a structurii metalice pe care se 

găseste banda de sortare. 

Deseurile sortate coléctate aici sunt împinse cu utilajele din dotare către banda transportoare 

care alimentează presa de balotare. 

 

Manipularea deşeurilor se face cu ajutorul unui încărcător frontal cu cupă şi a baloţilor cu 

ajutorul unui motostivuitor 
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Instalaţii şi echipamente din dotare: 

- Maşină de spălat containere 

- Maşină hook-lift de încărcat şi transport containere de 32 mc 

- Containere de 32 mc (5 din care 3 sunt acoperite) 

- Incărcător frontal  

- Shredder 

- Presa de balotare 

 

Fisele tehnice ale utilajelor sunt anexate prezentei documentatii. 

 

 

STAŢIA DE SORTARE ŞI TRANSFER BAIA DE ARIEŞ 

 

 

Statia de sortare şi transfer Baia de Arieş este amplasată în intravilanul oraşului Baia de 

Aries, pe str. Dr. Lazăr Chirilă fn. 

 

Staţia de sortare și transfer este de fapt o staţie de sortare prevăzută cu 3 containere de 25 mc 

cu care se asigură transportul deşeurilor reziduale rezultate din de pe banda de sortare. Nu 

există posibilitatea descărcării directe a deșeurilor reziduale din mașina de colectare în 

containerul de 25 mc. 

Instalația are o capacitate de 4.200 tone/an și are in component sa o platformă betonată de 

2500 mp dotată cu rigolă perimetrala, pe care este construită o hală metalică de dimensiuni 

18x15 m, in interiorul careia se află linia de sortare a deseurilor.  
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Pe 

amplasament există, de asemenea un birou receptie sub forma unui container modular dotat 

cu mobilier si instalatii electrice, sanitare, calculator si imprimanta. Corpul administrative 

este un alt container modular, dotat cu mobilier si instalaţii electrice şi sanitare. 

Staţia este imprejmuită cu gard metallic, si este dotată cu instalaţii electrice, sanitare, 

canalizare si statie de epurare ape uzate.  

Staţia este sortare este dotată cu: 1 camion platformă cu macara şi benă basculabilă, 1 cap 

tractor pentru transport containere, 3 containere metalice de 25 mc, 1 instalaţie de sortare, 2 

presă vertical de  balotat şi un sistem de translatare a containerelor (compus din 3 cărucioare 

individuale, sistem de rulare actionat de un motor electric cu ajutorul unei instalatii de 

automatizare) .  

 

Instalatia de sortare amplasata in interiorul halei este o instalatie simpla, aflata la nivelul 

solului, deseurile sunt sortate manual, iar reziduurile sunt colectate la terminarea benzii 

transportoare. Nu este prevăzută cu un separator magnetic pentru deşeurile metalice și nici cu 

cântar pentru monitorizarea cantităților intrate și ieșite. 

Pentru functionarea adecvată şi conformă ca instalaţie de transfer pentru deşeurile reziduale, 

staţia mai are nevoie de următoarele investiţii: 

 Platformă cântar electronică  

 Rampă şi echipamente de transfer a deşeurilor; 

 Încărcător frontal cu accesorii pentru manipularea paleţilor; 

 Remorcă auto pentru transportul containerelor tip ROLLO 

 Containere tip ROLLO de 25 mc.  

 

 

 

 

STAŢIA DE SORTARE AIUD 
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Statia de sortare Aiud este amplasată intravilan în Aiud, str. Tribun Tudoran. Accesul 

la staţie se face din strada Tribun Tudoran pe un drum de acces in lungime de 440 m. Drumul 

de acces se desprinde din strada Tribun Tudoran, fiind marginit in stanga de un canal colector 

al apelor pluviale iar pe partea dreapta de proprpietati pana la km 0+060. Distanta  canal si 

proprietati este de 4.50m. Intre km 0+060 si 0+230 drumul de acces se desfasoara in lungul 

canalului colector pe care il traverseaza la km 0+235, cu ajutorul unei baterii de 2 podete 

tubulare O 1m. De asemenea drumul traverseaza doua lini de cale ferata dezafectate la km 

0+200 si 0+280. De la km 0+320 pana la km 0+400 drumul se desfasora paralel cu calea 

ferata dezafectata la o distanta de aproximativ 18 m fata de aceasta, iar la km 0+440 se 

racordaza la platforma pe care se va realiza investitia. 

Platforma este marginita la sud de proprietatea Comcereal SA iar la nord de un canal 

colector pentru apele pluviale. Drumul de acces se racordeaza la platforma in coltul estic al 

platformei. 

Platforma proiectata are urmatoarele dimensiuni : lungime 55m, latime 37m, avand o 

suprafata de 2035mp. Din acesta suprafata 812 mp sunt ocupati de cladire. Suprafata ramasa 

libera a fost amenajata, astfel incat sa poata deservi caldirea. 

O atentie deosebita a fost acordata dirijarii apelor de suprafata in zona platformei. 

Astfel platforma are o panta trasversala de 2% de la cladire spre marginea ei, cea ce asigura o 

evacuare rapida a apelor. Pe zona in care platforma se invecineaza cu proprietatea Comcereal 

a fost prevazuta o rigola in lungime de 55 m care sa dirijeze apele in lungul platformei si sa le 

evacueze intr-o zona in care este posibil acest lucru. 

Instalaţia de sortare se află într-o hală metalică cu următoarele dimensiuni: 

    Sutila = 793.98 mp. 

                                Sconstruita =812.49 mp. 

   H camera=4.50 m-6.50 m 

 

Spaţiul administrativ este format dintr-un ansamblu de 2 containere modulare, din tablă 

zincată, în care se află amenajate: 1 birou, 1 vestiar, 1 grup sanitar şi 1 hol acces. 

 

 Alimentarea cu apa 

Alimentarea cu apa se va face prin racordare la reteaua de apa existent prin teava PEHD 

PE80 SRD11 PN10 cu un diametru de 25mm. – traseul exterior 

La limita platformei betonate este instalat un hidrant suprateran DN80. 

Alimentarea cu apa calda menajera se va realiza de la un bolier electric cu acumulare 

de 150l. 

Pentru evacuarea apele uzate menajere din cadrul statiei de transfer se foloseste o 

retea de canalizare exterioara – din tub PVC-KG DE 110mm., un camin de jonctiune, care sa 

preia coloanele din interior si care sunt deversate intr-o microstatie de epurare, cu o 

capacitate de epurare a apelor uzate de 2.70mc./zi, in conformitate cu NTPA 001/2002. Apa 

rezultata va fi deversata in canalul colector din apropiere.  
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Caracteristicile tehnice si parametrii de functionare a microstatiilor de tratare a apelor 

uzate - principiul metodei “reactor de dozare secventiala”: 

Capacitate(locuitori echivalenti):  18 

Apa uzata(m
3
/zi):    2.70 

Substante organice(kg. CBO5/zi):  1.08 

Capacitate maxima locuitori echivalenti: 18  

L max.[mm.] :     2765 

l max.[mm.] :     1600 

h max.[mm.] :     2200 

debit max.[l./zi] :    2700 

Microstatia de tratare a apelor uzate functionează pe principiul metodei “reactor de dozare 

secventiala” 

 

Canalizarea exterioara este executată din conducte de PVC-KG cu diametrul de 110mm.  

Evacuarea apelor pluviale se va face liber pe teren. 

Alimentarea cu energie electrica a constructiei se va face prin bransament la reteaua de 

electricitate existenta in zona. 

 

UTILAJE 

1 BANDA TRANSPORTOARE      BUC. 1 

2 PRESA COMPACTARE/BALOTARE-DESEURI RECICLABILE BUC. 1 

3 PRESA COMPACTARE-DESEURI FINALE    BUC. 1 

 

Fisele tehnice ale utilajelor sunt anexate prezentei documentatii. 

 

In cadrul fluxului tehnologic din interiorul statiei de transfer distingem 5 etape ale 

fluxului tehnologic, si anume: 

 Receptionarea deseurilor; 

 Sortarea deseurilor reciclabile; 

 Compactarea deseurilor / presarea – balotarea; 

 Depozitarea temporara; 

 

1. Receptionarea deseurilor 

Receptionarea deseurilor se face in groapa de deversare a deseurilor, din beton. De aici sunt 

preluate de banda transportoare ce alimenteaza linia de sortare. Banda de ridicare – 

alimentare a benzii de sortare preia deseurile din groapa de deversare si ridica aproximativ 

2,2 m. 

 - lungime: 3,8 m 

 - latime: 1,25 m 

 - inaltime: 2,2 m 
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Banda este actionata de un motor electric avand o putere instalata de 3 KW. Alimentarea 

motorului: 380 V.Viteza de deplasare a benzii: 0,1 m/s. 

 

2. Sortarea deseurilor reciclabile 

Banda de sortare are 4 posturi de lucru: 2 pe stanga si 2 pe dreapta. Aceasta este amplasata pe 

un postament(constructie metalica) la o inaltime utila fata de sol de 2,2 m. Inaltimea benzii 

fata de postament 1,20 m. Caracteristicile acesteia sunt: 

 - lungime: 15,5 m 

 - latime: 1,25 m 

Banda este actionata de un motor electric avand o putere instalata de 3 KW. Alimentarea 

motorului: 380 V.    Viteza de deplasare a benzii: 0,1 m/s. 

 Sortarea se realizeaza manual, de pe banda fractiile ce se sorteaza se deverseaza intr-un 

buncar aflat sub postament, buncar prevazut cu deflectoare pentru evitarea infundarii, refuzul 

ramanand pe banda, alimentand astfel presa compactoare, respectiv containerul de deseuri 

finale, cu o capacitate de 40mc. In cazul deseurilor reciclabile, acestea urmeaza a fi scoase 

manual din buncar, urmand a fi introduse in presa pentru deseuri reciclabile, unde dupa 

compactare si balotare cu banda de polipropilena-PP, rezultand baloti de deseuri cu 

dimensiunile: 700x500x700mm. 

 

3. Compactarea deseurilor / presarea – balotarea 

Deseurile dupa sortare sunt deversate manual in buncar. Presa hidraulica, alimentata manual, 

este orizontala, avand 2 camere si incarcare superioara, forta de presare - 10 t, greutatea 

balotului: carton - 70kg; folie - 100kg, hartie - 60 kg, pet - 40 kg.  

- legarea balotului: 2-6 role banda de poliester, functie de tipul deseului; 

- dimensiuni utilaj: (L x l x h): 1.740 x 716 x 2.220 mm; 

- gura de alimentare: 700 x 500mm;  

- ciclu de presare: 20 sec; 

- greutate utilaj: 822 kg;  

- alimentare la curent tri-fazic; 

- nivel zgomot: < 72 db 

Dimensiuni balot: 700 x 500 x 700 mm. 

Deseurile reziduale sunt devarsate de catre banda transportoare in palnia de incarcare a 

presei ce alimenteaza containerele de stocare. Caracteristicile tehnice ale acestei prese 

sunt: 

- volum incarcare util al presei: 3,34 mc. 

- capacitate alimentare: 3,0mc. 

- durata minima ciclu: 34 s 

- capacitate prelucrare: 311 mc/h 

- forta compactare: 380 kN 

- lungime: 5.480 mm 

- latime: 2.500 mm 
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- inaltime: 1.500 mm 

- inaltime incarcare: 1.350 mm 

- piston: 320 mm 

- masa: 4.850 kg 

- motor electric: 15 kW 

- alimentare motor: 400 V / 50 Hz – 32 A 

 

4. Depozitarea temporara 

In urma compactarii deseurilor, respectiv presarii si/sau balotarii, acestea urmeaza a fi 

depozitate temporar dupa cum urmeaza: 

- deseurile depozitabile(refuzul), dupa presare, in containere cu capacitatea de 40 mc in 

incinta statiei de transfer 

- deseurile recuperabile(fractii - hartie, plastic), dupa compactare si pachetizare, in baloti, 

intr-un tronson al halei de procesare. 

 

Deseurile de sticla nu urmeaza procesul tehnologic descris mai sus. Acestea dupa colectare se 

depoziteaza temporar in incinta statiei de transfer in vederea valorificarii. 

 

Plan de situaţie statie de sortare Aiud (SS Aiud_plan situatie.pdf) 
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ANEXA 6 DATE TEHNICE ALE STATIEI DE TRATARE MECANO-

BIOLOGICA GALDA DE JOS 

 

 

 

Din punct de vedere geografic amplasamentul este situat la 16.5 km de municipiul Alba Iulia 

la intersecția între  drumurile județene 107K si 107H  având coordonatele: latitudine 46°10′ 

44″ Nord, longitudine 23°37′ 30″ Est. 

Din punct de vedere cadastral amplasamentul este înregistrat în CF Galda de Jos  nr. Top 

70272, 70273, 70275, 70276, 70279, 70280, 70283.  

Accesul către amplasament se va face din DN1 (E81) pe două drumuri de legătură situate 

între sectorul dintre intersecția acestora cu DJ 107 H și intrarea în orașul Teiuș.  

 

 
 

Suprafața totală alocată este 274.444 mp din care 250.000 mp sunt alocați construirii 

centrului CMID (stație TMB, stație sortare și depozit conform de deșeuri etapa I si II)  iar 

24.444 mp sunt alocați construirii drumurilor de acces.  

Zona necesară pentru stația de tratare mecano-biologică și de sortare este de aproximativ 

35.000mp din cei 250.000 mp alocați construirii CMID. Suprafața totală a stației TMB este 

26.000 mp. 

 

Instalația de tratare mecano-biologică are o capacitate de 85.566 t/an.  

Obiectivele de pe amplasamentul CMID Galda de Jos, comune tuturor instalatiilor sunt: 

 Platfome betonate și zone carosabile; 

 Parcare pentru utilaje de transport; 

 Gospodărie de apă; 

 Stație mobilă de carburant; 

 Separator de hidrocarburi dacă cel instalat pentru depozitul ecologic nu este 

suficient; 

 Sisteme de pomparea apei, a apei uzate menajere şi a apei uzate tehnologice. 



 

112 

 

 

 

 Rețele alimentare cu apă şi apă de uz tehnologic precum și rețele de canalizare a 

acesteia (după necesități) din interiorul halelor; 

 Rețea exterioară de colectare a apei tehnologice și dirijarea acesteia către staţia de 

tratare a levigatului şi apelor uzate menajere; 

 Rețele exterioare de canalizare ape uzate menajere către staţia de tratare a 

levigatului şi apelor uzate menajere; 

 Sistem de prevenire incendii la interiorul clădirilor și la exterior; 

 Sistem de iluminat de urgență la interiorul clădirilor; 

 Rețele de iluminat exterioare pe drumurile de acces din incintă; 

 Rețele de instalatii electrice – iluminat și forță – în interiorul halelor; 

 Sisteme tip paratrăsnet; 

 Asigurarea sistemului de pământare a: construcțiilor, utilajelor tehnologice și a 

tablourilor electrice;  

 Rețele de colectarea apelor pluviale de pe clădiri și platforme și descărcare in 

pârâul Dăneț după trecerea prin separatorul de hidrocarburi (după caz); 

 Sistem de comunicație (telefonie mobilă, rețele de curenți slabi, internet etc.). 

Alimentarea cu apă 

Apă potabilă Apa potabilă se va utiliza în scop igienico-sanitar pentru personalul Centrului de 

Management. Alimentarea cu apă se va efectua din puț forat executat pe amplasament și dotat 

cu sistem de pompare și rezervă de apă.  

Apă tehnologică Apa tehnologică este necesară pentru prevenirea incendiului, spălarea 

utilajelor de proces și a celor de transport. Alimentarea cu apă tehnologică se face din puțul 

forat iar dirijarea către zonele de utilizare se va face pe conductă separată față de conducta de 

apă potabilă.  

Canalizarea 

Eliminarea apelor uzate Evacuarea apelor uzate fecaloid menajere, a apei tehnologice 

rezultate în urma igienizării echipamentelor, precum și apa tehnologică provenită de la 

spălarea utilajelor de transport se va realiza prin sisteme de canalizare gravitațională sau prin 

pompare cu deversare în statie de epurare. 

Evacuarea apelor pluviale Evacuarea apelor pluviale provenite din parcări și platforme de 

beton carosabile, după trecerea prin separatorul de hidrocarburi, se va realiza în pârâul 

existent în zonă. Evacuarea apelor pluviale potențial curate de pe clădiri sau din zone 

necarosabile se realizează prin preluarea prin sisteme de rigole, guri de scurgere și canalizări 

pluviale și apoi dirijate spre pârâul existent în zonă.  

Alimentare cu energie electrica 

Se va realiza din reţeaua naţională de alimentare prin intermediul unui racord. 

Furnizarea de agent termic 

Staţia de sortare va avea sisteme de încălzire alimentate cu energie electrică. 

 

Principalele date şi premise folosite pentru proiectarea stației de tratare mecano-biologice 

sunt enumerate în continuare: 
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Date de proiectare Dimensionare date de 

proiectare 

Capacitate de intrare (t/an) 85.566 

Numărul de zile lucrătoare din timpul anului (zile) 312 

Numărul de schimburi în 24 de ore (schimburi) 2 

Timpul de lucru pe schimb (ore) 8 

Capacitate de depozitare provizorie a deşeurilor (zile) 2 

Densitatea materialului la intrare in etapa de tratare 

mecanică (t/mc) 
0,35 

Livrare (zile/ săptămână) 6 

Ore de lucru/ schimb (ore) 8,00 

Timp de funcționare/ schimb 7,50 

Număr de linii  2 

Densitatea materiei prime la intrarea in etapa de tratare 

biologică (t/ mc) 
0,55 

Pierderea conţinutului de apă şi de carbon în urma 

procesului de tratare biologică (tratare intensivă) (%) 
30% 

Pierderea conţinutului de apă şi de carbon în urma 

procesului de (maturare)(%) 
6,33% 

Durata maximă a procesului de tratare intensivă (zile) 21 

Durata maximă a procesului de maturare (zile) 15 

 

 

Construcţiile ce compun Staţia de tratare mecano-biologică sunt următoarele: 

Tratarea Mecanica 

 hala de recepție a deșeurilor; 

 hala de tratare mecanică; 

 rezervor din beton pentru biofiltru; 

Zona de recepție a deșeurilor este o hală metalică cu o suprafață de aproximativ 1.410 mp. 

Hala este situată în continuarea halei de tratare pentru a reduce distanța parcursă de 

încărcătorul frontal atunci când alimentează tocătorul. Hala este dotată cu instalații electrice 

de iluminat și apă tehnologică. 

Hala destinată tratării mecanice este o hală metalică închisă cu o suprafață de aprox. 1.215 

mp cu fundații din beton. Pereții si acoperișul sunt acoperite cu panouri de tablă cutată 

galvanizate. Hala are uși automate prevăzute cu senzor optic în toate pozițiile necesare 

deplasării încărcătorului frontal și a camioanelor ce efectuează manevrele necesare pentru 

funcționarea stației  (alimentarea mașinii de mărunțit, transferul fracției organice către zona 

de tratare biologică, îndepărtarea reziduurilor și a recipientelor din metal).   

Hala este prevăzută cu toate utilitățile necesare: apă pentru combaterea incendiilor, apă 

tehnologică, instalații electrice de iluminat și forță. 



 

114 

 

 

 

Hala pentru pre-tratare este echipată, de asemenea, cu sisteme de înlăturare a prafului și de 

eliminare a mirosurilor. Praful poate apărea în urma operațiunilor de încărcare și descărcare a 

materialelor din vehiculele de transport și în locurile unde materialele sunt transferate dint-un 

utilaj in altul.  

Prelucrarea deşeurilor va avea loc în interiorul halei, cu toate ușile închise, pentru a împiedica 

eliberarea emisiilor de praf în împrejurimi. Sistemul de control al aerului din dotarea clădirii 

va include: 

 sistem de colectare aer poluat ; 

 unitate de tratare pentru curățarea aerului poluat. 

O rețea de conducte de colectare este amenajată pentru îndepărtarea aerului poluat din toate 

punctele în care se generează praf și mirosuri. Hala principală este supusă unor condiții de 

presiune joasă pentru a împiedica emisiile prin toate deschiderile clădirii. Aerul poluat va fi 

aspirat de un ventilator și mai apoi evacuat într-un filtru care reține praful. Aerul trece apoi 

printr-un biofiltru pentru dezodorizare, iar în cele din urmă e eliberat în atmosferă.  

Biofiltrul este un rezervor paralelipiedic, în interiorul caruia se află un strat de material 

filtrant, care este poziționat de regulă pe un grilaj pentru a crea dedesubt o cameră de 

distribuție a aerului. Aerul care trebuie tratat este suflat în această cameră prin intermediul 

ventilatoarelor montate în conducte de oțel sau PVC. Aerul trece prin grilaj și prin stratul 

filtrant, iar în final este degajat în atmosferă.   

Biofiltrul este completat de un sistem de umezire pentru materialul filtrant. 

Patul biofiltrului este alcătuit dintr-un amestec de cherestea din lemn de esență tare și lemn 

provenit din compostarea deșeurilor verzi; dimensiunile părților lemnoase și a celor din 

cherestea variază intre 25-120 mm.  

Biofiltrul este dotat cu sistem de supraveghere automată care controlează temperatura, 

scăderea de presiune și gestionează sistemul de umezire. 

 

Tratarea Biologica 

 celule tratare biologică acoperite cu membrană 

 hala de maturare și rafinare; 

Celulele de tratare biologică acoperite cu membrană  ocupa aproximativ 3.000 mp şi sunt 

alcătuite din fundații, pereți și platformă din beton; acoperișul este o structură metalică fixată 

pe pereții din beton și o membrană cu rol de învelitoare.   

Aerul rezultat din tratarea biologică a deșeurilor, care a trecut prin material pentru a furniza 

oxigenul necesar oxidării, trebuie să fie dezodorizat și purificat înainte de a fi eliberat în 

atmosferă. În acest scop, se va utiliza o membrană ce acoperă celulele. 

Folia este fixată pe partea superioară a pereților celulei cu plinte din oțel inoxidabil și apoi 

nituită sau prinsă cu dibluri de structura de acoperiș. 

Celulele vor fi prevăzute cu următoarele utilități: instalații de combaterea incendiului, 

instalații de colectare levigat, instalații de umectare, instalații de iluminat și forță pentru 

alimentarea ușilor automate acționate cu senzor și a ventilatoarelor. 

Zona de maturare și de rafinare este o hală metalică ce ocupă o suprafață de aprox. 4.750 

mp care include 2.520 mp pentru brazde și 2.230 mp pentru circulația și manevrele utilajelor. 

Hala se află lângă celulele de tratare biologică pentru a reduce distanța parcursă de 
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încărcătoarele frontale care alimentează brazdele. Structura de rezistență a halei se compune 

din: fundații din beton, stâlpi și grinzi metalice, contravântuiri, substructură și închideri din 

panouri de tablă cutată.  

Hala va fi prevăzută cu următoarele utilități necesare: apă tehnologică, instalații electrice de 

iluminat și forță. 

 

Structuri auxiliare 

 bazin de recirculare levigat; 

Bazin de recirculare levigat. Levigatul produs în celulele de tratare biologică, apa 

tehnologică rezultată în cadrul TMB și al stației de sortare precum și apa uzată menajeră sunt 

colectate într-un rezervor pentru levigat și recirculate către celule pentru a menține umiditatea 

necesară procesului de tratare biologică a deșeurilor. Colectarea levigatului, a apei 

tehnologice și a celei menajere, se realizează printr-o rețea de conducte PVC dimensionată. 

Fluidele colectate sunt dirijate către bazinul de recirculare a levigatului, care deservește atât 

depozitul de deșeuri, cât și stația de sortare.  

 

 

Fluxul tehnologic in staţia de tratare mecano-biologică 

 

Deșeurile care ajung în stație sunt cântărite și apoi sunt introduse într-un tocător cu ajutorul 

unui încărcător frontal (după îndepărtarea eventualelor deșeuri periculoase și voluminoase) în 

vederea tocării. După tocarea și separarea metalelor feroase, deșeurile sunt cernute cu ajutorul 

unei site.  

Fracția care rămâne pe sită va fi trimisă direct la depozitul conform iar fracția cernută (cu 

dimensiuni mai mici de 60 mm) este transportată în zona de tratare biologică. 

În vederea optimizării procesului de tratare biologică, dacă este nevoie, se pot adăuga 

materiale structurale. În zona de tratare biologică deșeurile se depozitează în celulele de 

tratare, în grămezi, folosind încărcătorul frontal. 

Tehnologia de tratare biologică are drept scop realizarea fazei de tratare aerobă a deșeurilor 

prin insuflare de aer în materialul aflat în interiorul celulelor de compostare, care sunt 

utilizate pentru a ține închise deșeurile și pentru a împiedica generarea de mirosuri neplăcute. 

Sistemul este modular: fiecare modul este alcătuit dintr-o celulă de tratare biologică. Astfel, 

deșeurile sunt puse în grămezi în celulele de tratare – grămezile sunt acoperite cu o 

membrană semipermeabilă (în vederea păstrării umidității și a împiedica generarea de 

mirosuri neplăcute) și este insuflat aer (cu ajutorul unui ventilator). 

Dimensiunile fiecărei celulele sunt de aproximativ 10,0 x 16,0 metri; înălțimea totală a 

celulei este de aproximativ 7,0 metri; înălțimea utilă a materialului este între 2,5 și 3,5 metri 

în funcție de tipul de deșeu. Volumul total rezultat este de aproximativ 400 m
3
. 

Principalele elemente ale sistemului de tratare biologică sunt: 

 pereții celulei; 

 uși principale cu deschidere rapidă (cu operare automată); 

 sistem de ventilare și distribuție a aerului / sistem de colectare a levigatului; 

 sistem de umectare; 

 sistem de control computerizat. 



 

116 

 

 

 

Sistemul de insuflare a aerului presupune utilizarea unui ventilator cu o capacitate de aprox. 

10,000 m³/h, cu o presiune de 460 mm coloană de apă, pentru fiecare celulă.  

Din ventilator aerul este transferat către o cameră de distribuție dimensionată corespunzător și 

realizată din oțel inoxidabil. Rolul acestui echipament este de a asigura distribuția uniformă a 

fluxului de aer către orificiile care alimentează ramificările de conducte către fiecare secțiune 

a grămezii. 

Aerul emis de ventilator este insuflat în interiorul materialului prin intermediul conductelor al 

căror traseu duce către baza celulei. Ventilarea este controlată automat prin sistemul de 

control al stației. Programul de control al stației stabilește cantitatea de aer care este suflat în 

material în funcție de temperatura celulei. Ventilatorul suflă continuu o cantitate de aer 

suficientă pentru a permite desfășurarea procesului de tratare aerobă. Sistemul de control 

detectează temperaturile excesive și crește gradual capacitatea ventilatorului pentru a păstra 

valorile temperaturii la un nivel optim, în vederea asigurării continuității procesului,. La 

sfârșitul unei perioade de 72 de ore (3 zile) temperatura este păstrată la peste 55°C pentru a 

salubriza materialul, așa cum impun legile europene. 

Atingerea obiectivelor de bio-stabilizare necesită o perioada de retenție nu mai scurtă de 21 

de zile. 

La sfârșitul celor 21 de zile în care a stat în celulă, deșeul stabilizat este scos cu ajutorul 

încărcătorului frontal. Încărcătorul frontal alimentează apoi sita cu tambur mobil pentru a 

separa amestecurile rămase în deșeul stabilizat (plastic, materii organice nebiodegradabile 

etc.). Produsul rămas sub sită este trimis apoi către zona de maturare, în timp ce materialul 

rămas pe sită este trimis direct în depozitul conform.  

Deșeurile stabilizate rămân timp de 15 zile în zona de maturare acoperită, urmând ca la 

sfârșitul acestei perioadei să nu mai prezinte mirosuri neplăcute și să poata fi utilizate drept 

material de umplutură (acoperire) pentru depozitul conform.  
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ANEXA 7 DATE TEHNICE ALE DEPOZITULUI DE DESEURI 

GALDA DE JOS 

 

 

 

 

Din punct de vedere geografic amplasamentul este situat la 16.5 km de municipiul Alba Iulia 

la intersecția între  drumurile județene 107K si 107H  având coordonatele: latitudine 46°10′ 

44″ Nord, longitudine 23°37′ 30″ Est. 

Din punct de vedere cadastral amplasamentul este înregistrat în CF Galda de Jos  nr. Top 

70272, 70273, 70275, 70276, 70279, 70280, 70283.  

Accesul către amplasament se va face din DN1 (E81) pe două drumuri de legătură situate 

între sectorul dintre intersecția acestora cu DJ 107 H și intrarea în orașul Teiuș.  

 

 
 

Suprafața totală alocată este 274.444 mp din care 250.000 mp sunt alocați construirii 

centrului CMID (stație TMB, stație sortare și depozit conform de deșeuri etapa I si II)  iar 

24.444 mp sunt alocați construirii drumurilor de acces.  

Zona necesară pentru stația de tratare mecano-biologică și de sortare este de aproximativ 

35.000mp din cei 250.000mp alocați construirii CMID. 

 

Depozitul de deşeuri va prelua următoarele deşeuri: 

 Deşeurile stradale din toate zonele de colectare; 

 Refuzul staţiilor de sortare Galda de Jos, Aiud, Zlatna, Baia de Arieş; 

 Refuzul de la pre-tratarea deşeurilor (care nu sunt reciclabile) şi de la rafinarea 

materialului stabilizat rezultate de la instalaţia de tratare mecano-biologică Galda de Jos 

(care nu sunt valorificabile) 

 Nămoluri rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti 

 Alte deşeuri care se regăsesc pe lista de deseuri admise din Autorizaţia intergrată de 

mediu 
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Detaliile tehnice ale primei celule: 

a) Sistemul de impermeabilizare: 

 Baza şi părţile laterale ale depozitului de deşeuri constau dintr-un strat mineral şi 

sunt construite pe un teren cu coeficient de peremabilitate k< 1,0x10
-9

 m/s, şi 

grosime >1,0 m 

 Bariera geologic artificială are grosimea de 50 cm, din argilă compactată cu 

coefficient de permeabilizare k= 1,0x10
-9

 m/s – geocompozit bentonitic GCL 5000 

g/mp 

 geomembrană PEHD de 2 mm, texturată pe ambele feţe 

 Geotextil cu greutatea de 1200 g/m
2
, de tip neţesut din polipropilenă rezistentă la 

UV 

 strat de nisip, din particule 0,08mm, în grosime de 0,1 m 

Sistemul de impermeabilizare este fixat prin ancorare în tranşee săpate pe coronamentul 

digurilor perimetrale şi intercelulare. Digul perimetral al celulei 1 este construit pe laturile de 

SV, S şi NV pentru evitarea infiltrării apei de suprafaţă către corpul celulei şi are următoarele 

caracteristici:  înălţime 7,45 m, lătime coronament 45 m, pantă taluz exterior latura est 1:1,5, 

pantă taluz exterior latura nord 1:1,5, pantă taluz interior 1:5. Digul intracellular este construit 

pe latura de NV şi are următoarele caracteristici: înălţime 6,75 m, lăţime coronament 56 m, 

taluz exterior 1:1,5, taluz interior 1:5. 

Taluzurile prezintă următoarele straturi de impermeabilizare: 

 bariera geologica construita, grosime min. 0,50 m din pamant local desensibilizat 

in raport cu apa (amestec cu nisip), trebuie sa indeplineasca conditiile 

permeabilitate k= 10
-9

 m/s  

 Geocompozit bentonitic GCL – 5000 g/mp 

 Geomembrana PEID, texturata pe ambele fete, avand grosimea de 2 mm 

 Geotextil de protectie, m=1200 g/mp 

b) Sistemul de drenare, colectare şi tratare levigat: 

- 3 linii de drenuri cu lungime totală de 1424 m, pozate în stratul de nisip, perpendicular pe 

direcţia longitudinal a celulei; inclinaţie min1%, din PEID PN10, cu Dn250 mm, perforate pe 

2/3 din diametru. în partea cea mai de jos a bazei celulei, o conductă neperforată de colectare 

care străbate taluzul. 

- strat cu grosime de 50 cm de piatră spartă de dimensiuni 16-32 mm, fără conţinut de argilă 

sau nămol, conţinut de materiale organice (CaCO3) < 20%, coefficient de permeabilitate > 10
-

3
 m/s 

- conducte de colectare din PEID 

- staţia de pompare a levigatului 

- bazin de colectare levigat 

- staţia de epurare levigat (comună şî pentru tratarea celorlalte ape uzate rezultate pe 

amplasament)- pe baza de osmoză inversă 

- rezervor concentrat – pentru acumularea concentratului rezultat din epurare – cu volum de 

15,7 mc 

-bazin de colectare a efluentului rezultat din unitatea de osmoză inversă – volum de 400 mc, 

prevăzut cu preaplin de evacuare în pârâul Dăneţ. 

In perioadele secetoase, permeatul (efluentul) rezultat din tratarea levigatului se poate utiliza 

la stropitul cailor rutiere si/sau a spatiilor verzi, in special a taluzurilor care trebuie menţinute 

cu vegetaţie permaent, aceasta având in principal rol antierozional. 
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In acest scop a fost proiectata o reţea de irigaţii in lungime de 965 ml, din ţeava PEID Dn 75,  

PN 10, dotata cu un număr de 13 hidranţi de gradina. De la staţia de pompare, prin conducta 

PEID PN10 Dn75, efluentul sau permeatul (levigatul tratat) va fi pompat in reţeaua de irigaţii 

pentru spatii verzi. Excedentul de apa va fi evacuat gravitational, printr-un prea-plin in paraul 

Danet. 

c) Sistemul de colectare al gazului: 

- reţea de 12 puţuri – baza puţului va fi plasată la cel puţin 2 m deasupra stratului de drenare 

al levigatului; instalarea lor va începe după ce stratul de deşeuri a atins 4 m; puţurile vor avea 

diametru >80 cm, vor fi umplute cu un material cu permeabilitate de cel puţin 1x10
-3

 m/s şi 

dimensiuni de 16-32 mm; puţurile vor fi poziţionate cât mai aproape posibil de bermele de 

pietriş şi drumurile de acces, distanţa de la puţuri la limita externă a corpului depozitului va fi 

de cel puţin 40 m 

- staţii de colectare a gazului – legate de puţurile de colectare prin conducte de colectare 

instalate cu pantă de cel puţin 5% faţă de staţia de colectare, flexibile din PEID, DN 90mm – 

4 staţii de colectare 

- conductă de colectare a gazului Dn 200 mm - leagă cele 4 staţii între ele şi conduce gazul la 

suflantă. Conducta de colectare permite accesul şi ajustarea de la rezervoarele de colectare a 

apei care conţin separatoare de condens 

- casa faclă – capacitate de 900 mc/h – instalată pe o platform de beton şi echipată cu suflantă 

cu motor rezistent la schimbul de energie, incinerator cu aprindere, cameră de combustie. 

 

 

Depozitul conform, fiind construit pe acelaşi amplasament cu staţia de sortare şi staţia de 

tratare mecano-biologică, este deservit de instalaţii comune acestor staţii (menţionate la 

descrierea tehnică a acestora) care vor fi detaliate mai jos: 

 Clădirea administrativă 

 Gospodărie de apă; 

 Stație mobilă de carburant; 

 Separator de hidrocarburi; 

 Sisteme de pomparea apei, a apei uzate menajere şi a apei uzate tehnologice. 

 Rețele alimentare cu apă şi apă de uz tehnologic precum și rețele de canalizare a 

acesteia (după necesități) din interiorul halelor; 

 Rețea exterioară de colectare a apei tehnologice și dirijarea acesteia către staţia de 

tratare a levigatului şi apelor uzate menajere; 

 Rețele exterioare de canalizare ape uzate menajere către staţia de tratare a 

levigatului şi apelor uzate menajere; 

 Sistem de prevenire incendii la interiorul clădirilor și la exterior; 

 Sistem de iluminat de urgență la interiorul clădirilor; 

 Rețele de iluminat exterioare pe drumurile de acces din incintă; 

 Rețele de instalatii electrice – iluminat și forță – în interiorul halelor; 

 Sisteme tip paratrăsnet; 

 Asigurarea sistemului de pământare a: construcțiilor, utilajelor tehnologice și a 

tablourilor electrice;  
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 Rețele de colectarea apelor pluviale de pe clădiri și platforme și descărcare in 

pârâul Dăneț după trecerea prin separatorul de hidrocarburi (după caz); 

 Sistem de comunicație (telefonie mobilă, rețele de curenți slabi, internet etc.). 

 

Clădirea administrativa 

Pavilionul tehnico-administrativ este construit pe o suprafaţă de 350 mp şi cuprinde birouri, 

laborator, vestiare, grupuri sanitare si spatii tehnice. Sunt prevăzute următoarele spatii: 

• camera control 11,50 mp; 

• 3 birouri având fiecare cate 10,44 mp; 

• secretariat, arhiva, anexe; 

• grup sanitar pentru personal administrativ (o cab. WC la bărbaţi si 2 cabine WC la 

femei); 

• grup sanitar pentru personal productiv (2 cab. WC la bărbaţi si 2 cab. WC la 

femei); 

• vestiare pentru personal productiv având fiecare cate 2 cabine de dus si cate o 

cabina WC; 

• centrala termica  

 

Gospodărie de apă 

Gospodăria de apă va include puțul forat, sistemul de pompare cu pompă submersibilă şi 

grupurile de pompare pentru menţinerea presiunii ridicate în reţele. Pentru alimentarea cu apă 

potabilă a clădirii administrative este instalată și o instalație de clorinare. Pentru asigurarea 

constantă debitului de apă potabilă necesară etse instalat un rezervor de apă.   

 

Stație de carburant mobilă 

Utilajele facilităţii centrale de management al deşeurilor vor fi alimentate de o staţie de 

alimentare cu combustibil.  

Staţia de alimentare cu combustibil este mobilă. Deasupra stației de carburant este construită 

o copertină metalică cu rol de protecție în cazul alimentărilor pe timp de ploaie sau nisoare. 

 

Separatorul de hidrocarburi  
Este o  constructie în montaj îngropat. Separatorul de hidrocarburi se va livra ca furnitură. 

Montajul acestuia se va executa conform cerințelor producătorului. 

 

Alimentarea cu apă 

Apă potabilă Apa potabilă se va utiliza în scop igienico-sanitar pentru personalul Centrului de 

Management. Alimentarea cu apă se va efectua de la retea.  

Apă tehnologică Apa tehnologică este necesară pentru prevenirea incendiului, spălarea 

utilajelor de proces și a celor de transport. Alimentarea cu apă tehnologică se face de la retea.  

Canalizarea 

Apa uzată fecaloid menajeră şi apa tehnologică rezultate în urma igienizării echipamentelor, 

precum și apa tehnologică provenită de la spălarea utilajelor de transport se va realiza prin 

sisteme de canalizare gravitațională sau prin pompare cu deversare în statia de epurare. 

Apa uzată provenită de la spălarea autorvehiculelor este trecută în prealabil printr-un 

separator de hidrocarburi înainte de descărcarea în staţia de epurare. 



 

121 

 

 

 

Apele pluviale provenite din parcări și platforme de beton carosabile, după trecerea prin 

separatorul de hidrocarburi, se vor evacua în pârâul existent în zonă.  

Apele pluviale potențial curate de pe clădiri sau din zone necarosabile se evacuează prin 

preluarea lor în sisteme de rigole, guri de scurgere și canalizări pluviale și apoi dirijate spre 

pârâul existent în zonă.  

Alimentare cu energie electrica 

Se va realiza din reţeaua naţională de alimentare prin intermediul unui racord. 

Furnizarea de agent termic 

Staţia de sortare va avea sisteme de încălzire alimentate cu energie electrică. 

 

Parcarea auto 

Parcarea are in total 30 locuri şi ocupa o suprafaţa totala de 412,50 mp. Dimensiunile pentru 

fiecare poziţie de parcare sunt: 2,50 x 5,50 m. 

Garaj / Atelier auto 

Clădirea garaj si atelier auto este destinata reparaţiilor curente la echipamentele si utilajele 

din incinta.  S-au prevăzut următoarele spatii: 

• atelier intervenţii utilaje; 

• spatii anexe accesibile pietonal. 

Clădirea este realiztă dintr-o structura metalica (stâlpi din beton si ferme metalice, fundaţii 

monolite izolate din beton armat) având o deschidere de 15,00 m, 3 travei de 6,00 m si 

inaltimea libera H=6,00m. Pereţii de închidere si invelitoarea sunt realizaţi din panouri de tip 

sandwich, 50 mm grosime, montaţi perimetral pe structura metalica.  

Sistemul de spalare roti 

Scopul sistemului de spălare a anvelopelor este de a curata anvelopele vehiculelor de 

colectare a deşeurilor de fragmentele de deşeuri din depozit sau noroi. Sistemul de spălare a 

anvelopelor este localizat intr-o extindere a drumului intern, înainte de cantar in direcţia de 

ieşire, si este format din 2 subsisteme: 

• subsistem de spălare prevăzut cu: 

- sistem de monitorizare a deplasării care pune sistemul in funcţiune 

- duze pentru apa de spălat 

- grilaj pentru încărcătura grea pentru colectarea apelor menajere 

- pompa de alimentare pentru apa de spălat 

- filtru 

- conducte cu supapele necesare 

• subsistem de reciclare a apei si eliminare a nămolului, prevăzut cu: 

- separarea solidelor – rezervor de apa curata. Separarea este accelerata printr-o 

conducta din PVC, care conduce apa menajera la baza rezervorului de 

separare.  

- deversor de apa curata deversata in rezervorul de apa curata  

- reţea de canalizare cu supape izolatoare si echipament hidraulic pentru 

eliminarea surplusului de nămol 
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Sistemul de spălare a anvelopelor este prevăzut cu 32 duze de apă, care creează jeturi de apă 

cu presiune adecvată pentru spălarea anvelopelor. 

Pompa este una de canalizare, având o capacitate de 30 m
3
/h la 2,8 bari.  

Cabina poarta si cantar 

Din punct de vedere structural acest obiect este alcătuit din 2 containere metalice prefabricate 

cu dimensiunile în plan de 2.50x6.00m amplasate pe un suport metalic la cota de 1.10m 

deasupra terenului amenajat. Dimensiunile totale în plan ale clădirii astfel alcătuite 

sunt:12.00x2.50m, (fără scări). 

Cântarul este de tip pod-basculă cu capacitatea de 60 t şi suprafaţa de 55 mp, montat imediat 

după poarta la cca. 75 m de aceasta. Sistemul de cântărire electronic este conectat la 

computerul aflat în clădirea recepţie, unde este înregistrată cantitatea de deşeuri care intră în 

CMID, se editează datele, se tipăresc rapoartele şi bonurile de cântarire. 

 

Zona de securitate / prelevare probe 

Se află după podul basculă şi se va utilize pentru prelevarea de probe de deşeuri, pentru a se 

identifica dacă deşeul poate fi admis în CMID. Zona are o suprafaţă de 200 mp, pavată cu 

beton rutier. 

Imprejmuire 

Întregul perimetru al CMID Galda de Jos este protejat prin intermediul unui gard din panouri 

de plasa sudata 2,0 m x 2,5 m fixate pe  stalpi din teava rectangulara zincata si fundatii din 

beton. Gardul este îngropat aproximativ 20 cm în pământ pentru a împiedica intrarea în 

incintă a animalelor. Imprejmuirea este pozitionată pe limita de proprietate, iar pe latura de 

nord este montată pe coronamentul apararii de mal din gabioane. 

Sistem de monitorizare al pânzei freatice – foraje de observatie 

În jurul ariei depozitului sunt instalate 3 puţuri de monitorizare a pânzei freatice, 1 înamonte 

şi 2 în aval. Forajele de monitorizare a apelor subterane sunt construite prin forare, pana la 

interceptarea stratului impermeabil de sub stratul freatic. Forajul este prevăzut cu o conductă 

din PVC cu diametrul exterior 114 mm si grosimea ţevii de 5,4 mm, cu fante începând de la 

capătul forajului până la 2 m de suprafaţă. Ultimii 2 m nu au fante.  

Puţuri de observatie migrare biogaz 

Pentru a inspecta migrarea posibilă, sunt săpate în jurul haldei depozitului foraje cu adâncime 

mică (cca. 6 m). Fiecare foraj are un diametru de 6” şi este prevăzut cu o conductă perforată 

din oţel galvanizat la cald, cu un diametru de 2”. Din forajele de monitorizare se vor preleva 

probe cu ajutorul analizatorului de gaz pentru a se verifica dacă gazul de depozit migrează 

din părţile laterale ale haldei depozitului.  

Sunt construite opt foraje de monitorizare a biogazului in jurul primei celule. 

 

 

Caracteristicile celulelor depozitului şi perioada de exploatare 

Numărul 

celulei 

Cantităţi aproximative 

de deşeuri estimate a se 

depune anual (tone/an) 

Volumul de deseuri estimat a se 

depozita (mc) 

Perioada de 

exploatare (ani) 
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I  543.000 5,5 

II  1.383.000 15,7 

TOTAL  248.526 21 
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 ANEXA 8 LISTA BUNURILOR CARE FAC OBIECTUL 

CONCESIUNII 

 

 

Nr. crt Denumirea instalaţiei Bunurile concesionate 

1. Staţia de transfer Tărtăria - rampă transfer cu 2 sisteme de alimentare pres-

containere, cu acoperis 

-drumuri de acces, platforme betonate 

- container administrative 

- container sanitar  

- gard si poarta 

- cantar pod-bascul 

-retele de alimentare cu apa, rezervor apă, boiler 

-staţie pompă 

- retea canalizare menajera, bazin vidanjabil 

-retea colectare ape pluviale, separator hidrocarburi 

-5 maşini de transport containere hook-lift 

- 8 pres-containere de 24 mc 

-3 containere de 6 mc pentru deşeuri perciuloase 

-5 containere de 15 mc pentru deşeuri voluminoase 

-2 containere de 30 mc pentru DEEE-uri 

2.  Staţia de transferBlaj - ranpă transfer cu 2 sisteme de alimentare pres-

containere, cu acoperis 

-drumuri de acces, platforme betonate 

- container administrative 

- container sanitar  

- gard si poarta 

- cantar pod-bascul 

-retele de alimentare cu apa, rezervor apă, boiler 

-staţie pompă 

- retea canalizare menajera, bazin vidanjabil 

-retea colectare ape pluviale, separator hidrocarburi 

- 4 maşini de transport containere hook-lift 

- 4 pres-containere de 24 mc 

-3 containere de 6 mc pentru deşeuri perciuloase 

-5 containere de 15 mc pentru deşeuri voluminoase 

-2 containere de 30 mc pentru DEEE-uri 

3.  Staţia de transfer Abrud Staţie de transfer 

- Container de 30 mc deschis – 3 buc 

- Container de 30 mc închis – 1 buc 

- 1 Presă fixă 

- 1 maşină de transport containere 

4. Staţia de sortare Aiud Staţie de sortare cu capacitate de 15.000 t/an 

- Containere 40 mc – 3 buc 

5. Staţia de sortare Zlatna Staţie de sortare 

- Containere – 4 buc 

- trailer transpot containere de 32 mc – 1 buc 

Instalatie sortare cu6 posturi 
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Nr. crt Denumirea instalaţiei Bunurile concesionate 

- motostivuitor – 1 buc 

- presa verticala de balotat – 1 buc 

Incarcator frontal – 1 buc 

- cântar 60 t -1 buc 

Autognoier 9 mc -  

6. Staţia de sortare şi transfer 

Baia de Arieş 

Staţie de sortare 

- Presă balotare deşeuri – 2 buc 

- camion platformă 

- cap tractor 

 

7. CMID Galda de Jos - 3 masini de transport containere hook-lift  

-19 containere de 14 mc 

-4 încărcătoare frontale 2,5 mc 

- 2 motostivuitoare 

7.1. Depozit - celula 1 de depozitare cu straturile de etansare,     

- sistemul de colectare levigat cu pompa levigat 

- instalatia de tratare levigat: bazin stocare levigat, 

bazin stocare efluent, retele interne ale statiei de 

epurare, reţea recirculare concentrat, reţea irigaţii 

spaţii verzi cu efluent, container staţie epurare 

osmoză inversă,  

- instalaţie colectare gaz: 12 puţuri de colectare, 

staţie de colectare biogaz, conducta de transport 

condens de la staţia de colectare la căminul de 

pompare levigat, conducta de transport biogaz de 

la statia de colectare la unitatea de ardere, unitate 

de ardere 

- cladire administrativă, cu birouri, grupuri 

sanitare, laborator 

- garaj/atelier auto 

- container cabina poartă 

- container cabina cântare  

- cântar pod bascul 

-bazin spălare roţi 

-gospodărie de apă 

- reţea alimentare apă exterioare şi instalaţii 

interioare 

- reţea canalizare menajeră 

-reţea colectare ape tehnologice 

-reţea colectare ape pluviale 

-câmine de încărcare/descărcare – 4 buc 

-Rigole triunghiulare prefabricate – 205 m 

-Rigole rectangulare prefabricate – 180 m 

-Separator hidrocarburi – 1 buc 

-Grătare metalice pietonale – 7 buc 

-Scări coborâre pe taluz – 77 m 

-Sistem monitorizare apă freatică – 3 
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Nr. crt Denumirea instalaţiei Bunurile concesionate 

-Foraje hidroobservaţie 

- Puturi observare migraţie biogaz – 8 buc 

- Foraje montare înclinometre – 40 m 

- Împrejmuire si poarte acces 

- Drumuri de acces interioare 

-Platforme betonate (inclusiv parcare) 

7.2. Staţie sortare - clădire recepţie 

- hală sortare 

-cabina de sortare 

- benzi transportoare – 2 buc 

- Separator magnetic – 2 buc 

- presă balotat – 2 buc 

7.3. Staţie TMB -clădire recepţie 

- clădire tratare mecanică 

- clădire tratare iologică 

- clădire rafinare 

- clădire maturare 

- tocător – 2 buc 

-separator magnetic – 2 buc 

- sită rotativă – 2 buc 

-Benzi transportoare – 2 buc 

-sistem aerare-umezire compost – 2 buc 

-membrană semipermeabilă – 2 buc 

- sită rafinare – 2 buc 
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ANEXA 9 LISTA INVESTITIILOR CARE CAD IN SARCINA 

OPERATORULUI  

 

 

 

 

Staţia de transfer Abrud 

 

1. Cântar – 1 buc 

 

Staţia de sortare şi transfer Baia de Arieş 

 

1. Cântar – 1 buc 

2. Separator magnetic – 1 buc; 

 

Staţia de sortare Aiud 

 

1. Separator magnetic – 1 buc; 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini  aferent procedurii de 

atribuire a contractului având ca obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor  

de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul  

Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” 

 

 

 

În vederea implementării serviciului public de salubrizare al judeţului Alba, înfiinţat şi 

organizat pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor 

economici de pe teritoriul judeţului Alba, respectiv activităţile de colectare, transport şi transfer 

al deşeurilor municipale, inclusiv managementul Staţiilor de transfer, precum şi Managementul 

şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor este necesară aprobarea Caietului de 

Sarcini  aferent procedurii de atribuire a contractului având ca obiect „Delegarea prin concesiune 

a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”. 

Caietul de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului 

de salubrizare, in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba,  

stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestuia în condiţii de 

eficienţă şi siguranţă. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia 

dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 129 din 3 aprilie 2017. 

 

 

PRESEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA   

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Directia amenajarea teritoriului si urbanism  

Nr.6165/03.04.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini  aferent procedurii de 

atribuire a contractului având ca obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor  

de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul  

Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” 

 

 

 

În vederea implementării serviciului public de salubrizare al judeţului Alba, înfiinţat şi 

organizat pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor 

economici de pe teritoriul judeţului Alba, respectiv activităţile de colectare, transport şi transfer 

al deşeurilor municipale, inclusiv managementul Staţiilor de transfer, precum şi Managementul 

şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor este necesara aprobarea Caietului de 

Sarcini  aferent procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect „Delegarea prin concesiune 

a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” 

Caietul de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în 

vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare indiferent de 

modul de gestiune adoptat. 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării 

următoarelor activităţi de salubrizare: 

 Operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile 

similare; 

 Sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 

 Organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 

 Administrarea depozitelor de deșeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare. 

Cu alte cuvinte, operatorul va desfăşura următoarele operaţiuni în cadrul contractului de 

delegare: 

- operarea şi administrarea stației de transfer Tărtăria şi transportul deşeurilor la CMID 

Galda de Jos; 

- operarea şi administrarea staţiei de transfer Blaj şi transportul deşeurilor la CMID Galda 

de Jos; 

- operarea şi administrarea staţiei de transfer Abrud şi transportul deşeurilor la CMID 

Galda de Jos; 

- operarea şi administrarea staţiei de sortare Zlatna şi transportul deşeurilor reziduale la 

CMID Galda de Jos; 

- operarea şi administrarea staţiei de sortare şi transfer Baia de Arieş şi transportul 

deşeurilor la CMID Galda de Jos; 

- operarea şi administrarea staţiei de sortare Aiud şi transportul deşeurilor reziduale la 

CMID Galda de Jos; 

- operarea şi administrarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos, 

respectiv a staţiei de sortare, statiei de tratare mecano-biologică, depozitului conform şi 

instalaţiilor aferente fiecăruia 

 şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază. 

Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice care definesc caracteristicile referitoare la 

nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare 

a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau 

altele asemenea. Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării 



activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte 

condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de 

salubrizare. 

Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la 

prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul 

prestării activităţilor de exploatare a staţiei de transfer, staţiilor de sortare şi staţiei de tratare 

mecano-biologică care face parte din SMID Alba, precum şi transportul deşeurilor la/de la aceste 

instalaţii (denumite în continuare Activităţi) şi care sunt în vigoare. 

Activităţile de salubrizare care fac obiectul procedurii de atribuire, asa cum sunt ele 

mentionate: 

a) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile 

similare; 

b) sortarea deşeurilor municipale şi deşeurilor similare în staţii de sortare 

c) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipal şi deşeurilor similare 

d) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau instalaţiilor de eliminare a deşeurilor 

Mai specific, activităţile care fac obiectul procedurii de delegare sunt: 

o operarea/administrarea staţiei de transfer Tărtăria şi transportul deşeurilor în staţia 

de sortare, staţia TMB, respectiv depozitul conform din cadrul CMID Galda de Jos 

o operarea/administrarea staţiei de transfer Blaj şi transportul deşeurilor în staţia de 

sortare, staţia TMB, respectiv depozitul conform din cadrul CMID Galda de Jos 

o operarea/administrarea staţiei de sortare Zlatna şi transportul reziduurilor în 

depozitul conform din cadrul CMID Galda de Jos 

o operarea/administrarea staţiei de sortare şi transfer Baia de Arieş şi transportul 

reziduurilor în depozitul conform din cadrul CMID Galda de Jos 

o operarea/administrarea staţiei de transfer Abrud şi transportul deşeurilor în staţia 

de sortare, staţia TMB, respectiv depozitul conform din cadrul CMID Galda de Jos 

o operarea/administrarea staţiei de sortare Aiud şi transportul reziduurilor în 

depozitul conform din cadrul CMID Galda de Jos (începând cu iulie 2020)  

o sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în stația de sortare Galda de 

Jos 

o tratarea mecano-biologică a deşeurilor reziduale în staţia TMB Galda de Jos 

o depozitarea deşeurilor reziduale în depozitul conform Galda de Jos. 

Cerinţele de operare în staţiile de transfer, pe lângă cele precizate în Regulamentul de 

salubrizare , sunt: 

a.) asigurarea unui sistem de coordonare a traficului in cadrul staţiei de transfer; 

b.) operarea doar pe baza autorizaţiei de mediu; 

c.) asigurarea pazei permanente a obiectivului; 

d.) existenţa unor proceduri de lucru clare pentru: recepţia şi manipularea  deşeurilor 

pe amplasament şi livrarea lor de pe amplasament, intervenţii şi reglaj al echipamentelor şi 

utilajelor, verificarea şi întreţinerea sistemelor de colectare a apelor, monitorizarea factorilor de 

mediu, identificarea şi evaluarea riscurilor privind securitatea şi sănătatea personalului; 

e.) asigurarea unei structuri organizatorice cu activităţi clare, care să acopere 

necesarul activităţilor specifice din staţia de transfer; 

f.) desfăşurarea de activităţi de informare şi conştientizare internă şi externă privind 

activităţile care se desfăşoară în staţia de transfer. 

 

 Prestarea activităţilor de operare, întreţinere şi administrare a staţiei de transfer se va 

executa astfel încât sa se realizeze:  

 a.) continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu respectarea 

prevederilor contractuale;  

 b.) controlul calității serviciului prestat;  

 c.) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;  

 d.) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de Consiliul Județean 

Alba / ADI SALUBRIS , în condițiile legii;  

 e.) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv 

reducerea costurilor de transfer a deșeurilor;  

 f.) asigurarea mijloacelor auto și utilajelor adecvate pentru efectuarea lucrărilor în incinta 

staţilor de transfer;  



 g.) asigurarea, pe toată durata de executare a activităţilor, de personal calificat și în număr 

suficient;  

 i.) prevenirea sau reducerea cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului și 

sănătații umane, generate de depozitarea deșeurilor pe toată durata de exploatare a depozitului.  

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile 

colectate separat din deşeurile municipale, în conditiile legii, dn aria administrativ-teritoriala a 

judeţului Alba, în cadrul următoarelor staţii de sortare din județul Alba; 

- Staţia de sortare Galda de Jos 

- Staţia de sortare Zlatna  

- Staţia de sortare şi transfer Baia de Arieş 

- Staţia de sortare Aiud – va fi preluată de operator în iulie 2020 

 

Prestarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile colectate selectiv se va executa 

astfel încât să se realizeze:  

 a.) continuitatea activității, indiferent de anotimp și conditiile meteo, cu respectarea 

prevederilor contractuale;  

 b.) controlul calității serviciului prestat;  

 c.) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;  

 d.) ținerea la zi a documentelor cu privire la cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate și 

predate agenților economici valorificatori;  

 e.) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de Consiliul Județean 

Alba / ADI Salubris Alba , în condițiile legii;  

 f.) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv 

reducerea costurilor de prestare a serviciului;  

 g.) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încarcarea și transportul deșeurilor de 

ambalaje de la toate punctele amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor;  

 h.) îndeplinirea obiectivelor anuale asumate privind reciclarea și valorificarea deșeurilor 

de ambalaje;  

 i.) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr 

suficient.  

Prestarea activităţii de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale şi biodegradabile 

se va executa astfel încât să se realizeze:  

 a.) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea 

prevederilor contractuale;  

 b.) controlul calităţii serviciului prestat;  

 c.) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;  

 d.) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea 

administrației publice locale, în condițiile legii;  

 e.) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv 

reducerea costurilor de prestare a serviciului;  

 f.) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr 

suficient;  

Prestarea activităţii de administrare a depozitului de deşeuri şi instalaţiilor aferente se va 

executa astfel încât sa se realizeze:  

 a.) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea 

prevederilor contractuale;  

 b.) controlul calităţii serviciului prestat;  

 c.) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;  

 d.) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de Consiliul Județean 

Alba şi ADI Salubris Alba, în condiţiile legii;  

 e.) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv 

reducerea costurilor de depozitare a deşeurilor;  

 f.) asigurarea mijloacelor auto şi utilajelor adecvate suplimentare pentru efectuarea 

lucrărilor în incinta depozitului de deşeuri;  

 g.) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 

suficient;  

 h.) acceptarea la depozitare a deşeurilor care îndeplinesc criteriile corespunzătoare clasei 

depozitului şi stabilite de actele normative în vigoare;  



 i.) prevenirea sau reducerea cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului şi 

sănătăţii umane, generate de depozitarea deşeurilor pe toată durata de exploatare a depozitului.  

 

Potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 91 alin. 5 lit. a , pct 13 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, consiliul județean asigură, potrivit competențelor sale, potrivit legii, 

cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean, …. serviciile comunitare 

de utilitate publică de interes judeţean,…… 

  Faţă de cele de mai sus, consider oportună aprobarea de către Consiliul Județean Alba a 

Caietului de Sarcini  aferent procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect „Delegarea 

prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul sistemului 

de management integrat al deșeurilor în județul Alba”. 

 

Arhitect Șef, 

Voichița Maria Coman 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea emiterii acordului pentru obţinerea Autorizaţiei de  construire 

pentru Secţie Psihiatrie, reparaţii capitale la Farmacia cu circuit închis, Căi de acces şi 

subsol, amenajare spații pentru instalare Computer Tomograf, precum și trecerea din 

domeniul public în domeniul privat  al Județului Alba, în vederea obţinerii autorizaţiei de 

demolare, scoaterii din funcțiune, casării și demolării unor bunuri imobile situate 

administrativ municipiul Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba  

aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 

 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea emiterii acordului 

pentru obţinerea Autorizaţiei de  construire pentru Secţie Psihiatrie, reparaţii capitale la Farmacia 

cu circuit închis, Căi de acces şi subsol, amenajare spații pentru instalare Computer Tomograf, 

precum și trecerea din domeniul public în domeniul privat  al Județului Alba, în vederea obţinerii 

autorizaţiei de demolare, scoaterii din funcțiune, casării și demolării unor bunuri imobile situate 

administrativ municipiul Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba, aflate în 

administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 6056 din 3 martie 2017 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia nr. 5284/31.03.2017 înregistrată la 

registratura  Consiliul Județean Alba sub nr. 6021/03.04.2017; 

Luând în considerare prevederile Contractului de administrare nr. 1324-

1479/26.02.2004, de transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba către 

Spitalul Judeţean Alba asupra unor imobile aparţinând domeniului public al Județului Alba cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile: 

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

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

-  art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 3 alin. 3 și art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 

casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 

unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin  Legea nr. 246/2001; 

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 public în domeniul privat al Județului Alba, a 

bunurilor imobile situate administrativ în municipiul Alba Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, 

județul Alba, înscrise în CF nr. 86549 Alba Iulia sub nr. cad. 86549-C1, 86549-C2, 86549-C3, 

aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. 



Art. 2. Se emite acordul pentru obţinerea Autorizaţiei de demolare pentru „Demolare 

clădiri anexă” situate în imobilul din municipiul Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989, nr. 23, județul 

Alba în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în vederea scoaterii din 

funcțiune, casării și demolării de către Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a bunurilor 

imobile înscrise în CF nr. 86549 Alba Iulia sub nr. cad. 86549-C1 (integral), nr. cad. 86549-C2 

(integral), nr. cad. 86549-C3 (parțial, suprafața de 22 mp având destinația uzuală – garaj). 

Art. 3. Se emite acordul pentru obţinerea Autorizaţiei de construire în vederea începerii 

lucrărilor de construire „Secţie Psihiatrie”, a lucrărilor de reparaţii capitale la „Farmacia cu 

circuit închis”, „Căi de acces și subsol”, a lucrărilor de reparaţii curente „Amenajare spații 

pentru instalare Computer Tomograf”. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

Direcţia 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 Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea 

patrimoniului și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

 

 

              AVIZAT 

      PREŞEDINTE,                                                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    ION DUMITREL                                              Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 130 

Alba Iulia, 4 aprilie  2017 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea emiterii acordului pentru obţinerea 

Autorizaţiei de  construire pentru Secţie Psihiatrie, reparaţii capitale la Farmacia cu 

circuit închis, Căi de acces şi subsol, amenajare spații pentru instalare Computer 

Tomograf precum și trecerea din domeniul public în domeniul privat  al Județului Alba, în 

vederea obţinerii autorizaţiei de demolare, scoaterii din funcțiune, casării și demolării unor 

bunuri imobile situate administrativ municipiul Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989, nr. 23, 

aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 

 

 

 

Prin adresa nr. 5284 din 31 martie 2017 înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 6021 din 3 aprilie 2017 Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia solicită Consiliului 

Județean Alba emiterea acordului pentru obţinerea Autorizaţiei de  construire a Secţiei Psihiatrie, 

a lucrărilor de reparaţii capitale la Farmacia cu circuit închis, Căi de acces subsol şi a lucrărilor 

de reparaţii curente în vederea amenajării spațiilor pentru instalare Computer Tomograf precum 

și trecerea din domeniul public în domeniul privat  al Județului Alba a unor bunuri imobile 

situate administrativ municipiul Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989, nr. 23, aflate în administrarea 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării  

acestora. 

Bunurile imobile, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 

23, județul Alba,  pentru care se solicită acordul de scoatere din funcțiune și demolare au durata 

de viață depășită, sunt într-un stadiu avansat de degradare, nemaiputând fi folosite conform 

destinației acestora, prezentând un real pericol, deoarece au structura de rezistență compromisă. 

Pe terenul unde se află aceste imobile  urmează să se construiască Secția de Psihiatrie a 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. 

Pentru a aproba scoaterea din funcțiune și demolarea acestor bunuri imobile este necesar 

trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al Județului Alba. 

Ținând cont că proprietarul imobilelor aflate în administrarea Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia este Judeţul Alba, propun trecerea din domeniul public în domeniul privat  al 

Județului Alba a unor bunuri imobile situate administrativ municipiul Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 

1989, nr. 23, județul Alba, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 

eliberarea acordului pentru obţinerea autorizaţiei de demolare în vederea scoaterii din funcțiune, 

casării și demolării anexelor respective precum şi emiterea acordului pentru obţinerea 

Autorizaţiei de  construire a Secţiei de Psihiatrie, a lucrărilor de reparaţii capitale la Farmacia cu 

circuit închis, Căi de acces şi subsol, a lucrărilor de reparaţii curente în vederea amenajării 

spațiilor pentru instalare Computer Tomograf. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 130 din 4 aprilie 2017. 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea emiterii acordului pentru obţinerea 

Autorizaţiei de  construire pentru Secţie Psihiatrie, reparaţii capitale la Farmacia cu 

circuit închis, Căi de acces şi subsol, amenajare spații pentru instalare Computer 

Tomograf precum și trecerea din domeniul public în domeniul privat  al Județului Alba, în 

vederea obţinerii autorizaţiei de demolare, scoaterii din funcțiune, casării și demolării unor 

bunuri imobile situate administrativ municipiul Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989, nr. 23, 

aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 

 

 

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia solicită Consiliului Județean Alba prin adresa nr. 

5284 din 31 martie 2017 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 6021 din 3 

aprilie 2017 emiterea acordului pentru obţinerea Autorizaţiei de  construire a Secţiei Psihiatrie, a 

lucrărilor de reparaţii capitale la Farmacia cu circuit închis, Căi de acces şi subsol şi a lucrărilor 

de reparaţii curente în vederea amenajării spațiilor pentru instalare Computer Tomograf. De 

asemenea se solicită emiterea acordului pentru obţinerea Autorizaţiei de  demolare şi trecerea din 

domeniul public în domeniul privat al Județului Alba a unor bunuri imobile situate administrativ 

în  municipiul Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba,  în vederea scoaterii din 

funcțiune, casării și demolării  acestora. 

Aceste imobile sunt în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, conform 

contractului de administrare nr. 1324-1479/2004, titularul dreptului de administrare având 

obligaţia să efectueze reparaţiile capitale şi curente necesare precum şi lucrările de întreţinere 

pentru bunurile imobile date în administrare. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia intenţionează să înceapă lucrări de: 

- reparaţii capitale la: 

o Farmacia cu circuit închis din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba 

Iulia; 

o Căile de acces și subsolul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia; 

o Construire Secție de Psihiatrie; 

- reparaţii curente - amenajare spații pentru instalare computere tomograf. 

Aceste construcții se află în imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, bd. 

Revoluției, nr. 23, identificat prin CF 86549 cu nr. cad. 86549. 

În scopul efectuării acestor reparaţii capitale și construirii Secției de psihiatrie în imobilul 

situat în municipiul Alba Iulia b-dul. Revoluţiei 1989 nr. 23, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia are nevoie de acordul proprietarului pentru obţinerea Autorizaţiei de construire şi a 

Autorizaţiei de demolare de la Primăria municipiului Alba Iulia.  

Deoarece proprietarul imobilelor pe care Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia le are în 

administrare este Judeţul Alba, se solicită Consiliului Judeţean Alba, emiterea acordului pentru 

obţinerea Autorizaţiei de construire a Secţiei de psihiatrie, a lucrărilor de reparaţii capitale la 

Farmacia cu circuit închis, a Căilor de acces şi subsol şi a lucrărilor de reparaţii curente în 

vederea amenajării spațiilor pentru instalare Computer Tomograf din imobilul din municipiul 

Alba Iulia b-dul. Revoluţiei 1989 nr. 23. 

Pentru bunurile imobile, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, bd. Revoluției 

1989, nr. 23, identificate prin CF nr. 86549 Alba Iulia, nr. cad. 86549-C1, 86549-C2, 86549-C3, 

cuprinse în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba, la poziția 25,  

aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba, conform Contractului de 

administrare nr. 1324-1479/2004, cu completările și modificărilor ulterioare, încheiat între 

Consiliul Județean Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia se solicită emiterea acordului 

pentru obţinerea Autorizaţiei de  demolare. 

Anterior aprobării scoaterii din funcțiune în vederea demolării unor imobile aflate în 

domeniul public al Județului Alba, acestea trebuie trecute în domeniul privat al Județului Alba, 



conform prevederilor art. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 112/2000 pentru reglementarea 

procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 

domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin  Legea nr. 

246/2001 care prevede: „Pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, 

casării, activele corporale prevăzute la art. 1 vor fi trecute în domeniul privat al statului sau al 

unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementărilor privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia.”  

Conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare „Trecerea din domeniul public în 

domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, dacă prin Constituţie sau 

prin lege nu se dispune altfel.” 

Bunurile imobile, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 

23, pentru care se solicită acordul de scoatere din funcțiune și demolare au durata de viață 

depășită, sunt într-un stadiu avansat de degradare, nemaiputând fi folosite conform destinației 

acestora, prezentând un real pericol, deoarece au structura de rezistență compromisă, iar pe 

terenul unde se află aceste imobile  urmează să se construiască Secția de psihiatrie a Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia. 

 Urmare celor expuse, propunem emiterea acordului pentru obţinerea Autorizaţiei de  

construire a Secţiei de psihiatrie, a lucrărilor de reparaţii capitale la Farmacia cu circuit închis, 

Căi de acces şi subsol şi a lucrărilor de reparaţii curente în vederea amenajării spațiilor pentru 

instalare Computer Tomograf, obţinerea Autorizaţiei de demolare şi trecerea din domeniul public 

în domeniul privat al Județului Alba a unor bunuri imobile situate administrativ municipiul Alba 

Iulia, Bd. Revoluţiei 1989, nr. 23, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba 

Iulia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării  acestora. 

Propun adoptarea proiectul de hotărâre inițiat în considerarea aspectelor mai sus 

menţionate, precum şi a prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea domeniului public al 

judeţului și în condiţiile legii, modificarea în mod corespunzător a Inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului  public al Judeţului Alba. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate 

și a licențelor de traseu operatorilor de transport rutier desemnați câștigători în cadrul 

şedinţei de atribuire din data de 18 decembrie 2013, pe traseele din Programul de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în 

Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 197/2012 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2017; 

Luând în dezbatere: 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii serviciului de 

transport public de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu operatorilor de transport 

rutier desemnați câștigători în cadrul şedinţei de atribuire din data de 18 decembrie 2013, pe 

traseele din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru 

perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 197/2012; 

- raportul de specialitate nr. 6338 din 4 aprilie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere: 

 - Decizia Curţii de Apel Cluj nr. 628/24 martie 2017 pronunţată în Dosarul nr. 

10815/117/2013, prin care s-a dispus admiterea recursului promovat de Judeţul Alba şi Consiliul 

Judeţean Alba împotriva Sentinţei civile nr. 3492/18 noiembrie 2016 a Tribunalului Cluj;   

- propunerea comisiei paritare privind atribuirea serviciului de transport public județean 

de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu, în baza rezultatelor ședinței de atribuire 

electronică din data de 18 decembrie 2013, puse la dispoziţia Consiliului Judeţean Alba de către 

Agenția pentru Agenda Digitală a României, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean 

Alba cu nr. 6236/VII/F/2/4 aprilie 2017; 

       Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 privind aprobarea Regulamentului, 

Caietului de Sarcini și Programului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Județul Alba; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 217/2012 privind aprobarea Contractului-

cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Județul Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

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

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

        - art. 16 alin. 1 şi alin. 3 lit. b, art. 17 alin. 1 lit. p, art. 24 alin. 1 şi art. 37 alin.10 din 

Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  - art. 4 lit. h și art. 19-20 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 

353/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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 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 atribuirea pe baza propunerii comisiei paritare a serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu operatorilor de transport 

rutier desemnați câștigători în cadrul şedinţei de atribuire din data de 18 decembrie 2013, pe  

traseele din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru 

perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 197/2012, potrivit anexei-parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseele 

atribuite se va efectua în baza contractelor de delegare a gestiunii serviciului ce se vor încheia cu 

operatorii de transport rutier desemnați câștigători, potrivit contractului-cadru aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 217/2012 şi a licenţelor de traseu cu valabilitate în 

perioada 1 iunie 2017 - 30 iunie 2019 emise/eliberate de către Agenţia Teritorială A.R.R. Alba.  

Art. 3. Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Alba va lua măsuri pentru organizarea unei şedinţe de atribuire a traseelor 

rămase neatribuite/nesolicitate după şedinţa de atribuire din data de 18 decembrie 2013, astfel 

încât începând cu data de 1 iunie 2017 serviciul de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate să se efectueze pe baza Programului de transport public județean de persoane 

prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Județul Alba, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 197/2012. 

  Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului 

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

Alba va aduce 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, Agenției 

Teritoriale A.R.R. Alba, Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local, 

operatorilor de transport rutier SC Arieşul SA, SC Excelent Trans SRL, SC Gicu Trans SRL, SC 

Livio Dario SRL, SC Mariany SRL, SC Transgilyen SRL, SC Transervice Apuseni SRL, 

Societăţii de Transport Public SA Alba Iulia, SC Voltrans SA, Direcţiei juridică şi relații publice 

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

Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

 

 

                                                     AVIZAT 

     VICEPREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

       Dumitru FULEA                                    Vasile BUMBU        

                                                                                                 

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 131 

Alba Iulia, 4 aprilie 2017 



                            Anexa  la Proiectul de hotărâre                                                                                                                                                                   

a  Consiliului Județean Alba nr. 131/4 aprilie 2017  

 

OPERATORII DE TRANSPORT RUTIER DESEMNAŢI CÂŞTIGĂTORI ÎN CADRUL 

ŞEDINŢEI DE ATRIBUIRE DIN DATA DE 18 DECEMBRIE 2013, PE TRASEELE DIN 

PROGRAMUL DE TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE 

REGULATE PENTRU PERIOADA 01.05.2013-30.06.2019, ÎN JUDEŢUL ALBA, APROBAT 

PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN ALBA NR. 197/2012 

 

Nr. 

ofert

ă 

Nr. 

grupă 

 

Cod 

traseu 

 

Denumire traseu 

Operator de transport 

rutier  

câştigător 

Punctaj  

realizat 

1 2 3 4 5 7 

 

 

01 

 

 

01 

 

01 

02 

03 

 

 

Abrud-Zlatna-Alba Iulia 

Bistra-Cîmpeni- Alba Iulia 

Abrud-Câmpeni 

SC Transervice Apuseni 

SRL 

Cod fiscal: 

RO17705634 

Loc. Abrud, Jud.Alba 

 

 

47,67 

 

 

02 

 

 

02 

 

04 

05 

06 

 

Abrud-Mogoş-Valea Barnii 

Abrud-Bucium-

Poieni(Bucium) 

Abrud-Buninginea-Vulcan 

Cotoncu 

SC Transervice Apuseni 

SRL 

Cod fiscal: 

RO17705634 

Loc. Abrud, Jud.Alba 

 

 

42,67 

 

03 

 

03 

07 

08 

09 

Aiud-Teiuş-Alba Iulia 

Aiud-Lopadea Veche 

Aiud-Mirăslău-Cicău 

 

SC Excelent Trans SRL 

Cod fiscal: 

RO18413212 

Loc. Aiud, Jud.Alba 

 

51,00 

 

 

04 

 

04 

10 

11 

12 

Aiud-Livezile-Rimetea 

Aiud-Ponor-Geogel 

Aiud-Rădeşti-Peţelca 

 

Neatribuite 

 

 

- 

 

05 

 

05 

 

13 

14 

 

Aiud-Lopadea Nouă-Turdaş 

Aiud-Lopadea Nouă-Hopîrta 

 

Neatribuite 

 

- 

 

06 

 

06 

 

15 

16 

 

 

Aiud-Beţa 

Aiud-Ciuguzel 

 

SC Excelent Trans SRL 

Cod fiscal: 

RO18413212 

Loc. Aiud, Jud.Alba 

 

41,00 

 

07 

 

07 

 

 

17 

18 

19 

Aiud-Inoc-Ciugudu de Sus 

Aiud-Ocna Mureş-Gura 

Arieşului 

Aiud-Ocna Mureş-Şilea 

SC Excelent Trans SRL 

Cod fiscal: 

RO18413212 

Loc. Aiud, Jud.Alba 

 

50,33 

 

08 

 

08 

 

20 

21 

 

Ocna Mureş-Noşlac-Găbud 

Ocna Mureş-Noşlac 

SC Excelent Trans SRL 

Cod fiscal: 

RO18413212 

Loc. Aiud, Jud.Alba 

 

35,50 

 

 

09 

 

09 

 

22 

23 

24 

 

Alba Iulia-Meteş-Zlatna 

Cib-Zlatna-Alba Iulia 

Alba Iulia-Şard-Lunca 

Ampoiţei 

SC Livio Dario SRL 

Cod fiscal: 

RO11070834 

Loc. Alba Iulia, Jud.Alba 

 

50,67 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

25 

26 

 

 

Alba Iulia-Teiuş-Cetea 

Alba Iulia-Galda de Jos-

Cetea 

Soc. Transport Public SA 

Alba Iulia 

Cod fiscal: 

RO1758080 

Loc. Alba Iulia, 

 

 

45,50 



Jud. Alba 

Nr. 

ofert

ă 

Nr. 

grupă 

 

Cod 

traseu 

 

Denumire traseu 

Operator de transport 

rutier  

câştigător 

Punctaj  

realizat 

1 2 3 4 5 7 

 

 

11 

 

 

11 

 

27 

28 

 

Alba Iulia-Teiuş-Valea 

Mănăstirii 

Teiuş-Stremţ-Geomal 

SC Livio Dario SRL 

Cod fiscal: 

RO11070834 

Loc. Alba Iulia, 

Jud. Alba 

 

 

51,25 

 

 

12 

 

 

12 

 

29 

30 

 

 

Alba Iulia-Oiejdea 

Alba Iulia-Coşlariu-Blaj 

 

 

SC Livio Dario SRL 

Cod fiscal: 

RO11070834 

Loc. Alba Iulia, 

Jud. Alba 

 

 

52,25 

 

 

 

 

13 

 

 

13 

 

31 

32 

33 

 

Alba Iulia-Ohaba 

Alba Iulia-Henig 

Vingard-Ghirbom-Alba Iulia 

 

SC Livio Dario SRL 

Cod fiscal: 

RO11070834 

Loc. Alba Iulia, 

Jud. Alba 

 

 

45,83 

 

 

14 

 

 

14 

 

34 

35 

 

 

Alba Iulia-Unirea-Ocna 

Mureş 

Alba Iulia-Vinţu de Jos-Pianu 

de Sus 

 

SC Mariany SRL 

Cod fiscal: 

RO1753830 

Loc. Alba Iulia, Jud.Alba 

 

56,00 

 

 

15 

 

15 

 

36 

37 

 

Alba Iulia-Blandiana-

Acmariu 

Alba Iulia-Vinţu de Jos-

Blandiana 

 

SC Livio Dario SRL 

Cod fiscal: 

RO11070834 

Loc. Alba Iulia, 

Jud. Alba 

 

 

51,50 

 

 

16 

 

 

16 

 

38 

39 

40 

 

Alba Iulia-Blaj-Cetatea de 

Baltă 

Blaj-Bălcaciu-Cetatea de 

Baltă 

Blaj-Bucerdea Grînoasă 

 

SC Excelent Trans SRL 

Cod fiscal: 

RO18413212 

Loc. Aiud, Jud.Alba 

 

50,33 

 

17 

 

17 

41 

42 

43 

Blaj-Pănade 

Blaj-Biia 

Blaj-Jidvei_Veseuș 

SC Excelent Trans SRL 

Cod fiscal: 

RO18413212 

Loc. Aiud, Jud.Alba 

 

49,67 

 

18 

 

18 

44 

45 

46 

Blaj-Cergău Mare 

Blaj-Roşia de Secaş 

Blaj-Lunca-Cenade 

 

SC GicuTrans SRL 

Cod fiscal:  

RO14233677 

Loc. Alba Iulia, Jud.Alba 

 

45,17 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

19 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

Alba Iulia-Abrud-Cîmpeni 

Abrud-Cîmpeni-Bistra 

Cîmpeni-Bistra 

Cîmpeni-Bistra-Mușca 

Cîmpeni-Lupșa-Baia de Arieş 

Cîmpeni-Baia de Arieș-

Săgagea 

Cîmpeni-Lupșa-Mușca 

Baia de Arieș-Brăzești-

Sălciua de Jos 

 

 

 

SC Arieşul SA 

Cod fiscal:  

RO1767649 

Loc. Cîmpeni, Jud. Alba 

 

 

 

 

44,42 



 

 

 

20 

 

 

 

20 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

Cîmpeni-Sohodol-Cilea 

Cîmpeni- Vîrtăneşti 

Cîmpeni-Vidra- Avram Iancu 

Câmpeni-Vidra-Tîrsa 

Cîmpeni-Poiana Vadului 

Cîmpeni-Horea-Matişeşti 

Cîmpeni-Gheţari 

Cîmpeni- Albac-Arieşeni 

 

 

 

 

Neatribuite 

 

 

 

 

- 

Nr. 

ofert

ă 

Nr. 

grupă 

 

Cod 

traseu 

 

Denumire traseu 

Operator de transport 

rutier  

câştigător 

Punctaj  

realizat 

1 2 3 4 5 7 

 

 

21 

 

 

21 

 

63 

64 

65 

 

Cugir-Sebeş-Cîmpeni 

Cugir- Vinţu de Jos-Sebeş 

Cugir- Pianu de Sus 

 

SC Livio Dario SRL 

Cod fiscal: 

RO11070834 

Loc. Alba Iulia, 

Jud. Alba 

 

 

51,00 

 

 

22 

 

 

 

22 

 

66 

67 

68 

 

Cugir-Vinţu de Jos-Alba Iulia 

Cugir-Şibot-Ceru Băcăinţi 

Cugir-Şibot 

SC Livio Dario SRL 

Cod fiscal: 

RO11070834 

Loc. Alba Iulia, 

Jud. Alba 

 

 

  53,67 

 

 

 

23 

 

 

23 

 

69 

70 

 

 

Cugir-Balomiru de Cîmp 

Cugir-Sălişte 

 

SC Livio Dario SRL 

Cod fiscal: 

RO11070834 

Loc. Alba Iulia, 

Jud. Alba 

 

 

52,00 

 

 

24 

 

 

24 

 

71 

72 

73 

 

Sebeş-Lancrăm-Alba Iulia 

Sebeș-Vințu de Jos-Blandiana 

Sebeş-Daia Română 

SC Livio Dario SRL 

Cod fiscal: 

RO11070834 

Loc. Alba Iulia, 

Jud. Alba 

 

 

50,56 

 

 

25 

 

 

25 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

Sebeş-Şugag-Tău 

Sebeş-Săsciori-Dobra 

Sebeş-Şugag 

Sebeş-Laz-Căpîlna 

Sebeş-Răchita 

Sebeş-Săsciori-Loman 

 

 

Neatribuite 

 

 

 

- 

 

26 

 

26 

 

80 

81 

 

Sebeş-Pianu de Sus-Strungari 

Sebeş-Sibişeni-Pianu de Sus 

SC Voltrans SA  

Cod fiscal: 

RO1772416 

Loc. Sebeş, Jud. Alba 

 

50,75 

 

27 

 

27 

82 

83 

84 

85 

Sebeş-Cut 

Sebeş-Cunţa Doştat 

Sebeş-Şpring-Vingard 

Sebeş-Şpring-Roşia de Secaş 

SC Voltrans SA  

Cod fiscal: 

RO1772416 

Loc. Sebeş, Jud. Alba 

 

37,38 

 

28 

 

28 

86 

87 

88 

Sebeş-Cîlnic-Gîrbova 

Sebeş-Gîrbova-Cărpiniş 

Sebeş-Cîlnic-Deal 

 

Neatribuite 

 

 

- 

 

 

                            AVIZAT 

     VICEPREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

       Dumitru FULEA                                     Vasile BUMBU        

                                                                                                 

                                                



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public de 

persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu operatorilor de transport rutier 

desemnați câștigători în cadrul şedinţei de atribuire din data de 18 decembrie 2013, pe 

traseele din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 197/2012 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Legea serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile județene sunt obligate să 

asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de 

transport public desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora. 

Potrivit art. 19 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 

353/2007, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea traseelor din programul de 

transport județean se face prin sistemul național, urmând ca pe baza rezultatelor acesteia comisia 

paritară, formată dintr-un reprezentant al consiliului județean și un reprezentant al agenției 

teritoriale ARR din județul respectiv, să emită propuneri privind traseele atribuite. 

Pe baza propunerilor comisiei paritare, consiliul judeţean aprobă atribuirea serviciului de 

transport public de persoane prin curse regulate şi a licenţelor de traseu, în conformitate cu 

prevederile art. 16 alin. 3 lit. b coroborat cu art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 37 alin. 10 din Legea 

serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare. 

În prezent serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se 

efectuează în baza Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 

pentru perioada 2008 - 2013, în Județul Alba, a licenţelor de traseu şi a contractelor de delegare 

de gestiune a serviciului a căror valabilitate a fost prelungită prin hotărâri succesive ale 

Consiliului Judeţean Alba până la data de 31.05.2017, urmare a Sentinței  civile nr. 16711 

pronunțată la data de 17.12.2013 în Dosarul nr. 10400/117/2013, prin care Tribunalul Cluj a 

admis cererea de suspendare a efectelor Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 197/2012 privind 

aprobarea Regulamentului, Caietului de Sarcini și Programului de transport public județan de 

persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Județul Alba, formulată 

de către SC Transgilyen SRL, până la soluționarea definitivă a Dosarului de fond nr. 

10815/117/2013.  

 În temeiul art. 15 alin. 2 coroborat cu art. 14 alin. 4 şi 7 din Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 17.12.2013 

procedura  de atribuire a traseelor cuprinse în  programul de transport public județean mai sus 

menţionat, având ca dată a şedinţei de atribuire 18.12.2013, a fost suspendată. 

În luna noiembrie 2013, SC Transgilyen SRL a formulat acţiunea în contencios 

administrativ înregistrată pe rolul Tribunalul Cluj sub Dosar nr. 10815/117/2013 prin care a 

solicitat  anularea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012. 

Prin Sentinţa civilă nr. 3492/2016, pronunţată în Dosarul nr. 10815/117/2013, Tribunalul 

Cluj a  admis acţiunea în contencios administrativ promovată de SC Transgilyen SRL şi a dispus 

anularea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 197/27.11.2012 privind aprobarea 

Regulamentului, Caietului de sarcini şi Programului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019 în Judetul Alba. 

 La data de 24.03.2017, Curtea de Apel Cluj a dispus prin Decizia nr. 628 pronunţată în 

Dosarul nr. 10815/117/2013, admiterea recursului promovat de Judeţul Alba şi Consiliul 

Judeţean Alba împotriva Sentinţei civile nr. 3492 din 18.11.2016 a Tribunalului Cluj  pe care o 



casează, în tot, în sensul că rejudecând cauza, respinge ca inadmisibilă cererea de chemare în 

judecată. 

 În consecinţă, încetează suspendarea efectelor Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

197/2012 iar procedura de atribuire a traseelor cuprinse în Programului de transport public 

județan de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Județul Alba, 

poate fi finalizată. 

Agenția pentru Agenda Digitală a României a pus la dispoziţia Consiliului Judeţean Alba 

rezultatele ședinței de atribuire electronică din data de 18.12.2017, care  au fost afișate pe site-ul 

oficial www.cjalba.ro și la sediul  Consiliului Județean Alba la data de 03.04.2017.  

Pe baza rezultatelor acesteia, la data de 04.04.2017 comisia paritară constituită, conform 

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 218/2012, din reprezentantul Agenției Teritoriale A.R.R. 

Alba și cel al Consiliului Județean Alba, a formulat propuneri  de atribuire a serviciului de 

transport public județean de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu, operatorilor de 

transport rutier desemnați câștigători, aprobarea atribuirii acestora revenind Consiliului Județean 

Alba, în conformitate cu prevederile legale mai sus menționate. 

Agenția Teritorială A.R.R. Alba va emite/elibera licențe de traseu  operatorilor de 

transport rutier desemnaţi câştigători, cu aceştia urmând a se încheia contracte de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, potrivit contractului-cadru aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 217/2012. 

De asemenea, este necesară organizarea unei şedinţe de atribuire a traseelor rămase 

neatribuite/nesolicitate după şedinţa de atribuire din data de 18.12.2013, astfel încât începând cu 

data de 1 iunie 2017 serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate să se 

efectueze pe baza Programul de transport public județan de persoane prin curse regulate pentru 

perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 197/2012. 

        Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 131 din  

4 aprilie 2017. 

 

VICEPREŞEDINTE 

Dumitru FULEA 

http://www.cjalba.ro/
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public de 

persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu operatorilor de transport rutier 

desemnați câștigători în cadrul şedinţei de atribuire din data de 18 decembrie 2013, pe 

traseele din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 197/2012 

 

 

          Potrivit prevederile art. 16  alin. 1 din Legea serviciilor de transport public local nr. 

92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene sunt obligate să asigure, 

să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de transport 

public desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora. 

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor 

de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei 

administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea traseelor din 

programul de transport județean se face prin sistemul național, urmând ca pe baza rezultatelor 

acesteia comisia paritară, formată dintr-un reprezentant al consiliului județean și un reprezentant 

al agenției teritoriale ARR din județul respectiv, să emită propuneri privind traseele atribuite. 

Consiliul judeţean aprobă atribuirea serviciului de transport public de persoane prin curse 

regulate şi a licenţelor de traseu, pe baza propunerilor comisiei paritare, în conformitate cu 

prevederile art. 16 alin. 3 lit. b coroborat cu art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 37 alin. 10 din Legea 

serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin Sentința civilă nr. 16711 pronunțată la data de 17.12.2013 în Dosarul nr. 

10400/117/2013, Tribunalul Cluj a admis cererea de suspendare a efectelor Hotărârii Consiliului 

Județean Alba nr. 197/2012 privind aprobarea Regulamentului, Caietului de Sarcini și 

Programului de transport public județan de persoane prin curse regulate pentru perioada 

01.05.2013-30.06.2019, în Județul Alba, formulată de către SC Transgilyen SRL, până la 

soluționarea definitivă a Dosarului de fond nr. 10815/117/2013 având ca obiect anularea 

hotărârii anterior menţionate. 

În temeiul art. 15 alin. 2 coroborat cu art. 14 alin. 4 şi 7 din Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 17.12.2013 

procedura  de atribuire a traseelor cuprinse în  programul de transport public județean mai sus 

menţionat, având ca dată a şedinţei de atribuire 18.12.2013, a fost suspendată,. 

În consecinţă, prin Hotărârile Consiliului Judeţean 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, nr. 

115/2016 şi nr 241/2016 au fost adoptate măsuri pentru asigurarea continuităţii serviciului de 

transport public de persoane prin curse regulate pe traseele judeţene constând în prelungirea, 

până la data de 31 mai 2017, a valabilității Programului de transport public județean de persoane 

prin curse regulate pentru perioada 2008 - 2013, în Județul Alba precum și a valabilității 

licențelor de traseu ale operatorilor de transport rutier prestatori ai serviciului, a caietelor de 

sarcini și a contractelor de delegare de gestiune a serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate încheiate cu aceștia. 

Măsurile menționate au avut ca temei legal art. 5 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr. 

1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile 

publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 

1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului și Ordonanța de Urgență a Guvernului 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. 

Potrivit art. 3 din aceeaşi ordonanţă, ” În situaţiile în care procedura de atribuire a 

traseelor cuprinse în programul de transport public judeţean sau în programul de transport 

public local de persoane prin curse regulate a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de 

judecată, se prelungeşte valabilitatea programului de transport judeţean sau a programului de 

transport public local de persoane prin curse regulate în vigoare şi a licenţelor de traseu aferente 

până la rămânerea definitivă a hotărârilor instanţelor de judecată, iar după această dată, până la 

data finalizării procedurilor de atribuire a traseelor cuprinse în programul de transport public 

judeţean sau în programul de transport public local de persoane prin curse regulate, conform 

hotărârilor definitive ale instanțelor de judecată.” 

În ceea ce privește Dosarul de fond 10815/117/2013, prin Sentința civilă nr. 

3492/18.11.2016 Tribunalul Cluj a admis acțiunea în contencios administrativ promovată de SC 

Transgilyen SRL și a dispus anularea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 197/2012 privind 

aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini și Programului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Județul Alba. 

La data de 24.03.2017, Curtea de Apel Cluj a dispus prin Decizia nr. 628 pronunţată în 

Dosarul nr. 10815/117/2013, admiterea recursului promovat de Judeţul Alba şi Consiliul 

Judeţean Alba împotriva Sentinţei civile nr. 3492 din 18.11.2016 a Tribunalului Cluj  pe care o 

casează, în tot, în sensul că rejudecând cauza, respinge ca inadmisibilă cererea de chemare în 

judecată. 

 În consecinţă, încetează suspendarea efectelor Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

197/2012, iar procedura de atribuire a traseelor cuprinse în Programului de transport public 

județan de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, Judeţul Alba 

poate fi finalizată. 

 Prin adresa nr. 5593/VII/F/27.03.2017 s-a solicitat Agenţiei pentru Agenda Digitală a 

României să pună la dispoziţia Consiliului Judeţean Alba rezultatele şedinţei de atribuire 

electronică din 18.12.2013 şi lista autovehiculelor cu care operatorii de transport rutier au 

participat la procedura de atribuire. 

 La data de 29.03.2017 a fost afişată pe site-ul  şi la panoul de afişaj al Consiliului 

Judeţean Alba informarea privind atribuirea traseelor din programul de transport judeţean 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, având în vedere Decizia nr. 

628/24.03.2017 a Curţii de Apel Cluj.  

Conţinutul acestei informării a fost adus la cunoştinţa fiecărui operator  de transport rutier 

prestator a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate  şi prin adresa 

nr. 5778/VII/F/2/29.03.2017 iar prin adresa nr. 5770/VII/F/2/29.03.2017, Asociaţiei 

Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local. 

Prin adresa nr. 37664/30.03.2017, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 

sub nr. 6001/03.04.2017, Agenţia pentru Agenda Digitală a României a informat Consiliul 

Judeţean Alba că în aplicaţia S.I.A.E. , la secţiunea „Rezultate trasee” se pot vizualiza rezultatele 

şedinţei de atribuire electronică din 18.12.2013 precum şi  lista autovehiculelor cu care operatorii 

de transport rutier au participat la această sesiune de licitare trasee. 

La data de 03.04.2017 au fost afişate pe site-ul Consiliului Judeţean Alba adresa nr. 

37664/30.03.2017 şi rezultatele ședinței de atribuire electronică din data de 18 decembrie 2013, 

puse la dispoziţia Consiliului Judeţean Alba de către Agenția pentru Agenda Digitală a 

României. Despre rezultate au fost informaţi prin adresele nr. 6186/ VII/F/2/03.04.2017 şi nr. 

6187/ VII/F/2/03.04.2017,  operatorii de transport rutier Societatea de Transport Public SA Alba 

Iulia şi SC Aitrans SA, participanţi la procedura de atribuire dar care în prezent nu prestează 

serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate. 

Comisia paritară pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport 

public de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu pentru transportul public de 

persoane prin curse regulate pe traseele județene, constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 218/2012, întrunită în şedinţă în data 4 de aprilie 2017 la sediul Consiliului Judeţean 

Alba, a formulat propunerea înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 

6236/VII/2/04.04.2017 privind atribuirea serviciului de transport public de persoane prin curse 

regulate și a licențelor de traseu pe traseele din Programul de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Alba, aprobat 



prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 197/2012, operatorilor de transport rutier desemnați 

câștigători în cadrul ședinței de atribuire din data de 18 decembrie 2013. 

     Propunerea comisiei paritare a fost afişată, la data de 04.04.2017,  pe site-ul şi la panoul 

de afişaj de la sediul Consiliului Judeţean Alba. 

Agenția Teritorială A.R.R. Alba va emite/elibera licențe de traseu  operatorilor de 

transport rutier desemnaţi câştigători, cu aceştia urmând a se încheia contracte de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, potrivit contractului-cadru aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 217/2012. 

De asemenea, este necesară organizarea unei şedinţe de atribuire a traseelor rămase 

neatribuite/nesolicitate după şedinţă de atribuire din data de 18.12.2013, astfel încât începând cu 

data de 1 iunie 2017 serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate să se 

efectueze pe baza Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru 

perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 197/2012. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul 

Județean Alba a Proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii serviciului de transport 

public de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu operatorilor de transport rutier 

desemnați câștigători în cadrul şedinţei de atribuire din data de 18 decembrie 2013, pe traseele 

din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 

01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

197/2012. 

 

CONSILIER 

Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN 
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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 I al anului 2017 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- 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 I al anului 2017; 

- raportul de specialitate nr. 6527 din 6 aprilie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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 I al anului 2017 conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

al anului 2017 conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

pentru trimestrul I al anului 2017conform 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 I al anului 2017 conform 

anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

Monitorul Oficial al Județului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei 

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 132  

Alba Iulia, 6 aprilie 2017 



JUDEȚUL ALBA

lei

DENUMIRE
Cod 

indicator

Prevederi 

anuale

Prevederi 

trimestriale 

cumulate

Executie la 

31.03.2017

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE 000102 207,512,210 51,875,240 53,982,781

I.  VENITURI CURENTE 0002 147,506,210 35,875,240 38,204,341

A.  VENITURI FISCALE 0003 157,925,000 40,683,000 40,197,453

A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN 

CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0006 67,200,000 16,720,000 16,545,333

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402 67,200,000 16,720,000 16,545,333

A2.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 0010 90,725,000 23,963,000 23,652,120

Sume defalcate din TVA 1102 88,925,000 23,563,000 23,337,000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 

desfasurarea de activitati

1602 1,800,000 400,000 315,120

B.   VENITURI NEFISCALE (0013+0014) 0012 -10,418,790 -4,807,760 -1,993,112

B1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 460,000 165,000 154,745

Venituri din proprietate 3002 460,000 165,000 154,745

B2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 -10,878,790 -4,972,760 -2,147,857

Venituri din prestari servicii si alte activitati 3302 1,500,000 375,000 333,545

Amenzi, penalitati si confiscari 3502 35,000 10,000 90

Diverse venituri 3602 58,000 19,000 38,866

Donatii si sponsorizari 370201 0 0

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de 

dezvoltare a bug local(cu semnul minus)

370203 -12,471,790 -5,376,760 -2,520,358

IV.  SUBVENTII 0017 60,006,000 16,000,000 15,778,440

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE

0018 60,006,000 16,000,000 15,778,440

Subventii de la bugetul de stat 4202 60,006,000 16,000,000 15,778,440

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 5002 207,512,210 51,875,240 41,526,599

Autoritati publice si actiuni externe 5102 16,457,710 4,439,300 3,275,094

CHELTUIELI CURENTE 5102.01 16,457,710 4,439,300 3,306,768

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5102.10 9,475,000 2,108,000 1,958,659

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5102.20 6,201,410 1,670,000 887,109

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5102.55 781,300 661,300 461,000

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 5102.59 0 0 0

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT

5102.84 0 0 -31,674

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent 5102.8501 0 0 -31,674

Autoritati executive si legislative 510201 16,457,710 4,439,300 3,275,094

Autoritati executive 51020103 16,457,710 4,439,300 3,275,094

Alte servicii publice generale 5402 2,312,400 533,000 491,935

CHELTUIELI CURENTE 5402.01 2,312,400 533,000 491,935

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5402.10 711,000 138,000 136,396

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5402.20 407,000 90,000 71,539

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE

5402.51 1,194,400 305,000 284,000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 540210 1,194,400 305,000 284,000

Alte servicii publice generale 540250 1,118,000 228,000 207,935

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 5502 4,200,000 858,090 361,680

CHELTUIELI CURENTE 5502.01 4,200,000 858,090 361,680

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5502.20 200,000 100,000 47,653

TITLUL III DOBANZI 5502.30 4,000,000 758,090 314,027

Aparare 6002 400,000 81,000 48,147

CHELTUIELI CURENTE 6002.01 400,000 81,000 48,147

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6002.20 400,000 81,000 48,147

Aparare nationala 600202 400,000 81,000 48,147

Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre al Consiliului 

judeţean Alba nr. 132/ 06 aprilie 2017

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI ALBA

PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2017



Ordine publica si siguranta nationala 6102 237,000 19,700 8,825

CHELTUIELI CURENTE 6102.01 237,000 19,700 8,825

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6102.20 237,000 19,700 8,825

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila 

nonmilitara)

610205 237,000 19,700 8,825

INVATAMANT 6502 19,292,700 5,086,450 3,236,110

CHELTUIELI CURENTE 6502.01 19,292,700 5,086,450 3,236,110

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6502.10 5,801,780 1,592,680 1,358,162

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6502.20 713,000 175,400 105,939

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE

6502.51 5,131,920 1,468,370 1,242,221

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6502.55 40,000 40,000 0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 6502.57 7,606,000 1,810,000 529,788

Invatamant prescolar si primar 650203 7,606,000 1,810,000 529,788

Invatamant primar 65020302 7,606,000 1,810,000 529,788

Invatamant  nedefinibil prin nivel 650207 11,646,700 3,236,450 2,706,322

Invatamant special 65020704 11,646,700 3,236,450 2,706,322

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 650250 40,000 40,000 0

SANATATE 6602 1,049,000 520,000 136,273

CHELTUIELI CURENTE 6602.01 1,049,000 520,000 136,273

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE

6602.51 1,049,000 520,000 136,273

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 660206 1,049,000 520,000 136,273

Spitale generale 66020601 1,049,000 520,000 136,273

Cultura, recreere si religie 6702 31,038,200 7,141,800 5,575,506

CHELTUIELI CURENTE 6702.01 31,038,200 7,141,800 5,575,515

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6702.10 1,400,000 321,300 292,975

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6702.20 1,805,000 500,000 39,565

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE

6702.51 9,808,500 2,151,000 1,564,140

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 500,000 420,000 0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6702.59 17,524,700 3,749,500 3,678,835

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT

6702.84 0 0 -9

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent 6702.8501 0 0 -9

Servicii culturale 670203 7,612,000 1,744,800 1,341,876

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67020302 1,987,000 519,300 240,736

Muzee 67020303 3,645,000 792,000 791,140

Institutii publice de spectacole si concerte 67020304 1,980,000 433,500 310,000

Servicii recreative si sportive 670205 500,000 420,000 0

Sport 67020501 500,000 420,000 0

Servicii religioase 670206 17,524,700 3,749,500 3,678,826

Alte servicii en domeniile culturii, recreerii si religiei 670250 5,401,500 1,227,500 554,804

Asigurari si asistenta sociala 6802 117,006,000 28,199,000 25,471,803

CHELTUIELI CURENTE 6802.01 117,006,000 28,199,000 25,471,803

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6802.10 32,500,000 7,170,000 6,704,593

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6802.20 24,500,000 5,029,000 3,214,869

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 6802.57 60,006,000 16,000,000 15,552,341

Asistenta sociala pentru familie si copii 680206 117,006,000 28,199,000 25,471,803

Protectia mediului 7402 1,256,200 108,000 83,291

CHELTUIELI CURENTE 7402.01 1,256,200 108,000 83,291

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7402.20 1,256,200 108,000 83,291

Reducerea si controlul poluarii 740203 81,000 8,000 5,082

Salubritate si gestiunea deseurilor 740205 1,175,200 100,000 78,209

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74020502 1,175,200 100,000 78,209

Transporturi 8402 13,563,000 4,768,900 2,731,695

CHELTUIELI CURENTE 8402.01 9,407,000 2,547,900 1,654,044

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8402.20 9,407,000 2,547,900 1,654,044

OPERATIUNI FINANCIARE 8402.79 4,156,000 2,221,000 1,077,651

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 8402.81 4,156,000 2,221,000 1,077,651

Transport rutier 840203 13,556,000 4,761,900 1,654,044

Drumuri si poduri 84020301 13,556,000 4,761,900 1,654,044

Alte cheltuieli en domeniul transporturilor 840250 7,000 7,000 0

Alte actiuni economice 8702 700,000 120,000 106,240

CHELTUIELI CURENTE 8702.01 700,000 120,000 106,240



TITLUL II BUNURI SI SERVICIITE 8702.20 600,000 20,000 6,240

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE

8702.51 100,000 100,000 100,000

Turism 870204 600,000 20,000 6,240

Alte actiuni economice 870250 100,000 100,000 100,000

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 0 0 12,456,182

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 000102 26,988,000 5,376,760 10,220,585

VENITURI CURENTE 0002 12,471,790 5,376,760 2,520,585

VENITURI NEFISCALE 0012 12,471,790 5,376,760 2,520,585

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 12,471,790 5,376,760 2,520,358

Transferuri voluntare,altele decat subventiile 3702 12,471,790 5,376,760 2,520,358

Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 12,471,790 5,376,760 2,520,358

VENITURI DIN CAPITAL 0015 227

Venituri din valorificarea unor bunuri 3902 227

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 390201 227

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 4002 0 0 7,700,000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru  finantarea 400214 0 0 7,700,000

IV.  SUBVENTII 0017 6,881,960 0 0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE

0018 6,881,960 0 0

Subventii de la bugetul de stat 4202 6,881,960 0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 

prefinantari

4502 0 0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 

prefinantari aferente cadrului financiar

48.02 7,634,250 0

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 5002 51,959,770 17,120,360 10,157,409

Autoritati publice si actiuni externe 5102 13,850,250 922,910 209,155

CHELTUIELI CURENTE 5102.01 0 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 5102.70 13,850,250 922,910 209,155

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5102.71 13,850,250 922,910 209,155

Autoritati executive si legislative 510201 13,850,250 922,910 209,155

Autoritati executive 51020103 13,850,250 922,910 209,155

Alte servicii publice generale 5402 472,600 191,000 0

CHELTUIELI CURENTE 5402.01 81,600 0 0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 5402.51 81,600 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 5402.70 391,000 191,000 0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5402.71 391,000 191,000 0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 540210 81,600 0 0

Alte servicii publice generale 540250 391,000 191,000 0

Aparare 6002 108,000 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 6002.70 108,000 0 0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6002.71 108,000 0

Aparare nationala 600202 108,000 0 0

Ordine publica si siguranta nationala 6102 383,000 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 6102.70 383,000 0 0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6102.71 383,000 0

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila 610205 383,000 0 0

Sanatate 6602 7,879,000 2,687,000 73,889

CHELTUIELI CURENTE 6602.01 7,879,000 2,687,000 73,889

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE

6602.51 7,879,000 2,687,000 73,889

Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi 660206 7,879,000 2,687,000 73,889

Spitale generale 66020601 7,879,000 2,687,000 73,889

Cultura, recreere si religie 6702 5,169,500 345,000 90,000

CHELTUIELI CURENTE 6702.01 4,396,500 339,000 90,000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE

6702.51 1,396,500 339,000 90,000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 3,000,000 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 6702.70 773,000 6,000 0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6702.71 773,000 6,000 0

Servicii culturale 670203 4,230,000 180,000 0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67020302 6,000 6,000 0

Muzee 67020303 50,000 0 0

Institutii publice de spectacole si concerte 67020304 1,174,000 174,000



Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67020312 3,000,000 0

Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei 670250 939,500 165,000 90,000

Asigurari si asistenta sociala 6802 885,000 1,000 0

CHELTUIELI CURENTE 6802.01 0 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 6802.70 885,000 1,000 0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6802.71 885,000 1,000 0

Asistenta sociala pentru familie si copii 680206 885,000 1,000 0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7002 1,000,000 1,000,000 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 7002.70 1,000,000 1,000,000 0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7002.71 1,000,000 1,000,000 0

Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 

comunale

700250 1,000,000 1,000,000 0

Protectia mediului 7402 19,452,100 11,637,850 9,771,865

CHELTUIELI CURENTE 7402.01 19,249,100 11,614,850 9,771,865

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE 

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

7402.58 19,249,100 11,614,850 9,771,865

CHELTUIELI DE CAPITAL 7402.70 203,000 23,000 0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7402.71 203,000 23,000 0

Reducerea si controlul poluarii 740203 150,000 0 0

Salubritate si gestiunea deseurilor 740205 19,302,100 11,637,850 9,771,865

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74020502 19,302,100 11,637,850 9,771,865

Actiuni generale economice, comerciale si de munca 8002 135,000 30,000 12,500

CHELTUIELI CURENTE 8002.01 135,000 30,000 12,500

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8002.55 135,000 30,000 12,500

Actiuni generale economice si comerciale 800201 135,000 30,000 12,500

Programe de dezvoltare regionala  si sociala 80020110 135,000 30,000 12,500

Transporturi 8402 2,625,320 305,600 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 8402.70 1,481,320 305,600 0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8402.71 1,481,320 305,600 0

OPERATIUNI FINANCIARE 8402.79 1,144,000

TITLU XVI RAMBURSARI DE CREDITE 8402.81 1,144,000 0

Transport rutier 840203 2,625,320 305,600 0

Drumuri si poduri 84020301 2,625,320 305,600 0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 -24,971,770 -11,743,600 63,176

PREŞEDINTE,

Ion DUMITREL CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,

Vasile BUMBU



JUDEȚUL ALBA

lei

DENUMIRE
Cod 

indicator

Prevederi         

anuale

Prevederi 

trimestriale 

cumulate

Executie la 

31.03.2017

CHELTUIELI TOTAL : 5007 661,840 661,840 0

Protectia mediului 7407 661,840 661,840 0

CHELTUIELI CURENTE 7407.01 661,840 661,840 0

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE 

FEN AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 7407.58 661,840 661,840

Salubritate si gestiunea deseurilor 740705 661,840 661,840 0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74070502 661,840 661,840 0

PREŞEDINTE,

Ion DUMITREL CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA,

Vasile BUMBU

Anexa nr. 2 la Proiectul de 

Hotărâre al Consiliului Judeţean 

Alba nr.  132/06 aprilie 2017

 CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE PENTRU TRIMESTRUL I AL 

ANULUI 2017



JUDEȚUL ALBA

lei

DENUMIRE
Cod 

indicator

Prevederi         

anuale

Prevederi 

trimestriale 

cumulate

Executie la 

31.03.2017

TOTAL VENITURI ALE SECTIUNII DE 

DEZVOLTARE 000108 4,432,420.00 4,432,420.00 5,150,696.00

I.  VENITURI CURENTE 689,300.00 689,300.00 461,000.00

C.VENITURI NEFISCALE 689,300.00 689,300.00 461,000.00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 689,300.00 689,300.00 461,000.00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 

3708 689,300.00 689,300.00 461,000.00

Sume primite de la administratiile locale in 

cadrul unor programe cu finantare 

nerambursabila 370806 689,300.00 689,300.00 461,000.00

IV. SUBVENTII 561,470.00 561,470.00 703,454.00

Subventii de la alte nivele ale administratiei 

publice 0018 561,470.00 561,470.00 703,454.00

Subventii de la bugetul de stat 4208 561,470.00 561,470.00 703,454.00

Cofinantare publica acordata in cadrul 

mecanismului SEE 420860 561,470.00 561,470.00 703,454.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul 

platilor efectuate si prefinantari 4508 3,181,650.00 3,181,650.00 3,986,242.00

Mecanismul financiar SEE 450817 3,181,650.00 3,181,650.00 3,986,242.00

TOTAL CHELTUIELI 4908 4,432,420.00 4,432,420.00 733,097.00

Cheltuieli curente 08.01 4,432,420.00 4,432,420.00 733,097.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 08.55 59,000.00 59,000.00 0.00

Transferuri interne 08.5501 59,000.00 59,000.00 0.00

Programe comunitare 08.550107 59,000.00 59,000.00 0.00

Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN 

postaderare 08.56 4,373,420.00 4,373,420.00 733,097.00

Mecanismul financiar SEE 08.5617 4,373,420.00 4,373,420.00 733,097.00

Finantare nationala 08.561701 561,470.00 561,470.00 106,077.00

Finantare externa nerambursabila 08.561702 3,181,650.00 3,181,650.00 601,104.00

Cheltuieli neeligibile 08.561703 630,300.00 630,300.00 25,916.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL 

CULTURALE 6308 4,373,420.00 4,373,420.00 733,097.00

Cultura, recreere si religie 6708 4,373,420.00 4,373,420.00 733,097.00

CHELTUIELI CURENTE 6708.01 4,373,420.00 4,373,420.00 733,097.00

Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN 

postaderare 6708.56 4,373,420.00 4,373,420.00 733,097.00

Mecanismul financiar SEE 6708.5617 4,373,420.00 4,373,420.00 733,097.00

Finantare nationala 6708.561701 561,470.00 561,470.00 106,077.00

Finantare externa nerambursabila 6708.561702 3,181,650.00 3,181,650.00 601,104.00

Cheltuieli neeligibile 6708.561703 630,300.00 630,300.00 25,916.00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si 

religiei 670850 4,373,420.00 4,373,420.00 733,097.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE 

PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 6908 59,000.00 59,000.00 0.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7008 59,000.00 59,000.00 0.00

Cheltuieli curente 7008.01 59,000.00 59,000.00 0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7008.55 59,000.00 59,000.00 0.00

Anexa nr. 3 la Proiectul de Hotărâre al Consiliului 

Judeţean Alba nr. 132/06 aprilie 2017

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PENTRU 

TRIMESTRUL I AL ANULUI 2017



A. Transferuri interne 7008.5501 59,000.00 59,000.00 0.00

Programe comunitare 7008.550107 59,000.00 59,000.00 0.00

Alte servicii in domeniile locuintelor, 

serviciilor si dezvoltarii comunale 700850 59,000.00 59,000.00 0.00

PREȘEDINTE,

Ion DUMITREL

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA,

Vasile BUMBU

CONTRASEMNEZĂ,



JUDEȚUL ALBA 

lei

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 000110 150,544,850 45,955,100 34,042,549

I.  VENITURI CURENTE 0010 108,602,740 34,587,240 24,854,416

C.VENITURI NEFISCALE 0012 108,602,740 34,587,240 24,854,416

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 100,000 25,000 24,697

Venituri din proprietate 3010 100,000 25,000 24,697

Venituri din concesiuni și închirieri 301005 100,000 25,000 24,697

C2.  VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 0014 108,502,740 34,562,240 24,829,719

Venituri din prestari de servicii și alte activități 3310 108,792,040 34,532,240 24,608,405

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de 

sanatate

331021 81,984,220 26,792,990 19,000,524

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate 

de la bug de stat

331030 16,665,000 4,466,000 2,696,763

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica 

alocate din ven proprii ale Min.Sanatatii

331031 3,401,000 1,081,000 1,471,000

Venituri din contractele incheiate cu institutele de medicina din 

sume alocate de la bugetul de stat

331032 2,170,000 550,000 557,121

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 4,571,820 1,642,250 882,997

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3710 -289,300 30,000 221,314

Donatii si sponsorizari 371001 230,000 230,000 230,000

Vărsăminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de 

dezvoltare a bugetului local

371003 -519,300 -200,000 -8,686

OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 92,320 13,490 6,044

Operațiuni financiare 4010 92,320 13,490 0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de 

cheltuieli

401015 92,320 13,490 0

Alte operaţiuni financiare 4110 6,044

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor 

temporare de casă
411006 6,044

IV.  SUBVENȚII 17 41,849,790 11,354,370 9,182,089

 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRAȚIEI 

PUBLICE

18 41,849,790 11,354,370 9,182,089

Subvenții de la alte administrații 4310 41,849,790 11,354,370 9,182,089

Subvenții pentru instituții publice 431009 11,102,900 2,556,000 1,948,140

Subvenții din bug local ptr finanțarea cheltuielilor curente din 

domeniul sănătății

431010 1,049,000 520,000 136,273

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de 

sanatate pentru acoperiarea cresterilor salariale

431033 29,697,890 8,278,370 7,097,676

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 4910 150,544,850 45,955,100 33,176,559

Autoritati publice si actiuni 5110 -11,739

Titlul XIX Plati efectuate in anii anteriori si incasati in anul curent 511085 -11,739

Alte servicii publice generale 5410 1,255,000 320,000 236,774

CHELTUIELI CURENTE 541001 1,255,000 320,000 239,569

Titlul I Cheltuieli de personal 5410.10 940,000 237,000 183,628

Titlul II Bunuri și servicii 5410.20 315,000 83,000 55,941

Titlul XIX Plati efectuate in anii anteriori si incasati in anul curent 541085 -2,795

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 541010 1,255,000 320,000 236,774

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 5510 96,000 24,000 15,574

CHELTUIELI CURENTE 5510.01 96,000 24,000 15,574

Titlul II Bunuri și servicii 5510.20 16,000 4,000 3,442

Titlul III Dobânzi 5510.30 80,000 20,000 12,132

Sănătate 6610 137,128,600 42,431,850 30,990,487

CHELTUIELI CURENTE   6610.01 137,128,600 42,431,850 30,990,680

Titlul I Cheltuieli de personal   6610.10 98,179,000 24,643,000 23,717,055

Titlul II Bunuri și servicii   6610.20 38,321,600 17,631,850 7,117,842

Titlul X Alte cheltuieli   6610.59 76,000 19,000 18,763

OPERAȚIUNI FINANCIARE 6610.79 552,000 138,000 137,020

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 6610.81 552,000 138,000 137,020

Titlul XIX Plati efectuate in anii anteriori si incasati in anul curent 6610.85 -193

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 661006 137,128,600 42,431,850 30,990,487

Spitale generale 66100601 137,128,600 42,431,850 30,990,487

Cultură, recreere și religie 6710 10,885,250 2,389,250 1,651,826

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN 

VENITURI PROPRII PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2017

DENUMIRE
Cod 

indicator
Prevederi anuale

Prevederi trimestriale 

cumulate

Executie la 

31.03.2017

Anexa nr. 4 la Proiectul de Hotărâre al 

Consiliului Judeţean Alba nr.132 /06 aprilie 

2017



CHELTUIELI CURENTE   6710.01 10,885,250 2,389,250 1,651,826

Titlul I Cheltuieli de personal   6710.10 6,081,000 1,432,390 1,190,806

Titlul II Bunuri și servicii   6710.20 4,804,250 956,860 461,020

Servicii culturale 671003 6,612,750 1,418,750 1,174,710

  Muzee 67100303 4,572,750 977,250 878,272

  Instituții publice de spectacole și concerte 67100304 2,040,000 441,500 296,438

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 671050 4,272,500 970,000 477,116

Alte acțiuni economice 8710 1,180,000 790,000 293,637

CHELTUIELI CURENTE   8710.01 1,180,000 790,000 293,637

Titlul I Cheltuieli de personal   8710.10 462,000 117,000 96,200

Titlul II Bunuri și servicii   8710.20 718,000 673,000 197,437

Alte acțiuni economice 871050 1,180,000 790,000 293,637

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 0 0 865,990

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 000110 9,901,950 3,251,550 174,075

Venituri nefiscale 0012 519,300 200,000 8,686

 Vânzari de bunuri și servicii 0014 519,300 200,000 8,686

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile 3710 519,300 200,000 8,686

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 371004 519,300 200,000 8,686

 Venituri din capital 0015 8,400 8,400 10,186

Venituri din valorificarea unor bunuri 3910 8,400 8,400 10,186

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 391001 0 0 0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri 391050 8,400 8,400 10,186

OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 17,150 17,150 0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 4010 17,150 17,150 0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de

cheltuieli

401015 17,150 17,150 0

 Subvenții : 0017 9,357,100 3,026,000 163,889

 Subvenții de la alte administrații 4310 9,357,100 3,026,000 163,889

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de

capital din domeniul sănătății

431014 7,879,000 2,687,000 73,889

 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare 431019 1,478,100 339,000 90,000

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 

prefinantari

4510 0 0 -8,686

Fondul European de Dezvoltare Regionala 451001 0 0 0

Alte facilitati si instrumente postaderare 451016 0 0 0

Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor 

financiare SEE
451021 -8,686

Prefinanţare 45102103 -8,686

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 4910 9,901,950 3,251,550 117,959

Alte servicii publice generale 5410 81,600 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 5410.70 81,600 0 0
Titlul XII Active nefinanciare 5410.71 81,600 0 0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 541010 81,600 0 0

Sanatate 6610 8,088,130 2,896,130 73,889
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 6610.56 8,400 8,400 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 6610.70 8,079,730 2,887,730 73,889
Titlul XII Active nefinanciare 6610.71 8,079,730 2,887,730 73,889
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 661006 8,088,130 2,896,130 73,889
Spitale generale 66100601 8,088,130 2,896,130 73,889

Cultura, recreere si religie 6710 1,732,220 355,420 44,070
Cheltuieli curente 6710.01 14,750 14,750 0

Titlu VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 6710.56 14,750 14,750 0
CHELTUIELI DE CAPITAL   6710.70 1,717,470 340,670 44,070
Titlul XII Active nefinanciare 6710.71 324,300 324,300 44,070

Servicii culturale 671003 1,072,000 912,000 0
  Muzee 67100303 384,050 14,750 0
  Institutii publice de spectacole si concerte 67100304 1,175,670 175,670 0
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 671050 172,500 165,000 44,070

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 0 0 56,116

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Vasile BUMBU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA,



ROMÂNIA          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

Expunere de motive 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local 

al  Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe 

nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii pentru trimestrul I al anului 2017 

 

 

Ordonatorul principal de credite – preşedintele Consiliului Judeţean are obligaţia de a 

prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare, conturile de execuţie ale bugetelor judeţului 

întocmite pe cele două secţiuni,  precum și execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne  

conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

În conturile de execuţie a bugetelor Judeţului Alba pe trimestrul I a anului 2017, sunt 

reflectate încasările realizate şi plăţile efectuate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

asigurându-se funcţionarea în bune condiţii a tuturor instituţiilor din subordine precum și a 

acţiunilor, activităţilor și programelor gestionate de către Consiliul Judeţean Alba. 

Din analiza datelor înregistrate la data de 31 martie 2017, rezultă următoarele:  

 bugetul local al Judeţului Alba prezintă la secţiunea de funcţionare, partea de venituri, un 

grad de realizare de 104,06 %, iar la partea de cheltuieli de 80,05 %; 

 bugetul fondurilor externe nerambursabile prezintă la secţiunea de dezvoltare, partea de 

venituri un grad de realizare de  116,20% iar la partea de cheltuieli un grad de realizare de 

16,54%; 

 bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

prezintă la secţiunea de funcţionare - venituri un grad de realizare de 74,08%, iar la partea de 

cheltuieli un procent de 72,19%.  

Având în vedere cele prezentate, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez și supun aprobării proiectul de 

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

creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul I al anului 2017, 

înregistrat sub nr. 132 din data de 6 aprilie 2017. 

 

 

Preşedinte, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr.  6527/06 aprilie 2017 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  

Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile 

şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pentru trimestrul I al anului 2017 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  ordonatorii principali de credite au 

obligaţia de a prezenta trimestrial în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile 

deliberative, pentru trimestrul expirat, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu 

excepția  bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în 

raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul anului: 

 să nu înregistreze plăţi restante; 

 diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru 

finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor 

restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. 

De asemenea, conform aceluiași act normativ, ordonatorii principali de credite au obligaţia 

de a prezenta trimestrial în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile 

deliberative, pentru trimestrul expirat, execuţia bugetului împrumuturilor externe și interne, cu 

scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: 

 să nu înregistreze plăţi restante; 

 diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi 

plăţile restante, să fie mai mare decât zero. 

Contul de execuţie la data de 31.03.2017 al bugetului general al Judeţului Alba este prezentat 

mai jos pe cele patru tipuri de bugete care îl compun: 

 bugetul local al  Judeţului Alba; 

 bugetul creditelor interne; 

 bugetul fondurilor externe nerambursabile;  

 bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii. 

În cazul în care veniturile secțiunii de dezvoltare sunt mai mici decât cheltuielile aceleași 

secțiuni, echilibrul bugetar se asigură prin vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare şi 

utilizarea excedentului anilor precedenți. În cazul în care secțiunea de funcționare înregistrează 

deficit în cursul anului, se rectifică bugetul local prin diminuarea sumelor reprezentând 

vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare. 

I. Contul de execuţie al bugetului local la 31.03.2017: 

1.La venituri: 

a) secţiunea de funcţionare: 

Prevederi bugetare anuale      207.512.210 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate          51.875.240 lei 

Încasări realizate         53.982.781 lei 

b) secţiunea de dezvoltare: 

Prevederi bugetare anuale        26.988.000 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate        5.376.760 lei 

Încasări realizate         10.220.585 lei 

2. La cheltuieli: 

a) secţiunea de funcţionare: 

Credite bugetare anuale     207.512.210 lei 

Credite bugetare trimestriale cumulate      51.875.240 lei 

Plăţi efectuate        41.526.599 lei 



b) secţiunea de dezvoltare: 

Credite bugetare anuale      51.959.770 lei 

Credite bugetare trimestriale cumulate            17.120.360 lei 

Plăţi efectuate       10.157.409 lei 

3. Excedent / deficit: 

    Secţiunea de funcţionare - excedent:  12.456.182 lei 

    Secţiunea de dezvoltare  -  excedent:        63.176 lei 

II. Contul de execuţie al bugetului creditelor interne, la 31.03.2017: 

1. La cheltuieli: 

Credite bugetare anuale              661.840 lei  

Credite bugetare trimestriale  cumulate                    661.840 lei 

Plăţi efectuate                           0 lei 

III. Contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la 

31.03.2017: 

1. La venituri: 

a) secţiunea de dezvoltare: 

Prevederi bugetare anuale        4.432.420 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate          4.432.420 lei 

Încasări realizate         5.150.696 lei 

2. La cheltuieli: 

a) secţiunea de dezvoltare: 

Credite bugetare anuale       4.432.420 lei 

Credite bugetare trimestriale cumulate            4.432.420 lei 

Plăti efectuate           733.097 lei 

IV. Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii la 31.03.2017: 

1. La venituri: 

a) secţiunea de funcţionare: 

Prevederi bugetare anuale        150.544.850 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate            45.955.100 lei 

Încasări realizate           34.042.549 lei 

b)  secţiunea de dezvoltare: 

Prevederi bugetare anuale        9.901.950 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate          3.251.550 lei 

Încasări realizate            174.075 lei 

2. La cheltuieli: 

a)  secţiunea de funcţionare: 

Credite bugetare anuale      150.544.850 lei  

Credite bugetare trimestriale cumulate      45.955.100 lei 

Plăti efectuate         33.176.559 lei 

b) secţiunea de dezvoltare: 

Credite bugetare anuale       9.901.950 lei 

Credite bugetare trimestriale cumulate            3.251.550 lei 

Plăti efectuate          117.959 lei 

 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete  

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 132 din data de 6 aprilie 2017. 

 

 

Director executiv, 

Marian Aitai 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

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 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- 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. 6539/6 aprilie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 128/8 martie 2017 a Societății APA CTTA S.A. Alba înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4230/9 martie 2017. 

Luând în considerare prevederile: 

- 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 

Având în vedere prevederile: 

- art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare);  

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

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, 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. 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 - 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 cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

Înregistrat cu nr. 133 

Alba Iulia, 6 aprilie 2017 

 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 133/6 aprilie2017 

 

 

 

 

 

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. Suflanta aer comprimat tip easyair 

eax2 150 buc. 1 53.500,72 53.500,72 

2. Autospeciala combinată 

wiedemann super 1000 buc. 1 1.084.761,00 1.084.761,00 

3. Generator C28D5,GS,RA,S25KVA buc. 1 32.069,00 32.069,00 

4. Panou inversor de sursa buc. 1 3.729,00 3.729,00 

5. Pompa wilo BL 65/265-7,5/4 buc. 1 11.944,88 11.944,88 

6. Pompa wilo MHI 406 EM buc. 1 3.461,76 3.461,76 

7. Spectrofotometru UV-VIS specord 

210 plus buc. 1 41.000,00 41.000,00 

8. Dotări independente (aparate aer 

condiționat) buc. 1 40.374,16 40.374,16 

TOTAL: 1.270.840,52 

 

 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE 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 

 

 

 

 

Operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. Alba are în concesiune, ca titular al 

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

1969-12770/2008, bunuri aparținând domeniului privat al Județului Alba. 

Prin adresa nr. 128/8 martie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 

nr. 4230/9 martie 2017, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” solicită 

Consiliului Județean Alba includerea unor bunuri din categoria mijloacelor fixe, achiziţionate de 

către Societatea APA-CTTA S.A. din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (I.I.D.), în 

Inventarul proprietății private a Județului Alba și concesionarea lor către S.C. APA CTTA S.A.  

Conform Capitolului II- Bunurile Concesiunii al Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APA CTTA S.A. nr. 1969-

12770/2008, bunurile înseamnă mijloacele fixe, dobândite sau construite de Operator cu scopul 

furnizării serviciilor menţionate. Mijloacele fixe achiziţionate, după natura lor, fac parte din 

categoria bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului Alba, iar după uz, trebuie 

concesionate Operatorului regional de apă, S.C. APA-CTTA S.A. 

 Prin proiectul de hotărâre, propun ca bunurile achiziţionate să fie incluse în domeniul 

privat al Judeţului Alba şi concesionate Operatorului regional de apă, încheindu-se Act adiţional 

la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 

1968-12770/2008. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 133 din 6 aprilie 2017. 

   

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 133/06.04.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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 

 

 

Operatorul regional al Serviciului de alimentare cu apă potabilă a județului Alba, S.C. 

APA-CTTA S.A. Alba, are în concesiune, ca titular al Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1969-12770/2008, bunuri aparținând 

domeniului privat al Județului Alba.  

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA transmite prin adresa nr. 128/8 

martie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 4230/9 martie 2017, că 

Societatea APA-CTTA S.A. a achiziţionat din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare 

bunuri din categoria mijloacelor fixe şi anume: 

 Suflanta aer comprimat tip easyair eax2 150, 1 buc., în valoare de 53.500,72 lei; 

 Autospeciala combinata wiedemann super, 1 buc., în valoare de 1.084.761,00 lei; 

 Generator C28D5,GS,RA,S25KVA, 1 buc., în valoare de 32.069,00 lei; 

 Panou inversor de sursa, 1 buc., în valoare de 3.729,00 lei; 

 Pompa wilo BL 65/265-7,5/4, 1 buc., în valoare de 11.944,88 lei; 

 Pompa wilo MHI 406 EM, 1 buc., în valoare de 3.461,76  lei; 

 Spectrofotometru UV-VIS specord 210 plus, 1 buc., în valoare de 41.000,00 lei; 

 Dotari independente ( aparate aer conditionat) , în valoare de 43.374,16 lei. 

 Conform Capitolului II- Finanţarea Lucrărilor (investiţiilor) din Contractul de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008, 

dividendele şi redevenţa plătite de Operator trebuie returnate acestuia pentru a alimenta Fondul 

de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (denumit fond IID). Pentru a scurta mecanismul de 

circulaţie al fondurilor şi pentru a asigura eficientizarea procesului de rambursare a 

împrumuturilor şi realizarea de investiţii din surse proprii, Consiliul Judeţean Alba în calitate de 

Autoritatea Delegantă este de acord ca întregul profit de distribuit după deducerea sumelor 

alocate la rezerve conform prevederilor legale, să fie direct vărsate în fondul IID. Concesionarea 

bunurilor menţionate, către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. se va realiza prin Act 

adiţional, întocmit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA, care modifică 

Anexa 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 1968-12770/2008. 

Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a 

dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c și ale art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul 

judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va completa 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului Alba cu mijloacele fixe 

achiziţionate din fondul I.I.D., iar concesionarea acestora către S.C. APA-CTTA S.A., va 

permite Operatorului regional, să realizeze o mai buna gestionare a serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare, la nivelul judeţului Alba. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

Întocmit: Andreea Maria BABIN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE   

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Serviciului 

Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba asupra imobilului situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. N. Titulescu nr. 9, județul Alba - proprietate publică a Județului 

Alba, cu destinația de sediu 

 

  

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

           - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la  aprobarea constituirii 

dreptului de administrare în favoarea Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba 

asupra imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. N. Titulescu nr. 9, județul 

Alba - proprietate publică a Județului Alba, cu destinația de sediu;  

     - raportul de specialitate nr. 6545/6 aprilie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

111/27.06.2013  privind aprobarea Contractului-cadru de administrare și a Contractului-cadru 

de folosință cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate publică/privată a județului Alba, asupra 

cărora au fost constituite drepturi de administrare sau de folosință cu titlu gratuit. 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 91 alin. 1 lit. c și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

      - art. 3 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 861 alin. 3, art. 867 alin. 1 și art. 868 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, 

republicată 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. Se aprobă constituirea dreptului de administrare în favoarea Serviciului Public 

Județean Salvamont – Salvaspeo Alba asupra imobilului „Centrală termică” - în suprafață 

construită de 101 mp, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. N. Titulescu nr. 9, județul 

Alba, înscris în C.F. nr. 104319 Alba Iulia, nr. cadastral 104319-C3, construită din cărămidă cu 

planşeu de beton, cu destinația de sediu. 

Art. 2. Predarea – preluarea imobilului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre, se face 

pe bază de protocol. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 4. 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 Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Serviciului Public 

Județean Salvamont – Salvaspeo Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea 

patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba.  

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

Înregistrat cu nr. 134      

Alba Iulia,  6  aprilie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cuprivire la  aprobarea constituirii dreptului de administrare în 

favoarea Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba asupra imobilului situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. N. Titulescu nr. 9, județul Alba - proprietate 

publică a județului Alba, cu destinația de sediu 

 

 

 

 

Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba înființat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 79/16 martie 2017 este un serviciu de interes județean aflat în 

subordinea Consiliului Județean Alba.  

Serviciului  Public  Județean  Salvamont - Salvaspeo  Alba a fost înființat prin 

reorganizarea Serviciului Public  Județean Salvamont Alba, serviciu fără personalitate juridică, 

în serviciu  cu  personalitate  juridică, ținându-se cont de  atribuţiile acestuia și prin preluarea 

patrimoniului vechii structuri, cu obligativitatea păstrării destinației și funcționalității acestuia.   

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 217/2013 s-a aprobat atribuirea  imobilului  

situat administrativ în  municipiul  Alba Iulia,  str.  Nicolae  Titulescu,  nr.  9,  județul Alba, 

Serviciului  Public Județean Salvamont  Alba,  cu destinaţia de sediu. 

Dreptul de administrare instituit în favoarea Serviciului Public Județean Salvamont - 

Salvaspeo Alba asupra imobilului mai sus menționat constituie demersul necesar pentru 

stabilitatea și continuitatea activități acestui serviciu și o mai bună colaborare atât cu instituțiile 

și factorii decizionali în gestionarea situațiilor de criză cât și cu persoanele aflate în situații de 

risc. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 134 din 6 aprilie 2017. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 6545/06.04.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la  aprobarea constituirii dreptului de administrare în 

favoarea Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba asupra imobilului situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. N. Titulescu nr. 9, județul Alba - proprietate 

publică a județului Alba, cu destinația de sediu 

 

 

 

Imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr, 9, județul 

Alba este identificat ca având destinația „Centrală termică” – în suprafață construită de 101 mp, 

fiind înscris în C.F. nr. 104319 Alba Iulia, nr. cadastral 104319-C3, construit din cărămidă cu 

planşeu de beton, cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba la poziția 18, în administrarea Consiliului Județean Alba. 

În luna decembrie 2013 prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 217/2013 

imobilului  identificat în alineatul precedent i-a fost dată destinația de sediu al Serviciului  Public  

Județean Salvamont  Alba, din cadrul Consiliului Județean Alba, fără personalitate juridică. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 79/16 martie 2017, începând cu data de 1 

aprilie 2017, a fost înființat Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba, Serviciu cu 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Alba având ca obiect de activitate 

coordonarea activităţii de prevenire a accidentelor montane, patrulare preventivă şi de salvare în 

munţi a persoanelor accidentate, asigurarea permanenței la punctele și refugiile salvamont şi 

activitatea de salvare din mediul subteran speologic care cuprinde patrularea preventivă, căutarea 

persoanelor dispărute în mediul subteran speologic, acordarea primului ajutor medical în caz de 

accidentare, evacuarea accidentaţilor şi persoanelor decedate pe raza administrativ teritorială a 

judeţului Alba. 

Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba a fost înființat prin preluarea 

structurii și a patrimoniului Serviciului Public Județean Salvamont Alba, cu obligativitatea 

păstrării destinației și funcționalității acestuia. 

Conform prevederilor art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „consiliile locale şi consiliile 

judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau 

judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie 

concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la 

vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile 

legii”. 

Conform prevederilor art. 861 alin. 3  din Legea 287/2009 Codul Civil, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, „în condițiile legii, bunurile proprietate publică pot fi 

date în administrare sau folosință gratuită și pot fi concesionate sau închiriate”, iar potrivit 

prevederilor art. 867 alin. 1 din același act normativ „dreptul de administrare se constituie prin 

hotărâre a Guvernului, a consiliilor județene sau, după caz, a consiliilor locale”. 

Față de cele prezentate mai sus propunem constituirea dreptului de administrare în 

favoarea Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba asupra imobilului situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 9, județul Alba, identificat ca 

având destinația „Centrală termică” – în suprafață construită de 101 mp, înscris în C.F. nr. 

104319 Alba Iulia, nr. cadastral 104319-C3, cu destinația de sediu.  

Predarea – preluarea imobilului menționat se face pe bază de protocol, iar Contractul de 

administrare se va încheia conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 111/27 

iunie 2013 privind aprobarea Contractului-cadru de administrare și a Contractului-cadru de 

folosință cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate publică/privată a județului Alba, asupra 

cărora au fost constituite drepturi de administrare sau de folosință cu titlu gratuit. 



Față de cele mai sus precizate propun adoptarea proiectul de hotărâre inițiat în 

considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 123 alin. 1 din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare și ale art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea domeniului public al  judeţului și în condiţiile legii, 

modificarea în mod corespunzător a Inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public al 

Judeţului Alba. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Radu Octavian NEAG 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE   

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la  aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea  

Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba asupra  

unor bunuri imobile din domeniul public și domeniul privat al Județului Alba 

  

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

           - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la  aprobarea constituirii 

dreptului de administrare în favoarea Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba 

asupra unor bunuri imobile din domeniul public și domeniul privat al Județului Alba;  

     - raportul de specialitate nr. 6546/6 aprilie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

111/27.06.2013  privind aprobarea Contractului-cadru de administrare și a Contractului-cadru 

de folosință cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate publică/privată a județului Alba, asupra 

cărora au fost constituite drepturi de administrare sau de folosință cu titlu gratuit; 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 91 alin. 1 lit. c și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

      - art. 3 alin. 3 și art. 4  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 861 alin. 3, 867 alin. 1 și 868 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, 

republicată 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. Se aprobă constituirea dreptului de administrare în favoarea Serviciului Public 

Județean Salvamont – Salvaspeo Alba asupra bunului imobil „Baza Salvamont Arieşeni şi 

terenul aferent” – înscris în C.F. nr. 70078 Arieşeni, cu nr. cad. 70078 şi nr. top. 251/11/2, 

edificată în regim P+E+M, având suprafaţa construită de 293,07 mp şi suprafaţa utilă totală de 

646,62 mp. și teren aferent, în suprafaţă de 503 mp, proprietate publică a Județului Alba. 

Art. 2. Se aprobă constituirea dreptului de administrare în favoarea Serviciului Public 

Județean Salvamont – Salvaspeo Alba asupra bunului imobil „Teren” – înscris în C.F. nr. 70134 

Rimetea, cu nr. cad. 316/2, în suprafață de 1800 mp, situate administrativ în extravilanul 

localității Rimetea, proprietate privată a Județului Alba. 

Art. 3. Se aprobă constituirea dreptului de administrare în favoarea Serviciului Public 

Județean Salvamont – Salvaspeo Alba asupra bunului imobil „Teren” – înscris în C.F. nr. 1955 

Rimetea, cu nr. cad. 316/1, cu nr. topo 795/2/2/1, în suprafață de 200 mp, situat administrativ în 

extravilanul localității Rimetea, proprietate privată a Județului Alba. 

Art. 4. Predarea – preluarea imobilelor și spațiilor menționate la art. 1 - 3 din prezenta 

hotărâre, se face pe bază de protocol. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului 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 Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Serviciului Public 

Județean Salvamont – Salvaspeo Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea 

patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba.  

 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 135         

Alba Iulia,  6  aprilie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la  aprobarea constituirii dreptului  

de administrare în favoarea Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba 

asupra unor bunuri imobile din domeniul public și domeniul privat al județului Alba 

 

 

 

Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba a fost înființat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 79/16 martie 2017 și este un serviciu de interes județean aflat în 

subordinea Consiliului Județean Alba.  

Serviciul  Public  Județean  Salvamont - Salvaspeo  Alba a fost înființat prin 

reorganizarea Serviciului Public  Județean Salvamont Alba - serviciu fără personalitate juridică, 

în serviciu  cu  personalitate  juridică, ținându-se cont de  atribuţiile acestuia și prin preluarea 

patrimoniului vechii structuri, cu obligativitatea păstrării destinației și funcționalității acestuia.   

Baza Salvamont Arieșeni constituie unul dintre punctele importante în desfășurarea 

activității Serviciului  Public  Județean  Salvamont - Salvaspeo Alba, zona montană fiind una 

dintre zonele cu cel mai mare risc de accidente, atât vara cât și iarna. 

Terenurile din extravilanul comunei Rimetea sunt folosite de Serviciul Public  Județean  

Salvamont - Salvaspeo  Alba ca loc de campare, asigurând permanenţa în perioada primăvară - 

toamnă, când pe Piatra Secuiului se organizează o serie de evenimente sportive și de 

divertisment, cu un număr mare de participanți, natura sporturilor practicate fiind una cu un risc 

mare de accidente. 

Dreptul de administrare al Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba 

asupra imobilelor mai sus menționate constituie demersul necesar pentru stabilitatea și 

continuitatea activități acestui serviciu și o mai bună colaborare atât cu instituțiile și factorii 

decizionali în gestionarea situațiilor de criză cât și cu persoanele aflate în situații de risc. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001  a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, text potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 135 din  6 aprilie  2017. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 6546/06.04.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la  aprobarea constituirii dreptului  

de administrare în favoarea Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba 

asupra unor bunuri imobile din domeniul public și domeniul privat al județului Alba 

 

 

 

Imobilul situat administrativ în extravilanul comunei Arieșeni, identificat ca „Bază 

Salvamont Arieșeni” și terenul aferent – înscris în C.F. nr. 70078 Arieşeni, cu nr. cad. 70078 şi 

nr. top. 251/11/2, compus din „Clădire Baza Salvamont”, edificată în regim P+E+M, având 

suprafaţa construită de 293,07 mp şi suprafaţa utilă totală de 646,62 mp este cuprins în inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba la poziția 187, conform Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 236/2011. 

 Construcţia este o structură din bârne de lemn rezemate pe o structură de beton şi zidărie 

la nivelul parterului, fundaţiile fiind continue sub zidurile de beton, planşeul peste parter este din 

beton, iar cel peste etaj din grinzi de lemn, şarpanta este din lemn, învelitoarea din tablă Lindab. 

Terenul aferent, în suprafaţă de 503 mp, are categoria de folosinţă „curţi-construcţii”. 

Imobilele situate administrativ în extravilanul comunei Rimetea, identificate ca „Teren” – 

înscris în C.F. nr. 70134 Rimetea, cu nr. cad. 316/2, în suprafață de 1800 mp, „Teren” – înscris 

în C.F. nr. 1955 Rimetea, cu nr. cad. 316/1, în suprafață de 200 mp, situate administrativ în 

extravilanul localității Rimetea, proprietate privată a Județului Alba au fost cuprinse în inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului Alba prin Hotărârile Consiliului Județean 

Alba nr. 75/2008 și nr. 6/2010. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 79/16 martie 2017, începând cu data de 1 

aprilie 2017, a fost înființat Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba, Serviciu cu 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Alba având ca obiect de activitate 

coordonarea activităţii de prevenire a accidentelor montane, patrulare preventivă şi de salvare în 

munţi a persoanelor accidentate, asigurarea permanenței la punctele și refugiile salvamont şi 

activitatea de salvare din mediul subteran speologic care cuprinde patrularea preventivă, căutarea 

persoanelor dispărute în mediul subteran speologic, acordarea primului ajutor medical în caz de 

accidentare, evacuarea accidentaţilor şi persoanelor decedate pe raza administrativ teritorială a 

judeţului Alba. 

Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba a fost înființat prin preluarea 

structurii și a patrimoniului Serviciului Public Județean Salvamont Alba, cu obligativitatea 

păstrării destinației și funcționalității acestuia. 

Conform prevederilor art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „consiliile locale şi consiliile 

judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau 

judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie 

concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la 

vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile 

legii”. 

Conform prevederilor art. 861 alin. 3  din Legea 287/2009 Codul Civil, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, „în condițiile legii, bunurile proprietate publică pot fi 

date în administrare sau folosință gratuită și pot fi concesionate sau închiriate” și a prevederilor 

art. 867 alin. 1 din același act normativ „dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a 

Guvernului, a consiliilor județene sau, după caz, a consiliilor locale”. 

Față de cele prezentate mai sus propunem constituirea dreptului de administrare în 

favoarea Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba asupra următoarelor imobile: 



- „Bază Salvamont Arieșeni” și terenul aferent situat administrativ în extravilanul 

comunei Arieșeni, proprietate publică a Județului Alba; 

- „Teren” în suprafață de 1800 mp. situat administrativ în extravilanul comunei 

Rimetea, proprietate privată a Județului Alba; 

- „Teren” în suprafață de 200 mp. situat administrativ în extravilanul comunei 

Rimetea, proprietate privată a Județului Alba. 

Predarea – preluarea imobilului menționat se face pe bază de protocol încheiat între 

părțile interesate, iar Contractul de administrare se va încheia conform prevederilor Hotărâri 

Consiliului Județean Alba nr. 111/27 iunie 2013 privind aprobarea Contractului-cadru de 

administrare și a Contractului-cadru de folosință cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate 

publică/privată a județului Alba, asupra cărora au fost constituite drepturi de administrare sau 

de folosință cu titlu gratuit. 

Față de cele mai sus precizate propun adoptarea proiectul de hotărâre inițiat în 

considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 123 alin. 1 din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare și ale art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea domeniului public al judeţului. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea achiziţionării de către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, de servicii de asistență şi reprezentare juridică 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2017; 

 Luând în dezbatere:  

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba,  de servicii de asistență şi 

reprezentare juridică; 

   - raportul de specialitate nr. 655/6 aprilie 2017 al Direcţiei juridică și relații publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 3756/4 aprilie 2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 6305/4 aprilie 2017, 

prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe achiziţionare de către 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba,  de servicii de asistență şi 

reprezentare juridică în cadrul litigiilor înregistrate pe rolul Tribunalului Alba în dosarele nr. 

1995/107/2017, nr. 2007/107/2017 și nr. 2008/107/2017 formulate de către funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul Direcției Generale, în contradictoriu cu această instituție 

publică; 

 Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările şi completările ulterioare 

- art. I alin. 2 din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 

publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispozițiilor 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 achiziţionarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, de servicii de asistență şi reprezentare juridică în faţa instanţelor 

judecătoreşti în vederea apărării drepturilor și intereselor acestei instituții publice în litigiile 

înregistrate pe rolul Tribunalului Alba în dosarele nr. 1995/107/2017, nr. 2007/107/2017 și nr. 

2008/107/2017, având ca obiect stabilirea salariului funcționarilor publici și a personalului 

contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, la 

nivelul de salarizare cel mai mare aflat în plată pentru funcţii similare din cadrul Direcțiilor 

generale de asistență socială și protecția copilului din țară, începând cu luna august 2016.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei juridică și relații 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului general 

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică 

și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    
Înregistrat cu nr. 136 

Alba Iulia, 6 aprilie 2017 
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EXPUNERE DE MOTIVE    

la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, de servicii de asistență şi reprezentare 

juridică 

  
 

 

Prin adresa nr. 3756/4 aprilie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 

cu nr. 6305/4 aprilie 2017, directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba solicită inițierea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe 

achiziționarea de servicii de asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești a 

Directorului General în calitate de ordonator de credite, în litigiile având ca obiect stabilirea 

salariului angajaților acestei instituții - funcționari publici și personal contractual - la nivelul de 

salarizare cel mai mare aflat în plată pentru funcții similare din cadrul Direcțiilor generale de 

asistență socială și protecția copilului din țară, începând cu luna august 2016. 

Solicitarea este motivată pe împrejurarea că cererile de chemare în judecată, înregistrate 

la Tribunalul Alba în dosar nr. 1995/107/2017, nr. 2007/107/2017 și nr. 2008/107/2017, au fost 

formulate și semnate de către toți salariații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba, inclusiv de către toți consilierii juridici ai instituției, fapt care face imposibilă 

reprezentarea în instanță a instituției 

Având în vedere că întreg personalul Serviciului juridic-contencios din cadrul Direcției 

generale are calitatea procesuală de reclamant, activitățile de apărare a drepturilor și intereselor 

legitime, precum și  cele de reprezentare și susținere în fața instanțelor judecătorești ale instituției 

publice nu pot fi îndeplinite potrivit competențelor și atribuțiilor, de către consilierii juridici ai 

Serviciului juridic-contencios, se justifică achiziționarea de servicii de asistenţa şi reprezentare 

de către un avocat în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările 

ulterioare, în cadrul proceduri judiciare în faţa instanţelor de judecată, în dosarele sus-

menționate. 

 O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea 

disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevede în mod expres, că în situaţii temeinic justificate în care 

activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor și 

instituțiilor publice locale, nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în 

aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu 

aprobarea consiliilor judeţene pentru autoritățile și instituțiile publice locale. 

În consecinţă, în mod excepţional faţă de împrejurarea că toți consilierii juridici cu 

atribuții de apărare, reprezentare juridică şi susţinere a drepturilor şi intereselor legitime ale 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba au calitatea procesuală de 

reclamanți în cauzele susmenționate și pentru a asigura apărarea, reprezentarea juridică şi 

susţinerea intereselor legitime ale acestei instituții publice la instanţele judecătoreşti, se justifică 

achiziţionarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba de 

servicii juridice de asistenţă şi reprezentare juridică specializată, fiind îndeplinite cerinţele legale 

pentru a fi iniţiat proiectul de hotărâre conform art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Alba. 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia juridică şi relații publice 

Nr.6555/06.04.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba de servicii de asistență şi reprezentare juridică 

 

 

Prin adresa nr. 3756/4 aprilie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 

cu nr. 6305/4 aprilie 2017, Directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba solicită inițierea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe 

achiziționarea de servicii de asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești a 

Directorului General în calitate de ordonator de credite, în litigiile având ca obiect stabilirea 

salariului angajaților acestei instituții - funcționari publici și personal contractual - la nivelul de 

salarizare cel mai mare aflat în plată pentru funcții similare din cadrul Direcțiilor generale de 

asistență socială și protecția copilului din țară, începând cu luna august 2016. 

Solicitarea este motivată pe împrejurarea că cererile de chemare în judecată, înregistrate 

la Tribunalul Alba sub dosar nr. 1995/107/2017, nr. 2007/107/2017 și nr. 2008/107/2017, au fost 

formulate și semnate de către toți salariații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba, inclusiv de către toți consilierii juridici ai instituției, fapt care face imposibilă 

reprezentarea în instanță a instituției. 

Dat fiind faptul că, consilierii juridici angajați în cadrul instituției nu pot asigura apărarea, 

reprezentarea juridică şi susţinerea intereselor legitime ale Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba, iar interesele instituției trebuie apărate, se justifică 

achiziționarea de servicii de asistență și reprezentare juridică    

Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Alba  este  o instituţie 

publică de interes judeţean în subordinea Consiliului Judeţean Alba, cu personalitate juridică și 

structură organizatorică proprie, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 198 din 

18.11.2004. 

Potrivit prevederilor art. I alin (1) din Ordonanţă de urgenţă nr. 26/2012 privind unele 

măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 

completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, „Autorităţile şi 

instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare 

şi subordonare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital 

integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care au în structura organizatorică 

personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de 

asistenţă şi/sau de reprezentare”, însă la alin. (2) al aceluiași articol se prevede că „În situaţii 

temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 

reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot 

asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate 

servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea: 

  a) ordonatorilor principali de credite pentru autorităţile şi instituţiile publice ale 

administraţiei publice centrale; 

  b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.” 

Dată fiind situaţia în care activităţile juridice de asistenţă şi de reprezentare ale Direcția 

Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  Alba nu se pot asigura de către personalul 

de specialitate juridică angajat în această entitate, aceștia având toți calitatea de reclamanți, se 

pot achiziţiona de către instituția sus-menționată servicii de această natură, în condiţiile legii, 

numai cu aprobarea Consiliului Judeţean Alba. 

În consecinţă, faţă de cele ce preced, pentru a asigura apărarea, reprezentarea  juridică  şi  

susţinerea  intereselor  legitime  ale  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba la instanţele judecătoreşti, în dosarele ce au ca obiect drepturi salariale la nivelul 

de salarizare cel mai mare aflat în plată pentru funcții similare din cadrul Direcțiilor generale de 



asistență socială și protecția copilului din țară, propunem promovarea unui proiect de hotărâre 

privind aprobarea achiziţionării de către Direcția Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia 

Copilului Alba, de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare specializate, fundamentat potrivit 

dispozițiilor art.44 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean 

Alba. 

 

 

Director executiv 

Liliana NEGRUŢ 
 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea schimbului între Postul de Jandarmi Montan Arieșeni și Postul de 

Jandarmi Montan Șugag a autoutilitarelor cu tracțiune integrală 4x4 Dacia Duster, care au 

făcut obiectul  Acordurilor de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» 

Alba pentru  implementarea Proiectelor „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Montan 

Şugag și a Postului de Jandarmi Montan Arieșeni din structura Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean «Avram Iancu» Alba” 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă ordinară din luna aprilie 2017; 

 Luând în dezbatere :  

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului între Postul de 

Jandarmi Montan Arieșeni și Postul de Jandarmi Montan Șugag a autoutilitarelor cu tracțiune 

integrală 4x4 Dacia Duster, care au făcut obiectul Acordurilor de cooperare cu Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba pentru  implementarea Proiectelor „Creşterea mobilităţii 

Postului de Jandarmi Montan Şugag și a Postului de Jandarmi Montan Arieșeni din structura 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba”; 

 - raportul de specialitate nr. 6569 din 6 aprilie 2017 al Direcţiei juridică și relații publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 - adresa nr. 808186/21 martie 2017 a Inspectoratului de Jandarmi Județean «Avram Iancu» 

Alba cu privire la înaintarea Notei de fundamentare înregistrată cu nr. 808185 din 21 martie 2017; 

 Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 165 din data de 29 octombrie 2015 s-a aprobat 

implementarea Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Montan Şugag din structura 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba”; 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 41 din 17 martie 2016 s-a aprobat 

implementarea Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Ordine Publică Montan 

Arieşeni din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba”; 

 Având în vedere prevederile:   

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 3 alin. 1 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 

Române, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 1763 din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, 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 prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă schimbul între Postul de Jandarmi Montan Arieșeni și Postul de Jandarmi 

Montan Șugag a autoutilitarelor cu tracțiune integrală 4x4 Dacia Duster, care au făcut obiectul 

Acordurilor de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba pentru  

implementarea proiectelor „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Montan Şugag și a Postului 



de Jandarmi Montan Arieșeni din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» 

Alba”. 

 Art. 2. Se aprobă modelul Procesului-verbal de schimb al autoutilitarelor cu tracțiune 

integrală 4x4 Dacia Duster, între Postul de Jandarmi Montan Arieșeni și Postul de Jandarmi 

Montan Șugag din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu»  Alba,  potrivit anexei 

– parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Serviciului administrativ 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 Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului Județean de 

Jandarmi «Avram Iancu» Alba, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, Direcției juridică și 

relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Serviciului administrativ din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 137 

Alba Iulia, 6 aprilie 2017 



Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 137/6 aprilie 2017 

  

 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

    INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN 

«AVRAM IANCU» ALBA 

Nr. ________ din ___________ Nr. ________ din ___________ 

 

                                                                                                   Aprob, 

                                                                                             Ordonator principal de credite 

                                                                                                   Președinte Ion Dumitrel 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE SCHIMB 

a bunurilor care fac obiectul contractelor de împrumut de folosinţă (comodat) nr. 4796 din 

17.03.2016/1189004 din 17.03.2016 și 5026/20.03.2017/808234/06.04.2017 

 

 

 

Postul de Jandarmi Montan Şugag și Postul de Jandarmi Montan Arieșeni au obligaţia să predea 

reciproc bunurile care fac obiectul prezentului proces-verbal de schimb, potrivit celor ce urmează 

 

Postul de Jandarmi Montan Şugag predă  

Postului de Jandarmi Montan Arieșeni și acesta 

preia: 

 

1. Autoutilitară Dacia Duster Laureate 1,5 dci 

4x4 110 CP, cu următoarele specificații și dotări: 

- Culoare: BLUE NAVY (albastru);                                         

- Tip motor:  K9K-R8 (DIESEL);                                    

- Număr: AB  09  DHU; 

- Serie caroserie (nr. de identificare):  

UU1HSD1DG54704500; 

- Serie motor : D095554;   

- An fabricație: 2016. 

Dotări aferente: 

- chit siguranță auto (trusă medicală, triunghi 

reflectorizant, stingător auto); 

- roată rezervă; 

- cric auto; 

- cheie roți; 

- cârlig de remorcare;  

- radio – CD; 

- faruri ceață; 

- lampă stroboscopică de culoare albastră; 

- sistem de avertizare optică și acustică; 

- inscripționare specifică. 

 

Postul de Jandarmi Montan Arieșeni predă  

Postului de Jandarmi Montan Șugag și acesta 

preia: 

 

1. Autoutilitară Dacia Duster Laureate 1,5, 

4x4, 109 CP, cu următoarele specificații și 

dotări: 

- Culoare: BLUE NAVY (albastru);  

- Tip motor:  K9K-658 (DIESEL);  

- Număr: AB 09 KGD; 

- Serie caroserie (nr. de identificare):  

UU1HSDL9G57069555; 

- Serie motor: R019230; 

- An fabricație: 2016. 

Dotări aferente: 

- chit siguranţă auto (trusă medicală, triunghi 

reflectorizant, stingător auto); 

- roată rezervă; 

- cric auto; 

- cheie roţi; 

- cârlig de remorcare; 

- radio – CD; 

- faruri ceață; 

- lampă stroboscopică de culoare albastră; 

- sistem de avertizare optică și acustică; 

- troliu; 

- kit scuturi protecție; 

- inscripționare specifică. 

 



Am predat, 

Șef de Post de Jandarmi Montan Șugag 

 

Am primit, 

Șef de Post de Jandarmi Montan Arieșeni 

 

Am predat, 

Șef de Post de Jandarmi Montan Arieșeni 

 

Am primit, 

Șef de Post de Jandarmi Montan Șugag 

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN «AVRAM IANCU»  ALBA   

Împuternicit INSPECTOR ŞEF 

                                            Colonel MARIUS-CLAUDIU GIUREA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ROMÂNIA 

            JUDEŢUL ALBA                                                 INSPECTORATUL DE JANDARMI  

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                               JUDETEAN«AVRAM IANCU» ALBA 

Nr. ________ din ________                                         Nr. ________ din __________ 

 

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE 

a bunului care face obiectul contractului de împrumut de folosinţă (comodat) 

nr.___________ 

 

Art. 1. Prezentul  document  constituie  anexa  la  contractul  de  împrumut  de  folosinţă  

(comodat) nr.___________. 

Art. 2. Judeţul  Alba prin Consiliul Județean Alba predă, iar Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean «Avram Iancu» Alba recepţionează, 1 autoutilitară, care  are valoare contabilă 

___________lei (TVA inclus), în stare tehnică corespunzătoare de funcţionare,  fără  avarii,  cu  2  

chei  de  contact  (o  cheie    cu  telecomandă    şi  o  cheie  fără telecomandă),  cu toate dotările 

aferente: 

Autoutilitară:   

Culoare:  

Tip motor:                                              

Număr: 

Serie fabricaţie:  

Serie caroserie:      

Serie motor:           

Carte identitate:     

An fabricatie: 

KM BORD              

Rest rezervor      

Art. 3 Se predau documentele, precum şi dotările aferente: 

Documentele autospecialelor: 

-dovada  de  circulaţie  provizorie,  în  original,    valabilă  30  de  zile  (până  la  data  

de _________)  

- asigurare RCA, în original, valabilă 30 de zile (din _______ până în ________) 

- carte identitate auto, în original 

- anexă la certificatul de înmatriculare  

- inspecţii tehnice, în original 

- certificat de conformitate, în original 

- carnet garanţie şi service 

- manual utilizare auto 

- manual utilizare radio-CD           

Dotările aferente: 

- chit siguranţă auto ( trusă medicală, triunghi reflectorizant, stingător auto) 

- roată rezervă 

- cric auto 

- cheie roţi 

- lampă stroboscopică albastră (dispozitiv optic de avertizare) 

- difuzor 100 w (dispozitiv acustic de avertizare) 

- radio – CD 

- faruri ceaţă 

JUDEȚUL ALBA                                INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA,                                    «AVRAM IANCU»ALBA   

 

            PREȘEDINTE,                                                         Împuternicit INSPECTOR ŞEF 

              ION DUMITREL                                                 Colonel MARIUS-CLAUDIU GIUREA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE    

la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului între Postul de Jandarmi Montan 

Arieșeni și Postul de Jandarmi Montan Șugag a autoutilitarelor cu tracțiune integrală 4x4 

Dacia Duster, care au făcut obiectul  Acordurilor de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean «Avram Iancu» Alba pentru  implementarea Proiectelor „Creşterea mobilităţii Postului 

de Jandarmi Montan Şugag și a Postului de Jandarmi Montan Arieșeni din structura 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba” 

 

  

 

În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în cadrul Acordurilor de cooperare încheiate de 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» 

Alba pentru  implementarea proiectelor „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Montan Şugag și 

a Postului de Jandarmi Montan Arieșeni din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram 

Iancu» Alba au fost predate către Inspectoratul de Jandarmi în baza proceselor verbale anexă la 

contractele de împrumut de folosinţă (Comodat) nr. 4796/1189004/17 martie 2016 și respectiv nr. 

5026/20 martie 2017/ 808234/6 aprilie 2017, două autoutilitare cu tracțiune integrală 4x4 Dacia 

Duster. 

Cu adresa nr. 808186/21 martie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 5198/22 martie 2017, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba a înaintat 

Consiliului Județean Alba Nota de fundamentare înregistrată sub nr. 808185 din 21 martie 2017, 

prin care arată că se impune efectuarea unui schimb de autoutilitare între Postul de Jandarmi Montan 

Arieșeni și Postul de Jandarmi Șugag. 

Această necesitate este motivată pe împrejurarea că, din istoricul intervențiilor celor două 

posturi de jandarmi montani, a rezultat că Postul Montant de Jandarmi Șugag a fost solicitat în 

cursul anului 2016, cu aproximativ 40 de apeluri telefonice prin S.N.U.A.U. - 112 și s-a constatat că 

în marea majoritate a solicitărilor de ajutor ale persoanelor aflate în dificultate, pentru a se rezolva 

aceste situații de urgență a fost necesară tractarea autovehiculelor rămase înzăpezite, împotmolite 

sau blocate pe drumurile impracticabile din zona Transalpina - Poarta Raiului, în condițiile în care 

autoutilitara cu care a fost dotat acest post montan de jandarmi nu deține un dispozitiv de tip troliu 

(cabestan) pentru tractare. 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor, Postul de Jandarmi Montan Șugag are nevoie să fie dotat cu o 

autoutilitară cu dispozitiv de tip troliu (cabestan), iar Postul de Jandarmi Montan Arieșeni a fost 

dotat cu autoutilitara cu tracțiune integrală 4x4 Dacia Duster echipată cu dispozitiv de tip troliu 

(cabestan), astfel că Inspectoratul de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba a solicitat aprobarea 

schimbului de autoutilitare între cele două posturi de jandarmi montane. 

În consecinţă, față de cele ce preced, sunt îndeplinite cerinţele legale pentru a fi iniţiat 

proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării între Postul de Jandarmi Montan Arieșeni și 

Postul de Jandarmi Montan Șugag a autoutilitarelor cu tracțiune integrală 4x4 Dacia Duster, 

conform art. 41 alin.  1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba. 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Juridică şi Relații Publice 

Nr. 6569/06.04.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului între Postul de Jandarmi Montan 

Arieșeni și Postul de Jandarmi Montan Șugag a autoutilitarelor cu tracțiune integrală 4x4 

Dacia Duster, care au făcut obiectul  Acordurilor de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean «Avram Iancu» Alba pentru  implementarea Proiectelor „Creşterea mobilităţii Postului 

de Jandarmi Montan Şugag și a Postului de Jandarmi Montan Arieșeni din structura 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba” 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.165 din data de 29.10.2015 s-a aprobat 

implementarea Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Montan Şugag din structura 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba”, Acordul de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean „Avram Iancu” Alba pentru implementarea Proiectului și Contractul de  împrumut  de  

folosință  (Comodat), prin care s-a acordat comodatarului Inspectoratul de Jandarmi, sub formă de 

împrumut de folosință gratuită pentru o perioadă  de 10 ani, autoutilitara cu tracțiune integrală 4x4 

Dacia Duster cu caracteristicile detaliate prin Procesul-verbal de predare - primire anexă la 

contractul de comodat înregistrat sub nr. 4796/1189004 din 17.03.2016. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.41 din 17.03.2016 s-a aprobat implementarea 

Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Ordine Publică Montan Arieşeni din 

structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba”, Acordul de cooperare pentru 

implementarea Proiectului și Contractul de împrumut de folosinţă (Comodat) prin care s-a acordat 

comodatarului Inspectoratul de Jandarmi, sub formă de împrumut de folosință gratuită pentru o 

perioadă  de 10 ani, autoutilitara cu tracțiune integrală 4x4 Dacia Duster cu caracteristicile detaliate 

prin Procesul-verbal de predare - primire anexă la contractul de comodat înregistrat sub nr. 

5026/20.03.2017, respectiv nr. 808234/06.04.2017. 

Cu adresa nr.808186/21.03.2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub 

nr.5198/22.03.2017, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba a înaintat Consiliului 

Județean Alba Nota de fundamentare înregistrată sub nr.808185 din 21.03.2017, prin care arată că se 

impune efectuarea unui schimb de autoutilitare între Postul de Jandarmi Montan Arieșeni și Postul 

de Jandarmi Șugag. 

Această necesitate este motivată pe împrejurarea că, din istoricul intervențiilor celor două 

posturi de jandarmi montani, s-a constatat că în marea majoritate a solicitărilor de ajutor ale 

persoanelor aflate în dificultate, acestea au fost făcute în condiții extreme, pe timp de noapte, cu 

vizibilitate redusă, cu temperaturi sub 0 grade Celsius și pe un strat gros de zăpadă. Postul Montant 

de Jandarmi Șugag a fost solicitat, în cursul anului 2016, cu aproximativ 40 de apeluri telefonice 

prin S.N.U.A.U. - 112, privind căutarea și descoperirea persoanelor aflate în dificultate în zona 

montană, salvarea și transportul persoanelor care au suferit o accidentare sau îmbolnăvire în zona 

montană la cea mai apropiată unitate medicală de primire a urgențelor, precum și pentru executarea 

unor acțiuni în cooperare cu formațiunile Salvamont de căutare, descoperire, identificare și salvare a 

persoanelor care au suferit accidente, acordarea măsurilor de prim-ajutor și transportul persoanelor 

la cea mai apropiată unitate sanitară de zona Transalpina - Poarta Raiului. Se mai arată că în 

rezolvarea acestor situații de urgență a fost necesară tractarea autovehiculelor rămase înzăpezite, 

împotmolite sau blocate pe drumurile impracticabile din zona Transalpina - Poarta Raiului, în 

condițiile în care autoutilitara nu este dotată cu dispozitiv de tip troliu (cabestan). 



În vederea îndeplinirii atribuțiilor, Postul de Jandarmi Montan Șugag are nevoie să fie dotat 

cu o autoutilitară cu dispozitiv de tip troliu (cabestan), însă Postul de Jandarmi Montan Arieșeni a 

fost dotat cu autoutilitara cu tracțiune integrală 4x4 Dacia Duster echipată cu dispozitiv de tip troliu 

(cabestan), astfel că Inspectoratul de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba a solicitat aprobarea 

schimbului de autoutilitare între cele două posturi de jandarmi montane. 

Față de cele ce preced propunem promovarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea 

schimbării între Postul de Jandarmi Montan Arieșeni și Postul de Jandarmi Montan Șugag a 

autoutilitarelor cu tracțiune integrală 4x4 Dacia Duster, fundamentat potrivit dispozițiilor art.44 alin. 

(1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba. 

 

 

 

Director executiv 

Liliana NEGRUŢ 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE   

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la  darea în folosință gratuită „Asociaţiei Târnavelor pentru Acțiune 

Comunitară” a suprafeței utile de 51,80 mp, respectiv un birou în suprafață de 34,30 mp. și 

un birou în suprafață de 17,50 mp,  din imobilul identificat ca „Apartament 2”, înscris în 

CF nr. 71876-C1-U2 Blaj, cu nr. cad. 71876-C1-U2, situat la etajul I al imobilul Palatul 

Culturii Blaj din Municipiul Blaj, Piața 1848, nr. 7, județul Alba, proprietate publică a 

Județului Alba în cotă de ½ 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită 

„Asociaţiei Târnavelor pentru Acțiune Comunitară” a suprafeței utile de 51,80 mp, respectiv un 

birou în suprafață de 34,30 mp. și un birou în suprafață de 17,50 mp,  din imobilul identificat ca 

„Apartament 2”, înscris în CF nr. 71876-C1-U2 Blaj, cu nr. cad. 71876-C1-U2, situat la etajul I 

al imobilul Palatul Culturii Blaj din Municipiul Blaj, Piața 1848, nr. 7, județul Alba, proprietate 

publică a Județului Alba în cotă de ½;  

- raportul de specialitate nr. 6597/6 aprilie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 7417/2017 a Consiliului Local al Municipiului Blaj înregistrată la registratura  

Consiliului Județean Alba cu nr. 5861/30 martie 2017; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 111/27 iunie 

2013 privind aprobarea Contractului-cadru de administrare și a Contractului-cadru de folosință 

cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate publică/privată a județului Alba, asupra cărora au fost 

constituite drepturi de administrare sau de folosință cu titlu gratuit 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c și art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 3 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 867 alin. 1, art. 868 alin. 1 și art. 874 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, 

republicată 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. Se aprobă darea în folosință gratuită „Asociaţiei Târnavelor pentru Acțiune 

Comunitară” a suprafeței utile de 51,80 mp, respectiv un birou în suprafață de 34,30 mp. și un 

birou în suprafață de 17,50 mp,  din imobilul identificat ca „Apartament 2”, înscris în CF 

nr.71876-C1-U2 Blaj, cu nr. cad. 71876-C1-U2, situat la etajul I al imobilul Palatul Culturii Blaj 

din Municipiul Blaj, Piața 1848, nr. 7, județul Alba, proprietate publică a Județului Alba în cotă 

de ½, pentru o perioadă de 10 ani. 

Art. 2. Predarea – preluarea imobilelor și spațiilor menționate la art. 1 din prezenta 

hotărâre, se face pe bază de protocol. 



Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 4. 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 Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului Local 

al Municipiului Blaj, Asociaţiei Târnavelor pentru Acțiune Comunitară, Direcției juridică și 

relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 138         

Alba Iulia,  6  aprilie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la  darea în folosință gratuită „Asociaţiei Târnavelor 

pentru Acțiune Comunitară” a suprafeței utile de 51,80 mp, respectiv un birou în suprafață 

de 34,30 mp. și un birou în suprafață de 17,50 mp,  din imobilul identificat ca „Apartament 

2”, înscris în CF nr. 71876-C1-U2 Blaj, cu nr. cad. 71876-C1-U2, situat la etajul I al 

imobilul Palatul Culturii Blaj din Municipiul Blaj, Piața 1848, nr. 7, județul Alba, 

proprietate publică a Județului Alba în cotă de ½ 

 

 

 

Prin adresa nr. 7417/2017 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

5861/30 martie 2017, Consiliul Local al Municipiului Blaj a solicitat Consiliului Județean Alba 

acordul pentru stabilirea sediului Asociaţiei Târnavelor pentru Acțiune Comunitară în clădirea 

Palatului Culturii din Blaj. 

Asociaţia Târnavelor pentru Acțiune Comunitară este o persoană juridică de drept privat, 

fără scop lucrativ, având ca scop dezvoltarea economică şi socială la nivel regional şi 

subregional prin realizarea în comun a unor proiecte și programe pentru dezvoltarea și 

promovarea zonei. 

Printre obiectivele strategice Asociația își propune valorificarea și promovarea 

potenţialului turistic, istoric, cultural şi natural al comunităţilor locale asociate, promovarea 

politicilor ecologice în comunitățile locale asociate, consultanță în scopul elaborării, finanțării și 

implementării proiectelor cu finanțare europeană, elaborarea proiectelor cu finanțare europeană 

etc. 

Stabilirea sediului Asociații în Palatul Culturii din Municipiul Blaj este un element și un 

semnal de încredere pentru viitorii parteneri ai Asociației, o certitudine a demersurilor pentru 

atingerea scopului și a obiectivelor propuse.  

Darea în folosință gratuită Asociației Târnavelor pentru Acțiune Comunitară, pentru o 

perioadă de 10 ani, a cotei de ½ din suprafața utilă de 51,80 mp, situată la etajul I al imobilul 

Palatul Culturii Blaj, este mijlocul prin care i se asigură Asociații o mai mare vizibilitate în 

spațiul Târnavelor și nu numai. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001  a 

administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat sub nr. 138 din  6 aprilie  2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 6597/06.04.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la  darea în folosință gratuită „Asociaţiei Târnavelor 

pentru Acțiune Comunitară” a suprafeței utile de 51,80 mp, respectiv un birou în suprafață 

de 34,30 mp. și un birou în suprafață de 17,50 mp,  din imobilul identificat ca „Apartament 

2”, înscris în CF nr. 71876-C1-U2 Blaj, cu nr. cad. 71876-C1-U2, situat la etajul I al 

imobilul Palatul Culturii Blaj din Municipiul Blaj, Piața 1848, nr. 7, județul Alba, 

proprietate publică a Județului Alba în cotă de ½ 

 

Județul Alba prin Consiliului Județean Alba deține în proprietate, în cotă de ½  imobilul 

situat la etajul I al Palatului Culturii din Municipiul Blaj, Piața 1848, nr. 7, județul Alba, înscris 

sub denumirea de „Apartament 2”, în CF nr.71876-C1-U2 Blaj, cu nr. cad. 71876-C1-U2, 

respectiv în cotă de ½ din suprafața utilă, din cotele părții comune și din cotele de teren aferente 

„Apartament 2”, drept de proprietate atestat prin declararea apartenenței la domeniul public al 

Județului Alba prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 29/2013. 

Prin adresa nr. 7417/2017 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

5861/30 martie 2017, Consiliul Local al Municipiului Blaj a solicitat Consiliului Județean Alba 

acordul pentru stabilirea sediului Asociaţiei Târnavelor pentru Acțiune Comunitară în clădirea 

Palatului Culturii din Blaj. Asociaţia Târnavelor pentru Acțiune Comunitară este o persoană 

juridică de drept privat, fără scop lucrativ, având ca scop dezvoltarea economică şi socială la 

nivel regional şi subregional prin realizarea în comun a unor proiecte și programe pentru 

dezvoltarea și promovarea zonei. 

Conform prevederilor art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „consiliile locale şi consiliile judeţene pot 

da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau 

privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară 

activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice”. 

Conform prevederilor art. 861 alin. 3  din Legea 287/2009 Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, „în condițiile legii, bunurile proprietate publică pot fi 

date în administrare sau folosință gratuită și pot fi concesionate sau închiriate”. 

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea dării în folosință gratuită Asociaţiei 

Târnavelor pentru Acțiune Comunitară a cotei de ½ din suprafața utilă de 51,80 mp,  respectiv un 

birou în suprafață de 34,30 mp. și un birou în suprafață de 17,50 mp,  din imobilul identificat ca 

„Apartament 2”, înscris în CF nr.71876-C1-U2 Blaj, cu nr. cad. 71876-C1-U2 situat la etajul I al 

imobilul Palatul Culturii Blaj din Municipiul Blaj, Piața 1848, nr. 7, județul Alba, proprietate 

publică a Județului Alba, pentru o perioadă de 10 ani. 

Predarea – preluarea imobilului menționat se face pe bază de protocol încheiat între 

părțile interesate, iar Contractul de administrare se va încheia conform prevederilor Hotărâri 

Consiliului Județean Alba nr. 111/27 iunie 2013 privind aprobarea Contractului-cadru de 

administrare și a Contractului-cadru de folosință cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate 

publică/privată a județului Alba, asupra cărora au fost constituite drepturi de administrare sau 

de folosință cu titlu gratuit. 

Față de cele mai sus precizate propun adoptarea proiectul de hotărâre inițiat în 

considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 123 alin. 1 din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare și ale art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea domeniului public al  judeţului. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 
 

Întocmit: Radu Octavian NEAG 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului în suprafaţă utilă totală de 40 mp, 

situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, județul 

Alba - proprietate privată a Judeţului Alba  

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere 

a spaţiului, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul 

Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, județul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 6603/7 aprilie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa doamnei Cornelia Popa, reprezentanta Convenţiei de grupare a cabinetelor de 

tehnică dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6602/7 aprilie 2017; 

Luând în vedere prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2013 privind aprobarea închirierii unor 

bunuri-spaţii, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situate la etajul doi al imobilului din municipiul 

Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a Judeţului Alba, cu modificările 

ulterioare aduse prin Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 83/2014, Hotărârea Consiliului 

judeţean Alba nr. 82/2015 şi Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.65/2016; 

- Contractul de inchiriere nr. 6369/30 aprilie 2013 încheiat între Consiliul Judeţean 

Alba şi doamna Cornelia POPA, în calitate de reprezentantă a Convenţiei de grupare a 

cabinetelor de tehnică dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5, Actul 

Adiţional nr. 1/29.04.2014, Actul adțional nr. 2/28.04.2015, Actul adiţional nr. 3/05.05.2016; 

Având în vedere prevederile: 

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

administraţiei publice locale, republicată, 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. Se aprobă prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului în suprafaţă utilă totală de  

40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, județul 

Alba - proprietate privată a Judeţului Alba, până la data de 30 aprilie 2018, sens în care va fi 

încheiat Actul Adiţional nr. 4 la Contractul de închiriere nr.6369/30 aprilie 2013.  

Art. 2. Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2013, cu 

modificările ulterioare, rămân neschimbate.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 4. 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 cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; doamnei Cornelia Popa. 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU  

   

Înregistrat cu nr. 139 

Alba Iulia, 7 aprilie 2017 
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PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului în suprafaţă 

utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. 

Basarabiei, nr. 5A, județul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba  

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2013, s-a aprobat închirierea spaţiului, 

proprietate privată a Judeţului Alba, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al 

imobilului din Municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, județul Alba, încheindu-se 

contractul de închiriere nr. 6369/30 aprilie 2013, între Consiliul Judeţean Alba şi doamna Popa 

Cornelia, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a cabinetelor de tehnică dentară, cu 

sediul în imobilul din Municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, județul Alba, pentru un an 

de zile si cu o chirie de 175 lei/luna. 

Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 83/16 aprilie 2014, nr. 82/28 aprilie 2015 

şi nr. 65/ 28 aprilie 2016, s-a prelungit perioada de închiriere a spaţiului până la data de 30 

aprilie 2017 şi s-a mărit chiria la 280 lei/lună, încheindu-se în acest sens Actele Adiţionale nr. 1, 

nr. 2 şi nr. 3 la contractul de închiriere nr. 6369/30 aprilie 2013.  

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 6602/7 aprilie 2017, doamna 

Cornelia Popa, reprezentantă a Convenţiei de grupare a cabinetelor de tehnică dentară, cu sediul 

în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, județul Alba solicită aprobarea prelungirii 

perioadei de închiriere până la data de 30 aprilie 2018, urmând a se încheia un nou act adiţional 

la contractul de închiriere nr. 6369/30 aprilie 2013. 

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, vă supun dezbaterii şi aprobării proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 139 din 7 aprilie 2017, pentru prelungirea perioadei de închiriere a 

spaţiului în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi imobilului din municipiul Alba 

Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, județul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba, până la 30 

aprilie 2018. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 139 din 7 aprilie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI ŞI INFORMATICĂ 

Nr. 6603 /07.04.2017  

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului în suprafaţă 

utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. 

Basarabiei, nr. 5A, județul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba 

 

În imobilul ,,Constructie şi teren aferent” - proprietate privată a Judeţului Alba, în care a 

avut sediul Policlinica Stomatologică, situat în municipiul Alba Iulia, str Basarabiei nr. 5 A, 

județul Alba, cu un regim de înălţime S+P+2E au funcţionat medici stomatologi şi specialişti în 

tehnică dentară. În anul 2007, aceştia au achiziţionat cabinetele individuale plus cota parte din 

bunurile indivize comune şi cota parte de teren construit din acest imobil, în urma licitaţiei 

organizate de Consiliul Judeţean Alba conform legii, potrivit O.G. nr. 110/2005, cu modificările 

şi completările ulterioare. În urma vânzării, în proprietatea privată a Judeţului Alba şi 

administrarea Consiliului Judeţean Alba a mai ramas o suprafaţă utilă totală de 368,72 mp, 

repartizată la parter, etaj I si etaj II.  

Consiliul Judeţean Alba a aprobat închirierea de către Convenţia de grupare a cabinetelor 

de tehnică dentară, a spaţiului, proprietate privată a Judeţului Alba, în suprafaţă utilă totală de 40 

mp, situat la etajul doi al imobilului din Municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A., județul 

Alba, cu scopul folosirii în comun pentru desfăşurarea actului medical în bune condiţii, prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2013. 

Contractul de închiriere nr. 6369, a fost încheiat la data de 30 aprilie 2013, între Consiliul 

Judeţean Alba şi doamna Cornelia Popa, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a 

cabinetelor de tehnică dentară, cu sediul în imobilul din Municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, 

nr. 5A, județul Alba, pentru un an de zile, respectiv până la data de 30 aprilie 2014, cu o chirie de 

175 lei/lună chirie. Obiectul şi scopul Convenţiei de grupare este folosirea în comun a acestui 

spaţiu, care este asimilat spaţiilor conexe actului medical stomatologic.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 83/16 aprilie 2014, s-a prelungit perioada de 

închiriere a spaţiului până la data de 30 aprilie 2015 şi s-a mărit chiria la 280 lei/lună, incheindu-

se în acest sens Actul Adiţional nr.1 la contractul 6369/30 aprilie 2013.  

De asemenea, prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 82/28 aprilie 2015 și nr. 

65/2016, s-a prelungit perioada de închiriere până la data de 30 aprilie 2017. 

Având în vedere că la data de 30 aprilie 2017 contractul de închiriere încetează, ţinând 

cont de faptul că tehnicienii dentari, care fac parte din Convenţia de grupare, sunt coproprietari ai 

imobilului în care Consiliul judeţean deţine mai multe bunuri spaţii, propun aprobarea prelungirii 

termenului de închiriere a celor două bunuri spatii de la etajul doi al imobilului din Municipiul 

Alba Iulia, str. Basarbiei, nr. 5 A, județul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba, urmând a se 

încheia un nou act adiţional la contractul de închiriere nr. 6369/30 aprilie 2013. 

Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a 

dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului şi poate hotărî ca bunurile ce 

aparţin domeniului public sau privat, sa fie concesionate ori sa fie închiriate în condiţiile legii, va 

permite prelungirea duratei contractului 6369/30 aprilie 2013 cu doamna Cornelia Popa ca 

reprezentantă a Convenţiei de grupare a cabinetelor de tehnică dentară, până la data de 30 aprilie 

2018. 

        

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 

 

 

Întocmit: Andreea Maria BABIN 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii 

 ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 6680 din 7 aprilie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 5449 din 4 aprilie 2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6542 din 6 aprilie 2017; 

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; 

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

completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G.  nr. 162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii şi competente exercitate de Ministerul Sănătăţii către 

autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, 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 Organigramei Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri  

Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 76 din 16 martie 2017 îşi încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. 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, Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                        AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

  

     

                                                            

Înregistrat cu nr. 140 

Alba Iulia,  7 aprilie 2017 



ANEXA nr. 1  la proiectul de

ORGANIGRAMA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA                 hotarare a Consiliului Judetean Alba

nr. 140  / 7 aprilie  2017

A. STRUCTURI MEDICALE B. STRUCTURI FUNCTIONALE - APARAT FUNCTIONAL
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Dispensar TBC

UTS

Punct recoltare

Comp. de internari- informatii

Managementul calitatii serviciilor medicale

CSM adulti cu stationare de zi

L. explorari functionale

Cab. Nefrologie

Dietetica si bloc alimentar

Garderoba

Centrul de sanatate  multifunct. Ocna Mures

CSM copii

L. radiologie si imagistica medicala-computer tomograf- spital si ambulatoriu de specialitate

Comp. prosectura

Comp.prevenire si combatere a infect nosocomiale

Serviciul judetean de medicina legala

Cab. oncologie medicala

Serv. de management al calitatii serviciilor med.

Activ. de intretinere, revizie, the., ascensoare

Comp. religios

Comp. auditCab. Ortopedie-traumatologie

Cab. Oftalmologie Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (ed. Spec.)

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (picior diabetic)

Comp. juridic

Birou informatica și statistică med

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

MANAGER

L. imunoserologie, contagioase si planificare familiara

L. biochimie

Serviciul de anatomie patologica

Comp. rel. cu publicul și consiliere

Sterilizare

Comp. citologie

Muncitorii spatii verzi

Centrala telefonica

Statistică

Cab. Geriatrie si gerontologie

Cab. Alergologie si imunitate clinica

Fisier dispensar policlinica

Cab. Neurochirurgie

Comp. chirurgie plastica microchirurgie 

reconstrutiva

Cab. Endocrinologie

Spitalizare de zi

Sectia boli infectioase

AMBULATORIUL INTEGRAT AL 

SPITALULUI 
ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

Cab. Gastoenterologie

Cab. Reumatologie

Comp. histopatologie

Muncitorii indirect productivi

L. radiologie si imagistica medicala-RMN- spital si ambulatoriu de specialitate

Cabinet interne

Laborator hematologie

Laborator radiologie si imagistica medicala

Cab. Dermato-venerologice

Cab. Chirurgie generala

Cab. Psihiatrie

Cab. Neurologie

Cab. Pediatrie

Cab. Psihiatrie

Cab. ORL

Cab. Medicina sportiva

Cab. Neuropsihiatrie

Cab. Ginecologie

Statie hemodializa

Comp. oftalmologie

Sectia ATI

Unitatea de primire urgente Cabinet med. dentara de urgenta

Sectia psihiatrie acuti

Comp. psihiatrie cronici (Baia de Aries)

Sectia recuperare medicala fizica si balneo Comp. recup. medic.ortop. traumatologie

Comp. recuperare neurologica

Comp. dermato-venerice

Sectia neonatologie

Sectia ORL

Sectia oncologie medicala

Comp.hematologie

Sectia chirurgie generala

Sectia pediatrie

Sectia ortopedie si traumatologie

Sectia neurologie

Comp. terapie acuta

Cab. medicina muncii

Bloc operator

Cab. boli infectioase

SECTII SI COMPARTIMENTE

Comp. prematuri

Sectia cardiologie

Comp. terapie intensiva

Comp. chirurgie vasculara

Cab. Urologie

Sectia medicina interne Comp. reumatologie

Farmacie spitalCab. cardiologie

DIRECTOR FIN. CONTABIL

Laborator bacteriologie 

DIRECTOR MEDICAL DIRECTOR INGRIJIRI

L. analize medicale

Comp. terapie intensiva

Comp. pneumologie

CONSILIUL JUDETEAN ALBA

Cab. planificare familialaComp. urologie

Sectia obstetica ginecologie

Sectia gastroenterologie Comp. endocrinologie

Comp. diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Comp. nefrologie

Comp. ingrijiri paliative

Serv. achiz. publ. aprov. si transp.

Dietetica

Bloc alimentar

POSTURI IN STRUCTURA FUNCTIONALA 110

Serv.finan.-contab. 

Spalatorie

4

1316

TOTAL POSTURI

MagazieConducatorii auto

Serv. tehnic administrativ si PSM

1,430

Serviciul resurse umane

Cabinet obst.ginecologie

L.endosopie digestiva diagostica.si terapeutica

L.endoscopie bronsica

Spitalizare de zi

Cabinet med.interna

Cab.chir.plastica si microchir. 

Reconstructiva

Cab. Chirurgie maxilo faciala

Cab pneumologie

Cab. Hematologie

Comp. Confe, reparare si intretinere inventar moale

Cabinet  pediatrie

COMITETUL DIRECTOR

POSTURI IN STRUCTURA MEDICALA

Cab. Recuperare fizica si balneologie

Sala de gimnastica

Comp. HIV/SIDA

Ingrijitoare curatenie

Comp. cronici

Comp. chirurgie maxilo-faciala

Comp. terapie acuta



CONSILIUL JUDETEAN ALBA Anexa nr. 2 la proiectul de  Hotărârea

al  Consiliului Judetean Alba 

nr. 140/7 aprilie 2017

NR.POST DENUMIRE FUNCTIE/GRAD NIVEL STUDII CATEGORIE SPECIALITATE NR POSTURI

1 MANAGER GRADUL II S COMITET DIRECTOR 1

2 DIRECTOR MEDICAL GRADUL II S COMITET DIRECTOR 1

3 DIRECTOR FIN. CONTABIL GRADUL II S COMITET DIRECTOR ECONOMIST 1

4 DIRECTOR INGRIJIRI GRADUL II S COMITET DIRECTOR ASISTENT MEDICAL 1

SECTIA MEDICINA INTERNE        32 PATURI                                                

5 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI MEDICINA INTERNA 1

11 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINA INTERNA 6

12 MEDIC REZIDENT AN IV S MEDICI MEDICINA INTERNA 1

13 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

17 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 4

29 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 12

30 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

35 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

38 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

Nr. total posturi 34

SECTIA MEDICINA INTERNE - COMPARIMENT REUMATOLOGIE          6 PATURI

39 MEDIC PRIMAR S MEDICI REUMATOLOGIE 1

40 MEDIC S MEDICI REUMATOLOGIE 1

41 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 3

SECTIA MEDICINA INTERNĂ - COMPARIMENT PNEUMOLOGIE            6 PATURI

42 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOLOGIE 1

43 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PNEUMOLOGIE 1

45 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

46 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

47 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 6

SECTIA MEDICINA INTERNE - COMPARIMENT ENDOCRINOLOGIE         5 PATURI

48 MEDIC PRIMAR S MEDICI ENDOCRINOLOGIE 1

49 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ENDOCRINOLOGIE 1

50 MEDIC REZIDENT AN III S MEDICI ENDOCRINOLOGIE 1

51 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 4

SECTIA GASTROENTEROLOGIE                                                            25 PATURI

52 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  1

54 MEDIC PRIMAR S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  2

55 MEDIC PRIMAR S MEDICI ENDOSCOPIE 1

58 MEDIC SPECIALIST S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  3

59 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

60 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

70 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 10

72 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

73 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

74 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

78 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

79 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

81 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 30

COMPARTIMENT NEFROLOGIE                                                               13 PATURI   

82 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI NEFROLOGIE 1

83 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEFROLOGIE 1

84 ASISTENT MED. PRINCIPAL SSD

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

85 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

87 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

88 ASISTENT MEDICAL COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

90 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

       STAT DE FUNCȚII 

A. STRUCTURI MEDICALE

SECTII SI COMPARTIMENTE CU PATURI

AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA

Pagina 1



91 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

95 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

97 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 16

SECTIA CARDIOLOGIE                                                                              40 PATURI

98 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI CARDIOLOGIE  1

100 MEDIC PRIMAR S MEDICI CARDIOLOGIE  2

105 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CARDIOLOGIE  5

107 PROF. CFM PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROF. CFM 2

108 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

122 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 14

123 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

124 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURA 

MEDICALA 1

125 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

128 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 3

130 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

134 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 4

Nr. total posturi 37

SECTIA  CARDIOLOGIE - COMP. TERAPIE INTENSIVA CORONARIENI    10 PATURI

136 MEDIC PRIMAR S MEDICI CARDIOLOGIE  2

137 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

144 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

145 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

146 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

149 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 3

150 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 16

SECTIA ONCOLOGIE MEDICALA                                                      25 PATURI

151 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALA 1

154 MEDIC PRIMAR S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALA 3

155 MEDIC REZIDENT ANUL V S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALA 1

156 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

158 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 2

159 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

169 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 10

173 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

176 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

178 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 2

183 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

185 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

188 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

Nr. total posturi 38
SECTIA ONCOLOGIE MEDICALA - COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE      6 PATURI

189 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINA DE FAM. COMP. PALEATIE1

190 PSIHOLOG PRACTICANT S ALT PERSONAL SANITAR PSIHOLOG 1

191 ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

192 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

195 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ALT PERSONAL SANITAR ASIST MED GENERALIST 3

199 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4
204 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

Nr. total posturi 16

205 MEDIC SPECIALIST S MEDICI HEMATOLOGIE 1

207 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

208 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

210 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 6

COMP DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE               17 PATURI

211 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE1

212 MEDIC PRIMAR S MEDICI DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE1

213 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

214 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

218 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

219 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

221 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

222 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

224 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

COMP HEMATOLOGIE                                                         5 PATURI

Pagina 2



Nr. total posturi 14

SECTIA CHIRURGIE GENERALA                                                        40 PATURI

225 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI CHIRURGIE GENERALA 1

231 MEDIC PRIMAR S MEDICI CHIRURGIE GENERALA 6

232 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CHIRURGIE GENERALA 1

233 MEDIC REZIDENT ANUL I S MEDICI CHIRURGIE GENERALA 1

234 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

237 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 3

238 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

253 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 15

255 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

256 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

263 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 7

264 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

267 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

Nr. total posturi 43

SECTIA CHIRURGIE GENERALA - COMP NEUROCHIRURGIE                     8 PATURI

268 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROCHIRURGIE 1

270 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROCHIRURGIE 2

273 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 3

275 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

278 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 3

279 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

Nr. total posturi 12

SECTIA CHIRURGIE GENERALA - COMP CHIRURGIR PLASTICA         

MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA                                                      7 PATURI

280 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CHIRURGIE PLASTICA 1

282 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

Nr. total posturi 3

283 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CHIRURGIE VASCULARĂ 1

284 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT UROLOGIE                                                                                 20 PATURI

285 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI UROLOGIE 1

286 MEDIC PRIMAR S MEDICI UROLOGIE 1

287 MEDIC REZIDENT ANUL V S MEDICI UROLOGIE 1

288 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

289 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

293 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

295 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

296 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

298 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

299 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

301 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 17

SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE                                                        62 PATURI

302 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 1

309 MEDIC PRIMAR S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 7

311 MEDIC SPECIALIST S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 2

312 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 1

314 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR OBSTETRICA GINECOLOGIE 2

333 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 19

339 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 6

341 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 2

343 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

352 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 9

360 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 8

Nr. total posturi 59

SECTIA NEONATOLOGIE                                                                 15 PATURI

361 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI NEONATOLOGIE 1

362 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEONATOLOGIE 1

363 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

367 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 4

368 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

369 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

370 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

372 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 12

SECTIA CHIRURGIE GENERALA- COMP CHIRURGIE VASCULARA- 5 PATURI
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SECTIA NEONATOLOGIE- COMP. TERAPIE INTENSIVA                      5 PATURI

373 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEONATOLOGIE 1

374 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

380 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 6

382 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 2

386 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

Nr. total posturi 14

SECTIA NEONATOLOGIE - COMP. PREMATURI                              10 PATURI

387 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEONATOLOGIE 1
388 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEONATOLOGIE 1

389 MEDIC REZIDENT ANUL II S MEDICI NEONATOLOGIE 1

390 MEDIC REZIDENT ANUL I S MEDICI NEONATOLOGIE 1

393 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 3

395 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 2

397 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 11

SECTIA PEDIATRIE                                                                         42 PATURI

398 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI PEDIATRIE 1

400 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 2

404 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 4

405 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PEDIATRIE 1

407 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PEDIATRIE 2

417 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 10

419 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 2

420 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

421 INSTRUCTOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR MEDICAL 1

422 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

423 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

428 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

430 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

432 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 35

SECTIA PEDIATRIE  -COMPARTIMENT TERAPIE ACUTA                   5 PATURI  

433 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 1

436 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 3

437 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

439 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 7

SECTIA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE

440 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 1

443 MEDIC PRIMAR S MEDICI ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 3

447 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 4

448 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 1

449 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

460 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 11

463 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

464 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

465 GIPSAR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 1

468 GIPSAR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 3

473 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

475 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 2

478 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

Nr. total posturi 39

COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE                                                15 PATURI

479 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI OFTALMOLOGIE 1

481 MEDIC PRIMAR S MEDICI OFTALMOLOGIE 2

482 MEDIC SPECIALIST S MEDICI OFTALMOLOGIE 1

483 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

487 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

488 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

489 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

491 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

494 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

Nr. total posturi 16

SECTIA  ORL                                                                   20 PATURI

495 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI ORL 1

498 MEDIC PRIMAR S MEDICI ORL 3

499 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ORL 1

500 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

505 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 5

506 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

507 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

35 PATURI
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511 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

512 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

514 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 20

SECTIA ORL  - COMP.CHIRURGIE MAXILO-FACIALA   5 PATURI

515 MEDIC PRIMAR S MEDICI CHIRURGIE MAXILO-FACIALA  1

516 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

517 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 3

SECTIA ATI                                                                                   28 PATURI

518 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI ATI 1

524 MEDIC PRIMAR S MEDICI ATI 6

527 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ATI 3

528 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI ATI 1

529 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

536 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 7

537 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

579 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 42

580 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

581 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

582 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURA 

MEDICALA 0.5

582 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURA 

MEDICALA 0.5

583 TEHNICIAN SANITAR UTILAJE MED. PRINCIPALPL PERSONAL SANITAR MEDIU TEHNICIAN SANITAR UTILAJE MED. PRINCIPAL1

584 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

595 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 11

599 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 4

Nr. total posturi 82

SECTIA NEUROLOGIE                                                                           63 PATURI

600 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI NEUROLOGIE 1

605 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROLOGIE 5

607 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 2

608 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

632 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 24

633 MASEUR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1

635 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

651 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 16

654 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 3

660 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 6

Nr. total posturi 61

SECTIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE  ACUTA                    5 PATURI

661 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 1

663 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

664 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

665 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 5

SECTIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT CRONICI                    5 PATURI

666 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 1

667 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

SECTIA   BOLI INFECTIOASE                                                               42 PATURI

668 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

670 MEDIC PRIMAR S MEDICI BOLI INFECTIOASE 2

671 MEDIC SPECIALIST S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

672 MEDIC REZIDENT ANUL II S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

673 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

674 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

681 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

686 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 5

688 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

689 SPALATOREASA G PERSONAL AUXILIAR SANITARSPALATOREASA 1

693 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

694 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

700 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 6

Nr. total posturi 33

SECTIA BOLI INFECTIOASE - COMPARTIMENT HIV/SIDA                          4 PATURI

701 MEDIC PRIMAR S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

703 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 2

705 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2
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706 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

707 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 7

COMPARTIMENT DERMATO-VENEROLOGICE                                       8 PATURI

708 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI DERMATO-VENEROLOGICE 1

710 MEDIC SPECIALIST S MEDICI DERMATO-VENEROLOGICE 2

711 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORS

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

715 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

716 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

718 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

720 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 13

SECTIA  PSIHIATRIE ACUTI                                                                  50 PATURI

721 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI PSIHIATRIE 1

727 MEDIC PRIMAR S MEDICI PSIHIATRIE 6

729 PSIHOLOG SPECIALIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 2

730 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

735 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 5

748 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 13

749 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

750 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

751 INSTRUCTOR ERGOTERAP M PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR ERGOTERAP 1

763 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 12

764 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

766 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 2

770 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 4

Nr. total posturi 50

SECTIA  RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEO                     25 PATURI

771 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI

RECUPERARE MEDICINA 

FIZICA SI BALNEO 1

773 MEDIC PRIMAR S MEDICI

RECUPERARE MEDICINA 

FIZICA SI BALNEO 2

774 PROF. CFM PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

775 ASISTENT MEDICAL SEF S PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

778 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 3

785 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

786 MASEUR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1

787 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

791 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

793 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 23

SECTIA RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI 

BALNEOLOGIE - COMP RECUPERARE MEDICALA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE      7 PATURI

794 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

RECUPERARE MEDICINA 

FIZICA SI BALNEO 1

795 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT  RECUPERARE NEUROLOGICA                                 15 PATURI

796 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEO1

797 MEDIC PRIMAR S MEDICI RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEO1

798 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR KINETOTERAPEUT 1

799 PROFESOR CFM S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

801 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 2

802 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

808 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 6

809 MASEUR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1

814 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

817 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

Nr. total posturi 22

COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (BAIA DE ARIES)                     22 PATURI

818 MEDIC PRIMAR S MEDICI PSIHIATRIE 1

819 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PSIHIATRIE 1

820 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

824 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

826 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

831 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

833 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2
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835 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 2

836 MUNCITOR IV G MUNCITORI MUNCITOR BUCATAR 1

Nr. total posturi 19

STATIE HEMODIALIZA                                                               4 APARATE

837 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEFROLOGIE 1

838 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

840 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

842 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

843 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

844 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

845 INFIRMIERA DEBUTANT G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

847 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 11

UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE                                                           5 PATURI

848 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI URGENTA 1

858 MEDIC PRIMAR S MEDICI URGENTA 10

859 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 1

865 MEDIC SPECIALIST S MEDICI URGENTA 6

866 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA DE FAMILIE CU COMPETENTA IN UPU1

870 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 4

871 MEDIC REZIDENT AN III S MEDICI URGENTA 1

872 MEDIC REZIDENT AN II S MEDICI URGENTA 1

875 MEDIC S MEDICI URGENTA 3

877 MEDIC S MEDICI GENERALIST CU COMPETENTA IN UPU2

878 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

883 ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 5

887 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 4

912 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 25

921 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 9

925 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 4

927 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

928 ANALIST PROGRAM IA S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ANALIST PROGRAM 0.5

928 INGINER DE SISTEM I S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR INGINER DE SISTEM 0.5

929 SECRETAR DACTILOGRAF I A M PERSONAL SANITAR MEDIU SECRETAR DACTILOGRAF 1

932 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 3

935 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 3

951 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 16

967 INFIRMIERA G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 16

968 INFIRMIERA DEBUTANT G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

978 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 10

Nr. total posturi 131

UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE - CABINET MED. DENTARA DE URGENTA   

981 MEDIC SPECIALIST S MEDICI STOMATOLOG 3

982 MEDIC S MEDICI STOMATOLOG 1

983 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 5

SPITALIZARE DE ZI                                                                          25 PATURI

984 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

988 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 4

989 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 6

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI 

     CABINET MEDICINĂ INTERNĂ

990 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

 CABINET CARDIOLOGIE

992 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

     CABINET GASTROENTEROLOGIE

993 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

995 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2
     CABINET  REUMATOLOGIE

996 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET  NEFROLOGIE

997 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   ENDOCRINOLOGIE

998 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET    PEDIATRIE

999 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1
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   CABINET  CHIRURGIE GENERALA

1000 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1001 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1002 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   NEUROCHIRURGIE

1003 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET NEUROLOGIE

1004 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   DERMATO - VENEROLOGICE

1006 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

    CABINET PSIHIATRIE

1007 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   UROLOGIE

1008 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE

1009 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1010 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET  OFTALMOLOGIE

1011 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET  ORL

1012 ASISTENT MEDICAL SSD

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET    OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

1013 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET PSIHIATRIE

1014 PSIHOLOG SPECIALIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1015 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORS

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1016 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET NEUROPSIHIATRIE

1017 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

COMPARTIMENT ERGOTERAPIE

1018 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET RECUPERARE MEDICINĂ FIZICA SI BALNEOLOGIE

1020 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

1021 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

   SALA DE GIMNASTICA

1022 PROFESOR PRINCIPAL CFM PL PERSONAL SANITAR MEDIU PROFESOR CFM 1

   CABINET MEDICINA SPORTIVA

1023 MEDIC SPECIALIST   S MEDICI MEDICINA SPORTIVA 1

1024 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET GERIATRIE SI GERONTOLOGIE

1025 MEDIC PRIMAR S MEDICI GERIATRIE SI GERONTOLOGIE 1

1026 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

  CABINET DE ALERGOLOGIE SI IMUNITATE CLINICA

1027 MEDIC PRIMAR S MEDICI ALERGOLOGIE SI IMUNITATE CLINICA1

1028 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

CABINET PNEUMOLOGIE

1029 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

CABINET HEMATOLOGIE

1030 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

PUNCT DE RECOLTARE

1031 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

  FISIER DISPENSAR POLICLINICA

1032 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1034 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

1035 STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

STATISTICA

1036 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1038 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

   INGRIJITOARE CURATENIE

1042 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 4

Nr. total posturi 53

ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

BLOC OPERATOR

1043 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

CABINET CHIRURGIE PLASTICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA

CABINET CHIRURGIE MACILO-FACIALĂ
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1050 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 7

1053 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR OBSTETRICA GINECOLOGIE 3

1054 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1067 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 13

1071 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETICA GINECOLOGIE 4

1075 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

1076 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1083 INFIRMIERA G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 7

1087 INFIRMIERA DEBUTANT G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

1088 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

1096 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 8

Nr. total posturi 54

UTS

1097 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDIC 1

1098 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

STERILIZARE

1099 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASISTENT APARATURA MEDICALA 1

1108 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASISTENT APARATURA MEDICALA 9

1109 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURA 

MEDICALA 1

1110 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 12

FARMACIE SPITAL

1111 FARMACIST SEF SECTIE GRADUL II S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1112 FARMACIST PRIMAR COORDONATOR S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1113 FARMACIST PRIMAR S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1114 FARMACIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1115 FARMACIST REZ. AN III S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1127 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 12

1128 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 1

1129 OPERATOR DATE I M PERSONAL SANITAR MEDIU OPERATOR DATE II 1

1130 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 20

LABORATOR BACTERIOLOGIE

1131 MEDIC SEF LABORATOR GRAD II S MEDICI LABORATOR 1

1132 CHIMIST PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1133 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

1135 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 2

1136 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 6

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

1138 MEDIC PRIMAR S MEDICI LABORATOR 2

1139 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1144 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 5

1145 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 9

LABORATOR IMUNOSEROLOGIE, CONTAGIOASE SI PLANIFICARE FAMILIARA

1146 MEDIC SPECIALIST S MEDICI LABORATOR 1

1147 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1148 CHIMIST PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1149 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

1150 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 5

LABORATOR BIOCHIMIE

1151 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1154 CHIMIST PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 3

1155 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURA 

MEDICALA 1

1157 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 2
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Nr. total posturi 7

LABORATOR HEMATOLOGIE

1158 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1159 CHIMIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1162 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 3

1163 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

1164 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

1165 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 8

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 

1166 MEDIC SEF LABORATOR GRAD II S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

1168 MEDIC PRIMAR S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA2

1170 MEDIC SPECIALIST S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA2

1171 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

1172 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1179 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA7

1180 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1181 STATISTICIAN MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

1182 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 17

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA - 

COMPUTER TOMOGRAF- SPITAL SI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

1184 MEDIC PRIMAR S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA2

1185 MEDIC REZIDENT ANUL II S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

1190 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA5

1191 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

Nr. total posturi 9

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA - 

RMN SPITAL  SI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

1192 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

Nr. total posturi 1

LABORATOR EXPLORARI FUNCTIONALE

1193 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 1

1195 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

Nr. total posturi 2

1196 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1

1197 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1198 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 3

SERVICIUL JUDETEAN DE MEDICINA LEGALA

1199 MEDIC SEF SERV. M.L. GRADUL I S MEDICI  MEDICINA LEGALA 1

1200 MEDIC PRIMAR S MEDICI  MEDICINA LEGALA 1

1202 MEDIC SPECIALIST S MEDICI  MEDICINA LEGALA 2

1203 FARMACIST PRIMAR M.L. S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIST  M.L. 1

1204 CHIMIST PRNCIPAL M.L. S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR CHIMIST  M.L. 1

1208 ASISTENT MED. PRIN. M.L. PL PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALA 4

1209 ASISTENT MEDICAL M.L. PL PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALA 1

1210 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALA 1

1211 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

1212 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

Nr. total posturi 14

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA - COMPARTIMENT CITOLOGIE

1213 BIOLOG SPECIALIST A.P. S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR BIOLOG 1

1214 ASISTENT MED. PRIN. A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1215 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 3

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA - COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE

1216 ASISTENT MED. PRIN. A.P. COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU ANATOMIE PATOLOGICA 1

1217 ASISTENT MED. PRIN. A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU ANATOMIE PATOLOGICA 1

1218 ASISTENT MED. PRIN. A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 1

1219 ASISTENT MEDICAL DEB.A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST             1

1220 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 5

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA - PROSECTURA

 LABORATOR ENDOSCOPIE BRONŞICĂ

 LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ DIAGNOSTICĂ SI TERAPEUTICĂ
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1221 MEDIC SEF SERV. A.P. GRADUL I S MEDICI ANATOMIE PATOLOGICA 1

1223 MEDIC PRIMAR A.P. S MEDICI ANATOMIE PATOLOGICA 2

1225 ASISTENT MED. PRIN. A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU ANATOMIE PATOLOGICA 2

1226 AUTOPSIER DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU ANATOMIE PATOLOGICA 1

Nr. total posturi 6

CABINET PLANIFICARE FAMILIALA

1227 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA DE FAMILIE COMP. PLANIF. MED.1

1228 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OCROTIRE 1

1229 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 3

CABINET MEDICINA MUNCII

1230 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINA MUNCII 1

1231 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA MUNCII 1

1232 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 3

 CABINET ONCOLOGIE MEDICALA

1235 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

1236 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

CABINET BOLI INFECTIOASE 

1238 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

1239 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE (EDUCATIE SPECIFICA)

1240 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE (PICIOR DIABETIC)

1241 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 9

CSM ADULTI CU STATIONARE DE ZI -  35 LOCURI

1242 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI PSIHIATRIE 1

1243 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PSIHIATRIE 1

1244 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI PSIHIATRIE 1

1245 PSIHOLOG S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1246 ASISTENT SOCIAL DEBUTANT S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

1247 ASISTENT MED. DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1248 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

1249 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 8

CSM COPII

1250 MEDIC SEF CSM GRADUL I S MEDICI PSIHIATRIE PEDIATRICA 1

1252 MEDIC PRIMAR S MEDICI PSIHIATRIE PEDIATRICA 2

1253 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI PSIHIATRIE PEDIATRICA 1

1255 PSIHOLOG SPECIALIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 2

1256 ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

1257 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1259 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

1260 INSTRUCTOR ERGOTERAP M PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR ERGOTERAP 1

1261 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

1262 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 13

DISPENSAR   TBC

1263

MEDIC SEF DISPENSAR TBC 

GRADUL I S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1

1265 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 2

1267 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 2

1268 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR BIOLOG 1

1269 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORS

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1276 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

1277 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1278 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURA 

MEDICALA 1

1279 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

1280 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 18

CENTRU DE SĂNĂTATE MULTIFUNCŢIONAL OCNA MUREŞ

1281 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA INTERNA 1

1282 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 1

SPITALIZARE DE ZI
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1283 MEDIC SPECIALIST S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 1

1286 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

1287 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

1290 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

1291 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1292 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1293 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 13

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

1294 SEF SERVICIU GRADUL II S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORJURIST/ECONOMIST/INGINER 1

1295 MEDIC S MEDICI MEDICINA GENERALA 1

1296 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 0.5

1296 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 0.5

1297 CONSILIER JURIDIC I S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORCONSILIER JURIDIC 1

1298 CONSILIER JURIDIC II S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORCONSILIER JURIDIC 1

1300 INSPECTOR DE SPEC I S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORJURIST/ECONOMIST 2

1301 ECONOMIST IA S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORECONOMIST 1

1302 ANALIST AJ. I A M PERSONAL MEDIU ANALIST AJUTOR 1

Nr. total posturi 9

COMPARTIMENT DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE

1303 MEDIC SEF SERV. GRADUL I S MEDICI EPIDEMIOLOGIE 1

1304 MEDIC SPECIALIST S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

1305 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU IGIENA 1

1306 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1307 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1310 AGENT D.D.D. G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR AGENT D.D.D. 3

1314 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 4

1315 MUNCITOR NECALIFICAT G MUNCITORI MUNCITOR NECALIFICAT 1

Nr. total posturi 13

COMPARTIMENT DE INTERNARII - INFORMATII

1317 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

1318 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 3

1319 SEF SERVICIU GRADUL II S TESA ECONOMIST 1

1324 ECONOMIST I A S TESA ECONOMIST 5

1325 ECONOMIST I S TESA ECONOMIST 1

1326 CONTABIL IA M TESA CONTABIL 1

Nr. total posturi 8

BIROU INFORMATICA ȘI STATISTICĂ

1327 SEF BIROU GRADUL II S TESA ANALIST PROGRAMATOR 1

1328 INGINER DE SISTEM I S TESA INGINER DE SISTEM 1

1330 ANALIST DEBUTANT S TESA ANALIST 2

1331 ANALIST AJ. I A M TESA ANALIST AJUTOR 1

Nr. total posturi 5

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  APROVIZIONARE SI TRANSPORT

1332 SEF SERVICIU GRADUL II S TESA INGINER/ECONOMIST 1

1337 ECONOMIST IA S TESA ECONOMIST 5

1340 INSPECTOR DE SPECIALITATE I S TESA ECONOMIST/INGINER/JURIST 3

Nr. total posturi 9

MAGAZIE

1341 ȘEF DEPOZIT I M TESA ȘEF DEPOZIT I 1

1342 MAGAZIONER M TESA MAGAZIONER 1

1343 MUNCITOR IV M MUNCITORI ACHIZITOR 1

1345 MANIPULANT BUNURI M MUNCITORI MANIPULANT BUNURI 2

Nr. total posturi 5

CONDUCATORI AUTO

1350 MUNCITOR II MUNCITORI CONDUCATORI AUTO 5

Nr. total posturi 5

1351 SEF SERVICIU GRADUL II S TESA ECONOMIST 1

RESURSE UMANE

1354 ECONOMIST IA S TESA ECONOMIST 3

1356 INSPECTOR DE SPEC I S TESA ECONOMIST 2

CABINETE MEDICALE

SERVICIUL RESURSE UMANE SI RELATII CU PUBLICUL

CABINET MEDICINĂ INTERNĂ

CABINET PEDIATRIE

CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

B. STRUCTURI FUNCTIONALE - APARAT FUNCTIONAL

SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE 
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RELATII  CU PUBLICUL ȘI CONSILIERE

1357 SOCIOLOG S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORSOCIOLOG 1

1358 ECONOMIST IA S TESA ECONOMIST 1

1359 ECONOMIST I S TESA ECONOMIST 1

Nr. total posturi 9

SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV SI PSM

1360 SEF SERVICIU GRADUL II S TESA JURIST/ECONOMIST/INGINER 1

TEHNIC ADMINISTRATIV SI PSM

1362 INGINER IA S TESA INGINER 2
1363 ECONOMIST I A S TESA ECONOMIST 1

1364 ARHIVAR M TESA ARHIVAR 1

MUNCITORI INDIRECT PRODUCTIVI                     

1365 SEF FORMATIE MUNCITORI M MUNCITORI ELECTRICIAN/INSTALATOR/MECANIC/FOCHIST1

1370 MUNCITOR I G MUNCITORI ELECTRICIAN 5

1373 MUNCITOR I G MUNCITORI INSTALATOR 3

1375 MUNCITOR I G MUNCITORI MECANIC 2

1381 MUNCITOR I G MUNCITORI FOCHIST 6

1382 MUNCITOR II G MUNCITORI FOCHIST 1

1383 MUNCITOR I G MUNCITORI ZUGRAV 1

1384 MUNCITOR I G MUNCITORI TAMPLAR 1

CENTRALA TELEFONICA

1385 MUNCITOR III G MUNCITORI TELEFONISTA 1

MUNCITOR SPATII VERZI MUNCITORI

1387 MUNCITOR SP.VERZI G MUNCITORI 2

ACTIVITATE DE INTRETINERE REVIZIE THE. ASCENSOARE MUNCITORI

1392 MUNCITOR III G MUNCITORI LIFTIERA 5

Nr. total posturi 33

COMPARTIMENT CONFEC'IONARE, REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE INVENTAR MOALE

1393 MUNCITOR II G MUNCITORI CROITOR 1

1394 MUNCITOR IV G MUNCITORI CROITOR 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT JURIDIC

1395 CONSILIER JUR. IA S TESA JURIST 1

1396 CONSILIER JUR. I S TESA JURIST 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT AUDIT

1397 AUDITOR I S MEDICI MEDICINA GENERALA 1

1398 AUDITOR I S TESA AUDITOR I 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT RELIGIOS

1400 PREOT I S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PREOT 2

Nr. total posturi 2

DIETETICA

1401 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1402 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

BLOCUL ALIMENTAR

1405 MUNCITOR I G MUNCITORI BUCATAR 3

1411 MUNCITOR II G MUNCITORI BUCATAR 6

1412 MUNCITOR III G MUNCITORI BUCATAR 1

1417 MUNCITOR IV G MUNCITORI BUCATAR 5
Nr. total posturi 17

GARDEROBA

1420 GARDEROBA G PERSONAL AUXILIAR SANITARGARDEROBA 3

Nr. total posturi 3

SPALATORIE
1421 SPALATOREASA SEF M PERSONAL AUXILIAR SANITARSPALATOREASA 1

1430 SPALATOREASA G PERSONAL AUXILIAR SANITARSPALATOREASA 9

Nr. total posturi 10

TOTAL  POSTURI UNITATE 1430

PREŞEDINTE,

ION DUMITREL

         AVIZAT

SECRETARUL JUDETULUI ALBA

                                                         VASILE BUMBU
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

  

 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 76 din 16 martie 2017 au fost aprobate 

Organigrama şi Statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin adresa nr. 5449 din 4 aprilie 2017 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6542 din 6 aprilie 2017 solicită 

modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii în sensul transformării unor posturi vacante 

şi/sau mutării acestora în structurile deficitare, desființarea/înființarea unor compartimente 

pentru eficientizarea activității. 

Potrivit prevederilor art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 

competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean aprobă modificarea organigramei şi a 

statului de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal şi 

în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. 

Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Judeţean Alba am iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 140 din 7 aprilie 2017. 

 

 

 

PREŞEDINTE,  

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 6680/ 07.04.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

            În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a 

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

judeţean aprobă prin hotărâre organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 

funcţionare al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, ale societăţilor comerciale şi 

ale regiilor autonome de interes judeţean.  

 Prin adresa nr. 5449 din 4 aprilie 2017 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia solicită 

pentru asigurarea unui serviciu de asistenţă medicală corespunzător, următoarele modificări în 

statul de funcţii:  

 

I. Transformarea şi/sau mutarea unor posturi: 

Secţia medicină internă: - Transformare un post de asistent medical in post de asistent 

medical principal  

Secţia gastroenterologie: - Transformare două posturi de asistent medical in posturi de 

asistent medical principal 

Secția oncologie medicală: - Transformare un post de asistent medical in post de asistent 

medical principal  

Compartiment îngrijiri paleative: - Transformare două posturi de asistent medical in 

posturi de asistent medical principal 

Secția obstetrică ginecologie: - Transformare un post de asistent medical in post de 

asistent medical principal 

Secția ATI: - Transformare un post de asistent medical in post de asistent medical 

principal 

Secția neurologie: - Transformare un post vacant de asistent medical principal în post de 

maseur principal 

Secția recuperare, medicină fizică și balneologie: - Transformare un post vacant de 

asistent medical principal în post de maseur principal 

Compartiment recuperare neurologică: Transformare un post vacant de asistent 

medical principal în post de maseur principal 

 Bloc operator: Transformare un post  de asistent medical principal generalist S în post  

de asistent medical principal generalist SSD 

Farmacie spital: - Transformare un post de asistent medical in post de asistent medical 

principal 

Laborator analize medicale: - Transformare un post de asistent medical in post de 

asistent medical principal 

Laborator radiologie şi imagistică medicală: - aparat RMN – Mutare 1 post de asistent 

medical debutant la Laborator radiologie si imagistica medicala  

CSM Adulți: - Transformare un post vacant de asistent medical principal în  post de 

asistent medical debutant;Transformare  un post vacant de asistent social în post de asistent 

social debutant 

Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinetele: 

- Cabinet generala: Transformare un post de asistent medical in post de asistent medical 

principal  

Serviciul tehnic administrativ și PSM: - Transformare un post vacant de inginer IA 

cadru tehnic PSI in post vacant de inspector de specialitatea I si mutare la serviciul achiziţii 

publice, aprovizionare și transport 

 



 II. Desfiinţarea compartimentului îngrijitoare de curăţenie şi mutarea posturilor pe 

fiecare secţie/serviciu/birou/compartiment, conform normativului, pentru o mai bună 

desfășurare a activității 

 Comp. îngrijitoare de curățenie:  

- mutare 8 posturi de îngrijitoare de curățenie la blocul operator 

- mutare 2 posturi de îngrijitoare de curățenie la comp. diabet zaharat, nutriție și boli 

metabolice 

- mutare 2 posturi  de îngrijitoare de curățenie la comp. dermato - venerologie 

- mutare 3 posturi de îngrijitoare  de curățenie la comp. oftalmologie 

- mutare 3 posturi de îngrijitoare de curățenie la comp. recuperare neurologică 

- mutare 2 posturi de îngrijitoare de curățenie la comp. nefrologie 

- mutare 2 posturi de îngrijitoare de curățenie la comp. urologie 

- mutare 1 post de îngrijitoare de curățenie la farmacie spital 

- mutare 2 posturi de îngrijitoare de curățenie la  laboratorul de analize medicale, din care 1 

post la comp. imunoserologie, contagioase si planificare familiara si un post la comp. 

hematologie 

- mutare 4 posturi de îngrijitoare de curățenie la secția ATI 

- mutare 6 posturi de îngrijitoare de curățenie la secția boli infecțioase 

- mutare 4 posturi de îngrijitoare de curățenie la secția cardiologie 

- mutare 3 posturi de îngrijitoare de curățenie la secția chirurgie generala 

- mutare 2 posturi de îngrijitoare de curățenie la secţia gastroenterologie 

- mutare 3 posturi de îngrijitoare de curățenie la secția medicină internă 

- mutare 2 posturi de îngrijitoare de curățenie la secția neonatologie 

- mutare 6 posturi de îngrijitoare de curățenie la secția neurologie 

- mutare 2 posturi de îngrijitoare de curățenie la secția ORL 

- mutare 8 posturi de îngrijitoare de curățenie la secția obstetrică ginecologie 

- mutare 3 posturi  de îngrijitoare de curățenie la secția oncologie medicală 

- mutare 3 posturi de îngrijitoare de curățenie la  secția ortopedie și traumatologie 

- mutare 2 posturi de îngrijitoare de curățenie la secția pediatrie 

- mutare 4 posturi de îngrijitoare de curățenie la secția psihiatrie acuți 

- mutare 2 posturi de îngrijitoare de curățenie la secția recuperare, medicină fizică și 

balneologie;  

- mutare 2 posturi de îngrijitoare de curățenie la serviciul anatomie patologică,  1 post la 

citologie și 1 post la histopatologie 

- mutare 2 posturi de îngrijitoare de curățenie la stația de hemodializă 

- mutare 1 post de îngrijitoare de curățenie la sterilizare. 

III. Desfiinţarea compartimentului de aparatură medicală şi posturilor pe fiecare 

secţie/serviciu/birou/compartiment, conform normativului, pentru o mai bună desfășurare a 

activității 

Compartiment aparatură medicală:  

- mutare 1 post de asistent medical principal AP. MED  la  secția cardiologie 

- transformare 1 post de asistent medical principal AP. MED în  2 posturi a 0.5 normă de  

asistent medical principal AP MED  și mutare la  secția ATI 

- mutare 1 post  de asistent medical principal AP: MED la Laborator analize medicale - 

comp biochimie 

- mutare un post de asistent medical principal AP. MED  la sterilizare  

- mutare 1 post de asistent medical principal AP. MED la dispensar TBC 

 

IV. Înfiinţarea unui compartiment în subordinea directorului de îngrijiri 

 Înființarea  unei noi structuri în subordinea directorului de îngrijiri, Comp. 

confecționare, reparare și întreținere inventar moale, prin mutarea  posturilor de muncitor 

croitor II și muncitor croitor IV de la comp. muncitori indirect productivi la compartimentul nou 

creat. 

           Faţă de cele ce preced, propun aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii  

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

Şef birou,  

Suciu Horaţiu Zaharia 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii  

și a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 4270/9 martie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 2463 din 3 martie 2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 3996 din 6 

martie 2017; 

- avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. …/…………..2017; 

- avizul consultativ al Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. …/…………..2017; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a şi art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei generale de asistență socială şi protecţia copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 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 modificarea Organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 3 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 178 din 11 noiembrie 2015, nr. 70/28 

aprilie 2016, nr. 249/23 decembrie 2016 și nr. 187 din 19 noiembrie 2014 îşi încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorului general al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 



Art. 5. 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 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Agenției Naționale a Funcționarilor 

Publici, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcției 

dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

 

 

                        AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

  

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 109 

Alba Iulia,  9 martie 2017 
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  AVIZAT

PREŞEDINTE, SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,

Ion DUMITREL Vasile BUMBU 

ORGANIGRAMA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ALBA
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 Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba nr. 109 din 9 martie 2017
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Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 109/9 martie 2017 

 

 

STAT DE FUNCȚII 

AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

ALBA 

     
     
     

Nr.Crt 
Denumirea 

funcţiei 

Clasa/      

Studii 
Gradul 

Număr 

de 

posturi 

Aparatul Direcției 

1* 

director general - 

gradul II 

I   

1 

2* 

director general 

adjunct - gradul II 

I   

2 

3* 

director executiv - 

gradul II 

I   

2 

Compartimentul Audit 

4** auditor I superior 2 

Biroul Adopţii şi Postadopţii 

5* 

şef birou - gradul 

II 

I   1 

6** consilier I superior 3 

7** 

consilier I principa

l 

1 

8 psiholog practicant S   1 

9 consilier juridic IA S   1 

Serviciul Juridic şi Contencios 

10* 

şef serviciu - 

gradul II 

I   1 

11** consilier juridic I superior 2 

12** 

consilier juridic I principa

l 

1 

13** consilier juridic I asistent 1 

14** consilier juridic I debutant 1 

Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului 

15** consilier juridic I superior 2 

Serviciu Resurse Umane şi Gestiunea Funcţiei Publice 

16* 

şef serviciu - 

gradul II 

I   1 

17** consilier I superior 3 

18** 

consilier I principa

l 

1 

19 referent IA M   1 

20 

inspector de 

specialitate IA 

S   1 

21 

inspector de 

specialitate I 

S   1 

Biroul Sănătatea, Securitatea Muncii și PSI 

22 șef birou II S   1 

23 

inspector de 

specialitate IA 

S   2 

24 psiholog specialist S   1 

25 psiholog practicant S   1 



26 dietetician S   0,5 

27 dietetician M   0,5 

Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Strategii, Programe, Proiecte şi ONG 

28* 

şef serviciu - 

gradul II 

I   1 

29** consilier I superior 5 

Compartimentul Relaţii Publice 

30** consilier I superior 1 

Compartimentul de Coordonare a Autorităților Publice Locale 

31 

inspector de 

specialitate I 

S   1 

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap 

32 

şef serviciu gradul 

II 

S   1 

33 

medic specialist 

medicină internă 

S   0,25 

34 

medic primar 

psihiatrie 

S   0,25 

35 

medic primar 

neurologie 

S   0,25 

36 

medic primar 

oftalmologie 

S   0,25 

37 

medic medicină 

generală 

S   0,25 

38 

medic primar 

expertiza capacit 

de muncă 

S   0,25 

39 

medic specialist 

expertiza capacit 

de muncă 

S   0,25 

40 psiholog principal S   0,25 

41 

asistent social 

principal 

S   3 

42 

inspector de 

specialitate IA 

S   1 

43 

inspector de 

specialitate I 

S   2 

44 referent IA M   1 

Compartimentul – Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

45 

medic sp.-

Preşedinte Comisie 

S   1 

46 

asistent social 

specialist 

S   1 

47 

inspector de 

specialitate II 

S   1 

Serviciul de Evaluare Complexă pentru Copii 

48 

șef serviciu gradul 

II 

S   1 

49 psiholog specialist S   2 

50 psiholog specialist S   0,5 

51 psiholog practicant S   2 

52 psihopedagog S   0,5 

53 

inspector de 

specialitate IA 

S   1 

54 

medic primar 

pediatrie 

S   1 

Serviciul Management de caz pentru copii cu dizabilități 



55* 

șef serviciu - 

gradul II 

I   1 

56** consilier I superior 6 

57** 

consilier I principa

l 

3 

58 

asistent social 

principal 

S   8 

59 

asistent social 

specialist 

S   3 

60 

asistent social 

practicant 

S   3 

61 

asistent social 

debutant 

S   5 

62 consilier juridic IA S   2 

Serviciul Management de caz pentru copii aflați în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, 

Migrație, Repatrieri, Violență în Familie și Prevenirea Marginalizării Sociale 

63* 

sef serviciu - 

gradul II 

I   1 

64** consilier I superior 2 

65** consilier I asistent 1 

66 psiholog specialist S   0,5 

67 psiholog practicant S   1 

68 

asistent social 

specialist 

S   1 

69 

asistent social 

practicant 

S   1 

70 

asistent social 

debutant 

S   1 

Serviciul Management de caz pentru copii  

și managementul calității serviciilor de tip familial 

71* 

șef serviciu - 

gradul II 

I   1 

72** consilier I superior 5 

73** 

consilier I principa

l 

1 

74 

asistent social 

principal 

S   6 

75 

asistent social 

specialist 

S   2 

76 

asistent social 

practicant 

S   2 

Serviciul Management de caz pentru copii și  

managementul calității serviciilor de tip rezidențial copii și adulți 

77* 

şef serviciu - 

gradul II 

I   1 

78** consilier I superior 3 

79 consilier juridic I S   1 

80 

asistent social 

principal 

S   6 

81 

asistent social 

practicant 

S   1 

Compartiment Protecția Persoanelor Adulte 

și Managementul Calității Serviciilor pentru Adulți 

82** consilier I superior 2 

83** consilier I principa 2 



l 

Biroul Management de caz și intervenție pentru situațiile sesizate în regim de urgență 

84 șef birou gradul II     1 

85 psiholog practicant S   1 

86 

asistent social 

principal 

S   2 

87 

asistent social 

specialist 

    1 

88 

asistent social 

debutant 

S   1 

Biroul Evidență și Plată Prestaţii Sociale 

89* 

şef birou - gradul 

II 

I   1 

90** consilier I superior 2 

91** 

consilier I principa

l 

1 

92 

inspector de 

specialitate I 

S   1 

93 

asistent social 

practicant 

S   1 

Serviciul Financiar – Contabil 

94* 

şef serviciu - 

gradul II 

I   1 

95** consilier I superior 4 

96** referent III superior 2 

97 referent IA M   1 

Serviciul Achiziţii, Patrimoniu Tehnic şi Administrativ 

98* 

şef serviciu - 

gradul II 

I   1 

99** consilier I superior 1 

100 

inspector de 

specialitate IA 

S   3 

101 

inspector de 

specialitate II S   1 

102 referent IA M   2 

Compartimentul achiziții si contractare servicii sociale 

103** consilier I superior 1 

104 

inspector de 

specialitate IA 

S   

1 

105 

inspector de 

specialitate I 

S   

1 

Serviciu întreținere și deservire 

106 

șef serviciu gradul 

II 

    

1 

107 

inspector de 

specialitate IA 

S   

1 

108 şofer I G;M   5 

109 

muncitor calificat I 

(întreţinere) 

G;M   

3 

110 

muncitor calificat 

III 

G   

0,5 

111 îngrijitor G   3 

Asistenţi Maternali Profesionişti 

112 

Asistent maternal 

profesionist 

M;G   103 

Servicii Comunitare Abrud 



Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Abrud 

113 

Şef centru  - gradul 

II 

S   1 

114 

Coordonator 

personal de 

specialitate gr. II 

PL;SSD;

S 

  1 

115 Medic S   2 

116 Psiholog practicant S   1 

117 

Terapeut 

ocupaţional 

S   2 

118 

Fiziokinetoterapeu

t 

S   1 

119 Art terapeut M;PL   1 

120 

Instructor de 

ergoterapie 

M;PL   1 

121 

Asistent social 

principal 

S   2 

122 

Asistent medical 

principal 

PL   6 

123 Asistent medical PL   4 

124 Masor principal M   3 

125 Infirmier  G   47 

126 Infirmier debutant G   10 

127 Administrator I M   1 

128 Magaziner  M   1 

129 

Inspector de 

specialitate I A S   2 

130 Referent IA M   1 

131 

Muncitor calificat 

I (mecanic) 

M; G   2 

132 

Muncitor calificat 

I (electrician) 

M; G   1 

133 

Muncitor calificat 

I (dulgher) 

M;G   1 

134 

Muncitor calificat 

I (tâmplar) 

M; G   1 

135 

Muncitor calificat 

I (întreţinere) 

M; G   1 

136 

Muncitor calificat 

I (bucătar)  

M; G   2 

137 

Muncitor calificat 

II (bucătar)  

M; G   3 

138 

Muncitor calificat 

III (bucătar) 

M;G   1 

139 

Muncitor calificat 

I (lenjereasă) 

M;G   2 

140 

Muncitor calificat 

I (fochist) 

M;G   4 

141 Spălătoreasă G   3 

142 Paznic  M;G   5 

143 Şofer  I G   2 

Casa de Tip Familial nr. 15 Abrud 

144 Educator principal M   5 

145 Psiholog practicant S   0,5 

146 

Asistent social 

practicant 

S   0,5 

147 Asistent medical PL   3 



148 

Asistent medical 

debutant 

PL   2 

Casa de Tip Familial nr. 2 Abrud 

149 Educator principal M   4 

150 

Asistent medical 

debutant 

PL   1 

151 Asistent medical PL   4 

152 Psiholog practicant S   1 

153 

Asistent social 

principal 

S   

1 

Casa de Tip Familial nr. 3 Abrud 

154 

Asistent social 

principal 

SSD;S   1 

155 

Asistent social 

debutant 

SSD:S   1 

156 Educator principal M   3 

157 Educator M   1 

158 Asistent medical PL   3 

159 

Asistent medical 

debutant 

PL   1 

160 Psiholg practicant S   1 

Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 15 Abrud 

161 Asistent medical PL   1 

162 

Asistent social 

principal 

S   

1 

163 

Asistent social 

specialist 

S   

1 

164 Educator principal M   2 

165 Educator M   2 

166 Infirmier G   1 

Casa de Tip Familial nr. 6 Câmpeni 

167 Psiholog practicant S   0,5 

168 

Asistent social 

debutant 

S   0,5 

169 Asistent medical PL   4 

170 

Asistent medical 

principal 

PL;SSD   1 

171 Educator principal M   2 

172 Educator M   2 

Locuință Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 14 Abrud 

173 Educator principal M   5 

174 Educator M   1 

175 Infirmier G   2 

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 6 Abrud 

176 Educator principal M   5 

177 Educator M   1 

178 Infirmier G   2 

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 7 Abrud 

179 

Asistent social 

specialist 

S   

1 

180 Educator principal M   4 

181 Educator M   1 

182 Infirmier G   2 

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 8 Abrud 

183 

Asistent social 

practicant 

S   

1 



184 Educator principal M   4 

185 Educator M   1 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş 

186 

Şef centru  - gradul 

II 

S 

  1 

187 

Adjunct șef centru 

- gradul II 

S 

  1 

188 Medic S   1 

189 Kinetoterapeut S   1 

190 

Terapeut 

ocupaţional 

S 

  2 

191 

Psiholog practicant 

în supervizare 

(stagiar) 

S 

  1 

192 

Asistent social 

principal 

S 

  1 

193 

Asistent social 

debutant 

S 

  1 

194 Asistent medical PL;SSD   6 

195 Infirmier G   18 

196 

Muncitor calificat 

I (bucătar) 

G 

  4 

197 

Muncitor calificat 

II (bucătar) 

G 

  4 

198 

Muncitor calificat 

I (întretinere) 

G;M 

  1 

199 

Muncitor calificat 

I (fochist) 

G;M 

  4 

200 Referent IA M   1 

201 Magaziner  G;M   1 

202 Îngrijitor G   2 

Centrul de Tranzit Alba Iulia 

203 

Asistent social 

principal 

S   

1 

204 Psiholog practicant S   1 

205 

Terapeut 

ocupaţional 

S   

1 

206 Educator M   2 

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

207 

Asistent social 

principal 

S   1 

208 Asistent medical PL   0,5 

209 Asistent medical PL   0,5 

210 Psiholog practicant S   1 

211 Psiholog practicant S   0,5 

212 Psihopedagog S   0,5 

213 Educator principal M   3 

214 Educator SSD   1 

215 Educator M   3 

216 Administrator I M   0,5 

Casa de Tip Familial nr. 9 Alba Iulia 

217 

Inspector de 

specialitate II 

S   1 

218 Asistent medical PL   4 

219 Asistent medical PL   0,5 

220 Asistent medical PL   0,5 



debutant 

221 Psihopedagog S   1 

222 Psiholog practicant S   1 

223 Educator principal M   4 

224 Educator M   3 

225 Administrator I M   0,5 

Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 16 Alba Iulia 

226 Educator principal M   6 

227 Infirmier G   2 

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități "Arnsberg" 

228 

Şef centru - gradul 

II 

S   1 

229 

Medic primar 

(pediatru) 

S   

0,5 

230 Medic (pediatru) S   1 

231 

Medic primar 

(medicina de 

recuperare) 

S   0,25 

232 

Medic specialist( 

medicină de 

recuperare) 

S   0,25 

233 

Medic specialist 

(medicina de 

recuperare) 

S   0,25 

234 

Medic primar 

(medicină de 

recuperare) 

S   0,25 

235 

Medic primar 

(neurologie 

infantilă) 

S   0,5 

236 Psiholog specialist S   1 

237 Psiholog specialist S   0,5 

238 Psiholog specialist S   0,5 

239 Psiholog practicant S   3 

240 Psiholog stagiar S   1 

241 

Asistent social 

specialist 

S   1 

242 

Asistent social 

practicant 

S   1 

243 

Kinetoterapeut 

principal 

S   4 

244 Kinetoterapeut S   2 

245 

Fiziokinetoterapeu

t debutant 

S   1 

246 

Fiziokinetoterapeu

t 

S   1 

247 

Fiziokinetoterapeu

t  specialist 

S   1 

248 

Fiziokinetoterapeu

t principal 

S   1 

249 

Asistent medical 

principal 

PL;SSD   3 

250 

Terapeut 

ocupaţional 

S   2 

251 

Terapeut 

ocupaţional 

S   0,5 

252 Profesor C.F.M. S   1 



253 

Psihopedagog 

principal 

S   0,5 

254 Psihopedagog S   0,5 

255 Logoped S   1 

256 Masor M   1 

257 Masor M   0,5 

258 Masor M   0,5 

259 Referent IA M   1 

260 

Muncitor calificat 

I (spălătoreasă) 

G   1 

261 

Muncitor calificat 

II (spălătoreasă) 

G   1 

262 Spălătoreasă G   0,5 

263 Îngrijitor  G   2 

264 Administrator I M   0,5 

Centrul de Plasament Blaj 

265 

Şef centru – gradul 

II 

S   1 

266 

Medic specialist 

(neurolog) 

S   0,25 

267 

Medic specialist 

(pediatru) 

S   0,5 

268 

Medic specialist 

(psihiatru) 

S   0,25 

269 

Asistent social 

specialist 

S   1 

270 

Asistent social 

practicant 

S   1 

271 

Asistent social 

debutant 

S   2 

272 Psiholog specialist S   0,5 

273 Psiholog specialist S   0,5 

274 Psiholog practicant S   1 

275 

Inspector de 

specialitate II 

S   1 

276 Educator principal M   8 

277 Educator M   7 

278 

Asistent medical 

principal 

PL;SSD   2 

279 

Asistent medical 

debutant 

PL   3 

280 

Muncitor calificat 

I (bucătar) 

M;G   3 

281 

Muncitor calificat 

II (bucătar) 

M;G   1 

282 

Muncitor calificat 

I (lenjereasă) 

M;G   1 

283 

Muncitor calificat 

I (întreținere) 

M:G   2 

284 Șofer I M;G   2 

285 Îngrijitor  G   2 

Casa de Tip Familial în Comunitate Blaj 

286 Educator principal M   4 

287 Educator M   2 

288 Asistent medical  PL   2 

289 Asistent medical PL   3 



debutant 

Centrul de Plasament de Tip Familial Mănărade 

290 

Asistent social 

principal 

S   1 

291 Asistent medical PL   2 

292 

Asistent medical 

debutant 

PL   1 

293 Educator principal M   4 

294 Educator M   5 

Casa de Tip Familial nr. 4 Blaj 

295 

Terapeut 

ocupațional 

S   1 

296 

Asistent medical 

debutant 

S   1 

297 Psiholog practicant S   0,5 

298 Asistent medical PL   4 

299 Educator principal M   4 

300 Educator M   3 

301 Îngrijitor  G   1 

Casa de Tip Familial nr. 8 Sâncrai 

302 

Şef centru –gradul 

II 

S   1 

303 Psihopedagog S   1 

304 Educator principal M   5 

305 Asistent medical PL   5 

306 Referent IA M   1 

307 Paznic   G   1 

Casa de Tip Familial nr. 1 Aiud 

308 Psihopedagog S   1 

309 Educator principal M   5 

310 Educator M   1 

311 

Asistent medical 

principal 

S   1 

312 Asistent medical PL   4 

313 

Muncitor calificat 

II (întreţinere) 

G   1 

Casa de Tip Familial pentru Copii cu Dizabilităţi Sâncrai 

314 Psihopedagog S   1 

315 

Asistent medical 

principal 

PL   1 

316 Asistent medical PL   3 

317 

Asistent medical 

debutant 

Pl   1 

318 Educator principal M   6 

319 Educator M   2 

320 Magaziner  M   1 

Casa de Tip Familial nr. 5 Aiud 

321 Asistent medical S   2 

322 Educator M   5 

Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 17 Sâncrai 

323 Educator principal M   4 

324 Educator M   2 

325 Infirmier G   1 

326 

Muncitor calificat 

I (întreținere) 

G   1 

 



Casa de Tip Familial "Speranţa Copiilor" Cugir 

327 Asistent medical PL   5 

328 Psihopedagog S   1 

329 Educator principal M   3 

330 Educator M   5 

331 

Educatoare - 

educator 

M   1 

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

332 

Şef centru - gradul 

II 

S   1 

333 

Asistent social 

principal 

S   1 

334 Psiholog specialist S   1 

335 

Asistent medical 

principal 

PL;SSD   1 

336 Asistent medical PL;SSD   1 

337 Educator principal SSD   1 

338 Educator debutant S   1 

339 Educator principal M   1 

Servicii Comunitare Galda de Jos 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos 

340 

Şef centru – gradul 

II 

S   

1 

341 

Adjunct şef centru 

- gradul II 

SSD;S   

1 

342 Medic primar S   2 

343 

Medic primar 

(psihiatrie) 

S   

0,5 

344 

Medic primar 

(psihiatrie) 

S   

0,5 

345 

Medic specialist 

(psihiatrie) 

S   

2 

346 Medic S   5 

347 

Asistent social 

principal 

S   

4 

348 

Asistent social 

specialist 

S   

1 

349 

Asistent social 

practicant 

S   

1 

350 Kinetoterapeut S   1 

351 Psiholog specialist S   0,5 

352 Psiholog specialist S   0,5 

353 Psiholog specialist S   2 

354 Psiholog practicant S   3 

355 

Terapeut 

ocupaţional 

S   

14 

356 Art terapeut M;PL   1 

357 

Instructor de 

ergoterapie 

M;PL   2 

358 

Asistent medical 

principal 

PL;SSD   

31 

359 Asistent medical PL;SSD   6 

360 

Asistent medical 

debutant 

PL;SSD   

2 

361 Masor principal M   2 

362 Masor M   3 



363 Infirmier G   143 

364 Farmacist S   2 

365 

Fiziokinetoterapeu

t specialist 

S   

1 

366 

Inspector de 

specialitate IA 

S   

3 

367 

Inspector de 

specialitate I 

S   

3 

368 

Inspector de 

specialitate 

debutant 

S   

1 

369 Magaziner  G;M   1 

370 Kinetoterapeut S   1 

371 

Kinetoterapeut 

principal 

S   

1 

372 

Profesor C.F.M. 

principal 

S   

1 

373 Profesor C.F.M. S   1 

374 

Muncitor calificat 

I (bucătar) 

M;G   

4 

375 

Muncitor calificat 

II (bucătar) 

M;G   

8 

376 

Muncitor calificat 

III (bucătar) 

M;G   

1 

377 

Muncitor calificat 

I (instalator) 

M;G   

1 

378 

Muncitor calificat 

I (electrician) 

M;G   

3 

379 

Muncitor calificat 

I (frizer) 

M;G   

2 

380 

Muncitor calificat 

I (fochist) 

M;G   

6 

381 

Muncitor calificat 

I (întreținere) 

M:G   

1 

382 Spălătoreasă M;G   6 

383 

Muncitor calificat 

II (lenjereasa) 

M;G   

2 

384 

Muncitor calificat 

I (croitoreasa) 

M;G   

1 

385 Şofer I M;G   1 

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 10 Cricău 

386 

Asistent social 

specialist 

SSD;S   

1 

387 Educator principal M   4 

388 Educator M   1 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Gîrbova 

389 

Şef centru (medic 

primar) – gradul II  

S   

1 

390 

Inspector de 

specialitate I 

S   

2 

391 

Asistent social 

principal 

S   

1 

392 Psiholog practicant S   1 

393 Psiholog specialist S   1 

394 

Terapeut 

ocupaţional 

S   

1 

395 Masor M   1 



396 

Asistent medical 

principal 

PL   

3 

397 Asistent medical PL   1 

398 

Asistent medical 

debutant 

PL   

1 

399 Infirmier G   20 

400 Magaziner  M   1 

401 

Muncitor calificat 

I (bucătar) 

G;M   

3 

402 

Muncitor calificat 

II (bucătar) 

G;M   

1 

403 Spălătoreasă G   1 

404 

Muncitor calificat 

I (lenjereasă) 

G   

1 

405 Şofer I M   1 

406 

Muncitor calificat 

I (întreţinere) 

G;M   

3 

407 

Muncitor  

necalificat I 

G   

1 

Locuinţă Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 13 Gîrbova 

408 Educator principal M   1 

409 Infirmier G   5 

Locuinţă Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 3 Gîrbova 

410 Infirmier G   5 

411 Educator principal M   3 

TOTAL GENERAL 1113 

     NOTA: 

*   funcţie publică de conducere 

** funcţie publică de execuţie 

     

                        AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 109/9 martie 2017 

 

 

 

REGULAMENTUL  

de organizare şi funcţionare al 

 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba  

 

Capitolul I - Dispoziţii generale 

 

Art. 1 – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba este instituţie 

publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Alba, 

înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.198/18.11.2004. 

 Art. 2 – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba este înfiinţată 

prin reorganizarea Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Alba şi a Direcţiei 

Judeţene de Asistenţă Socială Alba, preluând în mod corespunzător funcţiile acestor servicii, 

denumită în continuare, în prezentul regulament Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba. 

Art. 3 – Preşedintele Consiliului Judeţean Alba coordonează, controlează şi răspunde de 

activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 4 – Obiectul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba îl constituie aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul 

protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 

Art. 5 – Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

este susţinută financiar prin fondurile alocate de Consiliul Judeţean Alba, precum şi alte fonduri 

extrabugetare cuprinse în bugetul propriu. 

Art. 6 (1) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba are cont în 

Trezoreria municipiului Alba Iulia, ştampilă de formă rotundă, inscripţionată „România, 

Consiliul Judeţean Alba, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba”, iar 

actele întocmite poartă antetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba şi sunt semnate de către directorul general, care este ordonator terţiar de credite în 

conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Legea finanțelor publice nr. 500/2002 cu 

modificările și completările ulterioare. 

(2) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba este înregistrată la 

Autoritatea naţională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal ca operator de 

date cu caracter personal cu nr. 11773.  

Art. 7 – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba are sediul în 

municipiul Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba, cod 510207. 

 

Capitolul II - Funcţii 

 

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

principal, următoarele funcţii: 

- de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului 

de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a 

programelor de acțiune anti sărăcie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba; 

- de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a 

drepturilor copilului la nivelul judeţului Alba; 

- de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie; 

- de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor 

care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă 

socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu; 

- de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare 

pentru implementarea strategiilor cu privire la acțiunile anti sărăcie, prevenirea și combaterea 

marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la 

nivelul judeţului Alba; 



- de reprezentare a Consiliului Judeţean Alba, pe plan intern şi extern în domeniul 

asistenţei sociale şi protecţiei copilului. 

 

Capitolul III – Atribuţiile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

Art. 9 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba îndeplineşte 

următoarele atribuţii principale: 

a) în domeniul protecţiei persoanei adulte sau persoanei adulte cu handicap: 

 1 – facilitează accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege ca potenţiali 

beneficiari, fără discriminare de sex, vârstă, religie, apartenenţă etnică sau naţionalitate şi 

stabileşte criterii obiective de eligibilitate şi admitere, în funcţie de tipurile de servicii sociale 

furnizate şi de resursele disponibile, în cadrul procesului de furnizare a serviciilor sociale; 

2 – asigură beneficiarilor respectarea demnităţii, autodeterminării, autonomiei în 

gestionarea propriilor bunuri şi a dreptului la intimitate personală; 

3 – completează evaluarea situaţiei socio-economice, realizată de către autoritatea publică 

locală de la domiciliul persoanei adulte în cazul celor care se adresează Serviciului de evaluare 

complexă a persoanelor adulte cu handicap; 

4 – elaborează şi implementează pe baza rezultatelor evaluării planul individual de 

intervenţie pentru persoanele adulte cu handicap instituţionalizate în cadrul DGASPC Alba;  

5 – verifică şi reevaluează semestrial sau ori de câte ori este cazul situaţia persoanei adulte 

cu dizabilităţi pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-un serviciu de protecţie 

de tip rezidenţial din structura instituţiei, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii 

stabilite;  

6 – asigură în limita competenţelor legale şi a resurselor disponibile, la solicitarea 

autorităţilor administraţiei publice locale, în situaţia în care acestea nu au capacitatea 

corespunzătoare, măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanelor adulte 

aflate în dificultate; 

7 – implică beneficiarii/reprezentanţii legali ai acestora în procesul de elaborare şi 

implementare a planului individual de intervenţie, asigurându-se că beneficiarii au 

responsabilităţi şi îndatoriri pe care le cunosc şi pe care trebuie să le respecte, în conformitate cu 

prevederile legale şi contractuale, încheind în acest sens contracte de acordare a serviciilor 

sociale; 

8 – susţine în faţa Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba propunerile 

de încadrare în grad şi tip de handicap; 

9 – sesizează, în condiţiile legii, după caz, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba, în vederea reevaluării încadrării în grad şi tip de handicap, orientării 

profesionale, precum şi a celorlalte măsuri de protecţie a adulţilor cu handicap; 

10 – îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege; 

b) în domeniul protecţiei drepturilor copilului: 

1 – facilitează accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege ca 

potenţiali beneficiari, fără discriminare de sex, vârstă, religie, apartenenţă etnică sau naţionalitate 

şi stabileşte criterii obiective de eligibilitate şi admitere, în funcţie de tipurile de servicii sociale 

furnizate şi de resursele disponibile şi dispune de proceduri şi regulamente interne ce respectă şi 

sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, precum şi 

participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale; 

2 – întocmeşte raportul de evaluare iniţială/detaliată, după caz, a copilului şi familiei 

acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială, pentru cazurile care intră în 

atenţia instituţiei;  

3 – realizează, după caz, atât evaluarea iniţială şi/sau detaliată a nevoilor copiilor şi 

familiei acestora, cât şi evaluarea complexă a cazului, pentru cazurile care intră în atenţia 

instituţiei, instruind personalul cu privire la procedurile aplicate în evaluare şi făcându-le 

totodată cunoscute beneficiarilor, familiilor acestora sau reprezentanţilor legali;  

4 – elaborează şi implementează planul individualizat de protecţie pe baza 

rezultatelor evaluării detaliate; 

5 – implică copiii şi familiile acestora în procesul de elaborare şi implementare a 

planului individualizat de protecţie/planului de servicii, asigurându-se că beneficiarii au 

responsabilităţi şi îndatoriri pe care le cunosc şi pe care trebuie să le respecte, încheind în acest 

sens contracte de acordare a serviciilor sociale; 



6 – monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a 

măsurilor de protecţie specială a copilului;  

7 – identifică şi evaluează, la cerere, familiile sau persoanele care pot lua în 

plasament copilul;  

8 – evaluează garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care trebuie să le 

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

îngrijire; 

9 – susţine în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului / instanţei judecătoreşti 

competente propunerea privind stabilirea unei măsuri de protecţie specială; 

10 – monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată 

durata acestei măsuri;  

11 – identifică, evaluează şi pregăteşte, la cerere, persoane care pot deveni asistenţi 

maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură 

formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează 

activitatea acestora;  

12 – acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea 

reintegrării în mediul său familial;  

13 – asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi 

combatere a violenţei în familie, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor 

violenţei în familie şi agresorilor familiali; 

14 – reevaluează, cel puţin o data la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările 

care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, 

modificarea sau încetarea acestora;  

15 - îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru 

copiii aflaţi în evidenţa sa;  

16 – evaluează, pe baza solicitării, persoana sau familiile care doresc să adopte copii; 

evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează 

atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;  

17 – susţine, în faţa instanţei competente, cererea de deschidere a procedurii adopţiei 

interne ; 

18 – susţine, în faţa instanţei competente, cererea de încredinţare în vederea adopţiei 

copilului de către familia identificată ca potenţial adoptatoare ; 

19 – susţine, în faţa instanţei competente, cererea de încuviinţare a adopţiei copilului 

de către familia căreia i-a fost încredinţat în vederea adopţiei; 

20 – monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi 

părinţii lor adoptivi timp de doi ani după încuviințarea adopției; sprijină părinţii adoptivi ai 

copilului, la cererea acestora, în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, 

de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;  

21 – intervine, la sesizare, în cazurile de violenţă în familie din judeţ; 

22 – evaluează, la cerere, situaţia de risc pentru părţile implicate în cazurile de 

violenţă în familie şi propune soluţii sau îndrumă părţile către servicii de specialitate; 

23 – dezvoltă activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în interesul 

superior al copiilor expuşi la abuz, neglijare şi exploatare, inclusiv violenţa în familie 

24 – monitorizează, statistic, cazurile de violenţă în familie, aflate în evidenţa 

instituţiei și a celor comunicate de către SPAS-uri; 

25 – îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege; 

c) în relaţia cu furnizorii de servicii sociale: 

1 – asigură, la cerere, coordonarea metodologică a serviciilor rezidenţiale pentru 

copii şi adulţi în vederea respectării standardelor minime obligatorii; 

2 – desemnează managerii de caz pentru cazurile sociale înregistrate conform 

standardelor minime de calitate în domeniul managementului de caz; 

3 – asigură asistenţă de specialitate, la cerere şi în limita resurselor disponibile, în 

vederea obţinerii acreditării serviciilor conform legii; 

4 – îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin 

hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba.  

 

d) alte atribuţii 



1 – coordonează metodologic şi sprijină, la cerere, activitatea autorităţilor 

administraţiei publice locale din judeţul Alba în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi 

a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie; 

2 – acordă, la cerere, asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea 

structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi 

protecţia copilului; 

3 – coordonează metodologic, activitatea responsabililor de caz prevenire de la 

nivelul autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Alba, la solicitarea acestora; 

4 - dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu alţi 

reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a 

serviciilor destinate protecţiei copiilor, persoanelor adulte cu handicap, în funcţie de nevoile 

acestora; 

5 – colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea 

administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii; 

6 – asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor 

şi măsurilor asistenţă socială şi protecţia copilului şi a persoanelor adulte cu dizabilităţi;  

7 – colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la 

aceste drepturi; 

8 – fundamentează şi propune Consiliului Judeţean Alba, înfiinţarea, finanţarea, 

respectiv cofinanţarea serviciilor pentru protecţia copilului, persoanei adulte cu sau fără 

dizabilităţi; 

9 – organizează şi realizează activităţi specifice contractării serviciilor sociale 

acordate de furnizori publici şi privaţi conform prevederilor hotărârilor adoptate în acest sens de 

Consiliul Judeţean Alba ; Furnizorii privați și unitățile furnizoare pentru care se contractează 

servicii sunt enumerați în Anexa la prezentul regulament și se actiualizează ori de câte ori se 

impune. Categoriile de servicii sociale care urmează să se supună contractării se vor aproba de 

către consiliul județean.  

10 – prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Judeţean Alba rapoarte de activitate; 

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

handicap; 

12 – acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia 

instituţionalizată a copiilor şi a persoanelor cu dizabilităţi; 

13 – organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul 

propriu şi serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia; 

14 – asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia 

copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

15 – realizează şi actualizează periodic baza de date privind copiii aflaţi în sistemul 

de protecţie specială din judeţul Alba (date de identificare, tipul şi data instituirii măsurii de 

protecţie specială, nivelul de şcolarizare, gradul şi tipul de handicap) şi raportează lunar date 

statistice referitoare la copiii instituţionalizaţi, în judeţul Alba, către Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale; 

16– realizează şi actualizează periodic, la nivelul judeţului Alba, baza de date privind 

persoanele adulte cu handicap (datele de identificare, gradul şi tipul de handicap) şi raportează 

statistic aceste date Ministerului Muncii și Justiției Sociale; 

17 – acordă, la cerere, sprijin autorităţilor publice locale de la nivelul comunelor, 

oraşelor şi municipiilor de pe raza teritorială a judeţului, în scopul planificării, dezvoltării şi 

organizării serviciilor sociale de interes local; 

18 – încheie convenţii de colaborare cu alte instituţii de drept public sau privat în 

vederea dezvoltării unor structuri de economie socială în care să se desfăşoare activităţi de 

producţie cu caracter educativ/terapeutic. Aceste structuri pot fi dezvoltate în cadrul serviciilor 

de protecţie de tip rezidenţial pentru copii sau adulţi cu sau fără handicap şi vor avea ca 

obiective: formarea deprinderilor de viaţă independentă, asigurarea incluziunii sociale şi crearea 

posibilităţilor de formare a personalităţii individuale pentru o mai uşoară integrare în viaţa socio-

economică. 

19 – îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin 

hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba. 

 



Capitolul IV – Structura organizatorică 

 

Art. 10 – Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, 

astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii. 

a) Structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba este următoarea: 

1. Compartimentul Audit 

            2. Biroul adopţii şi postadopţii 

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

handicap 

            4. Serviciul juridic şi contencios 

4.1. Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului 

            5. Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice 

            6. Serviciul monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi ONG 

             6.1.Compartiment coordonare autorităţi publice locale 

6.2. Compartimentul Relaţii Publice 

             7. Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI 

             8. Serviciul de evaluare complexă pentru copii 

 9. Serviciul Management de caz pentru copii cu dizabilități 

             10. Serviciul management de caz pentru copii aflați în situații de abuz, neglijare, trafic, 

migrație, repatrieri, violență în familie și prevenirea marginalizării sociale 

            11. Serviciul management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip 

familial 

 11.1. Asistenţi maternali profesionişti 

            12. Serviciul management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip 

rezidențial copii și adulți 

12.1. Compartiment protecţia persoanelor adulte și managementul calității 

serviciilor pentru adulți 

13. Biroul Management de caz și intervenție pentru situațiile sesizate în regim de urgență  

14. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 

            15. Biroul evidență și plată prestaţii sociale 

      16. Serviciul Financiar – Contabil 

            17. Serviciul Achiziţii, Patrimoniu, Tehnic şi Administrativ 

17.1. Compartimentul achiziţii și contractare servicii sociale 

            18. Serviciul întreținere și deservire 

 

 b) Unităţile componente de tip rezidenţial / familial: 

1. Servicii comunitare Abrud, care vor avea în structură: 

- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Abrud 

- Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 6 Abrud 

- Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 7 Abrud  

- Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 8 Abrud 

- Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 14 Abrud 

- Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 15 Abrud 

- Casa de tip familial nr. 2 Abrud  

- Casa de tip familial nr. 3 Abrud 

- Casa de tip familial nr. 6 Abrud 

- Casa de tip familial nr. 15 Cîmpeni 

 

2. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş 

 

3. Servicii comunitare Gârbova care vor avea în structură: 

- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Gârbova 

- Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 3 Gârbova 

- Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr.13 Gârbova 

 

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



- Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos 

- Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 10 Cricău. 

 

5. Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsberg” Alba Iulia 

6. Centrul de plasament Blaj, Casa de tip familial în comunitate Blaj, Centrul de plasament 

de tip familial Mănărade, Casa de tip familial nr. 4 Blaj.  

7. Casa de tip familial nr. 8 Sâncrai, Casa de tip familial nr. 1 Aiud, Casa de tip familial 

pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai, Casa de tip familial nr. 5 Aiud, Locuinţa protejată 

pentru persoane cu handicap nr. 17 Sîncrai. 

8. Casa de tip familial “Speranţa Copiilor” Cugir. 

9. Centru maternal pentru 6 cupluri mamă-copil „Speranţa” Alba Iulia. 

10. Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia. 

11. Centrul de tranzit Alba Iulia. 

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

13. Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr.16 Alba Iulia. 

 

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

se asigură de directorul general şi de colegiul director.  

Art.12 – (1) Colegiul director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba este compus din directorul general, directorii generali adjuncţi, personalul de 

conducere din cadrul Direcţiei generale (director executiv, şef serviciu, şef birou, şef centru, 

adjunct şef centru), precum şi 3 consilieri judeţeni având cu precădere studii socio-umane, 

propuşi de preşedintele consiliului judeţean.  

(2) Preşedintele colegiului director este secretarul judeţului Alba. 

(3) În situaţia în care preşedintele colegiului director nu-şi poate exercita 

atribuţiile, acestea sunt exercitate de către directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 (4) Colegiul director se întruneşte în şedinţa ordinară trimestrial, la convocarea 

directorului general, precum şi în şedinţa extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea 

directorului general, a preşedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii generali 

adjuncţi. 

   (5) La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele 

Consiliului Judeţean Alba, membrii Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, ai Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba, consilierii judeţeni, precum şi alte persoane 

invitate de membrii colegiului director. 

  (6) Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa preşedintelui şi a cel 

puţin două treimi din numărul membrilor săi.    

  (7) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, colegiul director adoptă hotărâri, cu 

votul majorităţii membrilor prezenţi. 

  (8) Atribuţiile colegiului director sunt următoarele: 

a) analizează şi controlează activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba; 

b) propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

c) avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

d) avizează proiectul strategiei şi rapoartelor de activitate elaborate de directorul general al 

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

e) propune Consiliului Judeţean Alba modificarea structurii organizatorice şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, precum şi rectificarea bugetului în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia; 

f) propune Consiliului Judeţean Alba înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, altele decât bunurile imobile, 

prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii; 

g) propune Consiliului Judeţean Alba concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii 

de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, prin licitaţie publică 

organizată în condiţiile legii; 



h) întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare Consiliului Judeţean Alba, 

potrivit legii, statul de funcţii, precum şi sporurile care se acordă la salariul personalului Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu încadrarea în resursele financiare, 

în condiţiile legii. 

  (9) Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba. 

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

Copilului Alba asigură conducerea generală şi răspunde de buna funcţionare a instituţiei, în 

îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin. 

 (2) Directorul general reprezintă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi 

străinătate, precum şi în justiţie. 

 În acest sens îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 

a) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, în calitate de persoană juridică; 

b) exercită funcţia de ordonator terțiar de credite; 

c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării 

colegiului director şi aprobării Consiliului Judeţean Alba; 

d) elaborează şi supune aprobării Consiliului Judeţean Alba proiectul strategiei anuale, pe 

termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială 

şi protecţia copilului, cu avizul colegiului director şi al comisiei pentru protecţia copilului; 

e) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi 

protecţie a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit.d) şi 

propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare 

colegiului director şi apoi comisiei pentru protecţia copilului; 

f) aprobă statul de personal al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul acesteia, potrivit legii; 

elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba statul de funcţii al Direcţiei 

Generale, având avizul colegiului director; 

g) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba şi aplică măsuri disciplinare acestui personal; 

h) constată contravenţiile şi propune aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 135 din Legea 

nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

i) încheie, în condiţiile legii, contracte şi convenţii de parteneriat, contracte de finanţare, 

contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi cofinanţarea serviciilor 

sociale specializate pentru copii/ copii şi tineri / copii/tineri cu dizabilităţi / persoane adulte cu 

dizabilităţi / persoane vârstnice; 

j) este vicepreşedintele Comisiei pentru protecţia copilului Alba şi reprezintă Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în relaţiile cu aceasta; 

k) asigură executarea hotărârilor Comisiei pentru protecţia copilului Alba; 

l) avizează programele cuprinzând obiectivele de evaluare/reevaluare a activităţii 

compartimentelor şi serviciilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba; 

m)  întocmeşte fişa postului pentru directorii generali adjuncţi şi aprobă fișa postului pentru 

restul personalului din structurile direct subordonate; 

n) în exercitarea atribuţiilor ce–i revin, directorul general emite dispoziţii. 

  (3) În absenţa directorului general atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre 

directorii generali adjuncţi/executivi, desemnat prin dispoziţie a directorului general; 

 

Art. 14 – Directorul general adjunct care coordonează activităţile în domeniul protecţiei 

drepturilor copilului îndeplineşte următoarele atribuţii:  

a) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea Directorului executiv, 

Serviciului management de caz pentru copii aflați în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, 

repatrieri, violența în familie și prevenirea marginalizării sociale, Serviciului management de caz 

pentru copii și managementul calității serviciilor de tip familial, Serviciului management de caz 

pentru copii și managementul calității serviciilor de tip rezidenţial copii și adulți, Serviciului de 

evaluare complexă pentru copii, Serviciului Management de caz pentru copii cu dizabilități, 



Biroului telefonul copilului și intervenție în regim de urgență, Centrului de zi pentru copii cu 

dizabilități „Arnsberg” Alba Iulia, Centrului de plasament Blaj, Casei de tip familial nr. 8 

Sâncrai și a Centrului Maternal pentru 6 cupluri mamă-copil „Speranţa” Alba Iulia;  

b) propune directorului general programe şi proiecte privind eficientizarea serviciilor 

oferite beneficiarilor, în conformitate cu obiectivele strategiei naţionale şi judeţene în domeniul 

protecţiei drepturilor copilului;  

c) urmărește măsurile privind aplicarea standardelor de calitate pentru serviciile 

sociale destinate protecţiei copilului aflat în dificultate în unitățile proprii și la furnizorii privați 

cu care direcția are contracte de furnizare de servicii sociale;  

d) verifică și avizează transmiterea dosarelor la schimbarea managerilor de caz; 

e) întocmește planul de reevaluare a dosarelor copiilor cu măsuri de protecție 

specială; 

f) organizează activitatea Comisiei interne de reevaluare a cazurilor pentru care este 

dispusă o măsură de protecție specială. Comisia internă va reevalua cazurile alternativ cu 

Comisia pentru Protecție a Copilului o dată la trei luni; 

g) coordonează și avizează actualizarea anuală a procedurilor de lucru pentru 

compartimentele din subordine; 

h) elaborează componentele de strategie specifică activităţii structurilor pe care le 

coordonează;  

i) elaborează strategii de acţiune în domeniu şi răspunde de acestea, prin cunoaşterea 

realităţii concrete, precum şi a unor indicatori sociali cantitativi privind asistenţa socială în 

domeniu protecţiei copilului;  

j) urmăreşte implementarea de măsuri şi metode moderne de conducere şi de 

organizare a muncii, în vederea creşterii calităţii activităţii;  

k) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor eliberate de Comisia pentru Protecţia 

Copilului Alba şi a sentinţelor civile eliberate de Tribunalul Alba privind instituirea măsurilor de 

protecţie specială; 

l)  desemnează managerii de caz pentru toţi copiii pentru care Comisia pentru 

Protecţia Copilului Alba sau Tribunalul Alba a instituit o măsură de protecţie specială şi pentru 

toţi copiii pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului Alba a stabilit încadrarea acestora într-

un grad de handicap.  

m) desemnează managerii de caz care să coordoneze metodologic activitatea 

responsabililor de caz prevenire de la nivelul fiecărui SPAS/primărie din judeţ.  

n) elaborează, împreună cu Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice, fişa 

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

structurilor coordonate și avizează fișele posturilor pentru tot personalul de execuție din cadrul 

serviciilor pe care le are în subordine;  

o)  coordonează activitatea de evaluare pentru structurile din subordine şi propune 

măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;  

p)  propune programe de formare profesională pentru categoriile de personal din 

structurile pe care le coordonează;  

q)  pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice colaborează cu toate structurile 

specializate din cadrul direcţiei;  

r) coordonează modul de elaborare a capitolelor care privesc descrierea serviciilor 

sociale destinate copilului și familiei și modalitățile de monitorizare a acestora din caietele de 

sarcini pentru contractarea serviciilor sociale; 

s)  îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului de către directorul 

general.  

Directorul general adjunct se subordonează directorului general al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba. 

 

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

persoanei adulte îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea: Serviciului de evaluare complexă a 

persoanelor adulte cu handicap, a Serviciilor comunitare Abrud, Serviciilor comunitare Gîrbova, 

Serviciilor comunitare Galda de Jos, Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş și a 

speciliștilor din cadrul Compartimentul Protecţia Persoanelor Adulte şi Managementul Calităţii 

Serviciilor pentru Adulţi. 



b) elaborează strategii de acţiune în domeniu şi răspunde de acestea, prin cunoașterea  

realităţii concrete, precum şi a unor indicatori sociali cantitativi privind asistenţa socială; 

c) stabilește și urmărește măsurile privind aplicarea standardelor de calitate pentru 

serviciile sociale destinate protecţiei adulților aflați în dificultate în unitățile proprii și la 

furnizorii privați cu care direcția are contracte de furnizare de servicii sociale;  

d)  urmăreşte implementarea de măsuri şi metode moderne de conducere şi de organizare a 

muncii, în vederea creşterii calităţii activităţii; 

e) analizează activitatea serviciilor din subordine şi ia măsuri operative pentru 

îmbunătăţirea acesteia; 

f) asigură respectarea prevederilor legale cu privire la activitatea organismelor private 

autorizate în domeniul protecţiei persoanei adulte; 

g) coordonează acţiunile autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul 

protecţiei persoanei adulte şi sprijină activitatea de punere în aplicarea a Strategiei 

Guvernamentale şi Judeţene în acest domeniu; 

h) asigură executarea hotărârilor eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba privind internarea în centrele rezidențiale pentru adulți; 

i) elaborează, împreună cu Serviciul resurse umane fişa postului pentru şefii de servicii şi 

birouri, respectiv coordonatorii de compartimente, din cadrul structurilor coordonate și avizează 

fișa postului pentru personalul de execuție din structurile pe care le are în coordonare; 

j) propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de sprijin şi asistenţă pentru situaţiile ce 

pun în pericol securitatea persoanei adulte pe care le prezintă spre aprobare colegiului director; 

k) coordonează elaborarea capitolelor care privesc descrierea serviciilor sociale destinate 

adulților și modalitățile de monitorizare a acestora din caietele de sarcini pentru contractarea 

serviciilor sociale; 

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

Directorul executiv se subordonează directorului general adjunct al Directiei Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba. 

Art. 16 – Directorul general adjunct în domeniul managementului resurselor umane şi 

administraţie publică, îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea: Serviciului juridic şi 

contencios, Serviciului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice, Serviciului monitorizare, 

analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi ONG şi a Biroului sănătatea, securitatea muncii 

și PSI; 

b) asigură managementul resurselor umane la nivelul întregii direcții, în limita 

fondurilor aprobate în buget cu această destinație; 

c)  coordonează activitatea de elaborare proiecte/programe pentru serviciile sociale 

din judeţ în conformitate cu obiectivele strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale; 

d) asigură corelarea strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale cu resursele 

umane şi financiare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

propune actualizarea acesteia în funcţie de evoluţia indicatorilor socio-economici ai judeţului 

Alba; 

e) organizează şi urmăreşte activitatea de elaborare a fişei postului pentru toţi 

angajaţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba împreună împreună 

cu celălalt director general adjunct/directorii executivi; 

f) organizează activitatea de elaborare a instrumentelor de evaluare profesională a 

personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în funcţie de 

specificul profesiilor şi a atribuţiilor din fişa postului; 

g) organizează și coordonează activitatea de monitorizarea a serviciilor sociale 

contractate de DGASPC cu furnizori privați de servicii sociale; 

h) organizează și coordonează activitățile metodologice desfășurate de către 

DGASPC cu SPAS – rile din județ și cu Consiliile comunitare consultative din cadrul acestora; 

i) coordonează activitățile de completare a bazei de date în cadrul serviciilor de 

monitorizare a serviciilor sociale;  

j) organizează şi răspunde de activitatea de evaluare a personalului Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba împreună cu directorul general 

adjunct/diretorii exeutivi; 

k) propune organizarea de programe de formare profesională pentru toate categoriile 

de personal din structurile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 



l) pentru îndeplinirea atribuţiilor colaborează cu toate structurile specializate din 

cadrul direcţiei; 

m) coordonează asistenţa juridică acordată serviciilor din cadrul DGASPC Alba; 

n) participă în echipa de negociere a contractului colectiv de muncă; 

o) coordonează activitățile de protecția muncii și paza contra incendiilor; 

p) coordonează elaborarea capitolelor care privesc structura orientativă și atribuțiile 

personalului care lucrează în serviciile sociale și modalitățile de monitorizare a acestora din 

caietele de sarcini pentru contractarea serviciilor sociale; 

q) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului de către directorul 

general. 

Capitolul V - Atribuţiile componentelor funcţionale din structura  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

Art. 17 – Compartiment Audit, îndeplineşte următoarele atribuţii specifice : 

a) elaborează normele metodologice specifice Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba şi le supune spre avizare Consiliului Judeţean Alba; 

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

directorului general; 

c) efectuează activităţi de audit public intern în baza planului anual de audit pentru a 

evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, 

regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; 

d) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către directorul general al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba auditate, precum şi despre 

consecinţele acestora; 

e) certifică trimestrial şi anual, însoţit de raportul activităţii de audit public intern, bilanţul 

contabil şi contul de execuţie bugetară ale DGASPC Alba, prin verificarea legalităţii, realităţii şi 

exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune; 

f) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din 

activităţile sale de audit; 

g) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat 

directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi 

structurii de control intern abilitate; 

h) examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identificarea 

erorilor, risipei, gestiunii defectuoase şi fraudelor şi, pe aceste baze, propune măsuri şi soluţii 

pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi, după caz; 

i) evaluează economicitatea, eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de 

execuţie existente în cadrul direcţiei ori la nivelul unui program/proiect finanţat din fonduri 

publice utilizează resurse financiare, umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi 

obţinerea rezultatelor stabilite; 

j) identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control, precum şi a riscurilor 

asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operaţiuni şi propune măsuri 

pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor, după caz; 

k) efectuează misiuni de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management 

financiar şi control sunt tranparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, 

economicitate, eficienţă şi eficacitate; 

l) efectuează misiuni de audit intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate în entitatea 

publică cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea 

patrimoniului;  

m) efectuează misiuni de audit intern asupra tuturor sistemelor de control din cadrul 

unităţii în scopul de a evalua eficacitatea şi performanţa structurilor funcţionale în 

implementarea politicilor, programelor şi acţiunilor în vederea îmbunătăţirii continuue a 

acestora; 

n) desfăşoară activitatea pe bază de ordin de serviciu scris, aprobat de către directorul 

general şi în care se prevede în mod explicit scopul, obiectivele şi durata auditului; 

o) are acces la toate datele şi informaţiile pe care le consideră relevante pentru scopul şi 

obiectivele precizate în ordinul de serviciu, iar personalul de conducere şi de execuţie implicat în 



activitatea auditată au obligaţia să ofere documentele solicitate şi tot sprijinul necesar 

desfăşurării în bune condiţii a auditului intern; 

p) examinează procedurile de control intern în acord cu obiectivele misiunii, în vederea 

identificării tuturor deficienţelor semnificative ale acestora; 

r) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziţia directorului 

general; 

Compartimentul audit se subordonează directorului general şi colaborează cu serviciile 

funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

Art. 18 – Biroul adopţii şi post adopţii îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) face propuneri vizând strategia judeţeană în domeniul adopţiei, referitoare la obiectivele 

generale şi operaţionale anuale; 

b) desfăşoară activităţi de informare şi promovare a adopţiei naţionale; 

c) asigură luarea în evidenţă a copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabileşte ca 

finalitate adopţia internă; 

d) asigură sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaţi în evidenţa sa, opinia lor fiind 

consemnată şi luată în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere; 

e) asigură selecţia celei mai potrivite persoane-familii care urmează să parcurgă etapa 

potrivirii practice; 

f) oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta informaţii complete despre 

procedura de atestare, pregătire şi despre serviciile de sprijin existente;  

g) oferă persoanei/ familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta posibilitatea de a întâlni 

persoane/ familii care au adoptat, prin organizări de întâlniri cu grupuri suport; 

 h) asigură evaluarea familiei/ persoanei care doreşte să adopte, ţinând cont de interesul 

superior al copilului; 

i) oferă informaţii şi asigură sprijinul necesar pentru părinţii copiilor pentru care soluţia 

planului individualizat de protecţie este adopţia, precum şi pentru familia extinsă; 

j) asigură informarea părinţilor copilului sau, după caz, al reprezentantului legal al cărui 

consimţământ la adopţie este cerut de lege asupra consecinţelor şi efectelor adopţiei, în special 

asupra încetării legăturii de rudenie cu copilul; 

 k) asigură la cerere consilierea şi informarea persoanei /familiei potenţial adoptatoare cu 

privire la etapele adopţiei şi ceea ce implică adopţia, organizând programe de pregătire pentru 

aceştia; 

l) asigură, la cerere, servicii de sprijin, consiliere şi informare familiilor adoptatoare, 

copiilor adoptaţi şi familiilor biologice; 

m) asigură, în condiţiile legii,urmărirea şi monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor 

dintre acesta şi părinţii săi adoptivi pe întreaga perioadă prevăzută de lege, întocmind atât 

rapoarte bilunare în urma încredinţării în vederea adopţiei cât şi rapoarte trimestriale post 

adopţie; 

n) asigură închiderea cazurilor la sfârşitul perioadei prevăzute de lege; 

o) ţine evidenţa serviciilor de care beneficiază copilul şi/ sau familia adoptatoare; 

p) fundamentează proiectele de dispoziţii ale directorului general precum şi proiectele 

hotărârilor pe care DGASPC Alba le supune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba, în 

domeniul său de activitate; 

r) întocmeşte proiectele de dispoziţii ale directorului general şi proiectele de Hotărâri 

promovate de DGASPC Alba. 

Biroul adopţii şi post adopţii funcţionează în subordinea directă a directorului general şi 

colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba.  

 

Art. 19 – Compartimentul Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) înregistrează în registrul propriu de evidenţă dosarele persoanelor cu handicap 

solicitante, după realizarea evaluării de către serviciul de evaluare complexă; 

b) asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare 

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

complexă; 



c) transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare ale 

şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia; 

d) ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor; 

e) întocmeşte procesele-verbale privind desfăşurarea şedinţelor; 

f) redactează certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap şi la cerere certificatele de 

orientare profesională; 

g) gestionează registrul de procese-verbale; 

h) gestionează registrul de contestaţii şi transmite Comisiei superioare de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap contestaţiile înregistrate; 

i) redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare; 

j) transmite persoanei cu handicap solicitante documentele emise de comisia de evaluare, 

adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare şi 

integrare socială şi la cerere certificatul de orientare profesională, precum şi alte documente 

eliberate de comisia de evaluare; 

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

participării la şedinţe; 

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

 

Compartimentul - Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap se 

subordonează Directorului general şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

Art. 20 – Serviciul juridic şi contencios îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) asigură reprezentarea şi susţinerea intereselor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba la instanţele judecătoreşti sau în faţa notarilor publici, la alte organe cu 

activitate jurisdicţională, autorităţi, instituţii publice şi alte persoane juridice de drept public sau 

privat, în baza delegaţiei dată de către conducerea instituţiei; 

b) promovează acţiuni în justiţie, întocmeşte cereri sau sesizări adresate altor organe cu 

activitate jurisdicţională, fixează pretenţii, renunţă la pretenţii, exercită căi de atac în baza 

delegaţiei date în aceste scopuri de către directorul general; 

c) îndeplineşte orice alte activităţi necesare apărării intereselor legale ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

d) verifică şi avizează, din punct de vedere juridic, actele întocmite de către componentele 

funcționale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

e) efectuează în mod permanent activitatea de documentare juridică, prin studiul actelor 

normative nou apărute, publicate în Monitorul Oficial, a doctrinei juridice şi a jurisprudenţei 

Curţii Constituţionale şi instanţelor judecătoreşti, în vederea fundamentării lucrărilor cu caracter 

juridic; 

f) colaborează cu personalul celorlalte structuri ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba în vederea efectuării unor lucrări de competenţa acestora sau în 

vederea obţinerii de date ori informaţii din activitatea lor, necesare întocmirii lucrărilor juridice; 

g) acordă consultanţă juridică cu privire la organizarea şi desfăşurarea procedurilor de 

achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări; 

h) participă, împreună cu personalul desemnat din cadrul structurilor Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, la şedinţele de mediere privind soluţionarea pe cale 

amiabilă, extraprocesuală a unor neînţelegeri apărute în cadrul raporturilor Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba cu terţe peroane fizice sau juridice; 

i) sesizează instanţa judecătorească pentru decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti a 

părinţilor care în mod abuziv le exercită asupra copiilor; 

j) asigură părinţilor decăzuţi din drepturile părinteşti precum şi celor care le-a fost limitat 

exerciţiul anumitor drepturi, asistenţă specializată pentru creşterea capacităţii acestora de a se 

ocupa de copii în vederea redobândirii exerciţiului drepturilor părinteşti; 

k) sesizează instanţa judecătorească privind instituirea măsurilor de protecţie specială, 

inclusiv tutela pentru copiii aflaţi în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba; 

l) reprezintă şi susţine interesele copilului care solicită statutul de refugiat şi care este 

neînsoţit de către părinţi sau alt reprezentant legal, pe parcursul procedurii de acordare a 

statutului de refugiat; 



m) avizează contractele civile şi comerciale care vizează activitatea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

n) organizează activitatea de selecţionare a documentelor aflate în arhiva sa; 

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

 

Art. 21 – Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului face parte din 

structura Serviciului juridic și contencios și îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) înregistrează cererile de audiere adresate Comisiei pentru protecţia copilului de către 

copii şi aduce la cunoştinţa acestora procedurile şi modul de soluţionare a cererii; 

b) asigură întocmirea, în baza propunerilor asistenţilor sociali şi a altor persoane 

îndreptăţite, a ordinii de zi a şedinţelor şi o comunica membrilor Comisiei pentru Protecţia 

Copilului;  

c) asigură convocarea persoanelor chemate în faţa comisiei, cu respectarea regulilor 

procedurale; 

d) asigură consemnarea în procesul-verbal al şedinţei a audierilor şi dezbaterilor ce au loc 

în comisie, pe care le înregistrează în registrul special de procese verbale ale căror pagini sunt 

numerotate şi poartă ştampila comisiei, precum şi semnătura secretarului comisiei; 

e) asigură redactarea hotărârilor comisiei, precum şi comunicarea acestora, în conformitate 

cu regulile procedurale; 

f) înregistrează dosarul fiecărui caz supus dezbaterii în şedinţele comisiei şi transmiterea 

acestuia către compartimentul competent al DGASPC Alba; 

g) primeşte şi înregistrează în registrul general de intrare-ieşire al comisiei corespondenţa 

acesteia cu celelalte comisii din ţara, cu autorităţi şi instituţii centrale sau locale, cu familiile, 

persoanele sau organismele private autorizate sau orice alta corespondentă, în ordinea primirii 

acesteia; 

h) păstrează corespondenţa comisiei în dosare constituite potrivit Nomenclatorului actelor 

Comisiei pentru protecţia copilului; 

i) urmăreşte constituirea şi reactualizarea periodică a dosarului cu acte normative 

aplicabile în domeniul protecţiei copilului; 

j) întocmeşte situaţiile statistice şi rapoarte cu privire la activitatea comisiei; 

k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de catre directorul general. 

Serviciul Juridic şi contencios se subordonează directorului general adjunct pe probleme de 

management al resurselor umane şi administraţie publică şi colaborează cu serviciile funcţionale 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

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

atribuţii specifice: 

a) întocmeşte şi actualizează baza de date pentru întregul personal salariat al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

b) asigură respectarea prevederilor legale în materie de încheiere, executare, modificare, 

suspendare, transfer, delegare, detaşare şi încetare a contractelor individuale de muncă perfectate 

cu angajaţii instituţiei; 

c) urmăreşte plata salariilor, a celorlalte drepturi de personal pentru angajaţii DGASPC 

Alba şi a obligaţiilor la bugetul de stat cu încadrarea în creditele bugetare la capitolul cheltuieli 

de personal, în respectul prevederilor legale aplicabile; 

d) întocmeşte statele de plată pentru personalul instituţiei precum şi alte documente privind 

plata diferitelor drepturi băneşti aprobate de conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba. 

e) calculează fondul de premiere în cursul anului precum şi premiul anual şi supune spre 

aprobare conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

acordarea premiilor individuale; 

f) întocmeşte documentaţia necesară în vederea emiterii dispoziţiilor privind stabilirea 

salariului de bază, indemnizaţiei de conducere, salariul de merit şi a altor drepturi de personal 

pentru personalul din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

h) întocmeşte rapoarte şi chestionare statistice periodice şi colaborează cu reprezentanţa 

locală a Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice şi a Direcţiei Generale a 

Finanţelor Publice a judeţului Alba, precum şi cu alte instituţii, pentru realizarea şi depunerea 

acestora conform reglementărilor legale în vigoare ; 



i) realizează alte lucrări în legătură cu eliberarea dreptului de personal (listă de avans 

chenzinal, listă privind avans concedii de odihnă, declaraţia privind evidenţa nominală a 

asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor socială de stat şi bugetul 

asigurărilor de şomaj); 

j) participă la întocmirea organigramei, statului de funcţii ale DGASPC Alba cu 

respectarea prevederilor legale în acest domeniu; 

k) organizează resursele umane prin stabilirea volumului de muncă necesar îndeplinirii 

obiectivelor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

l) verifică şi avizează pontajele lunare întocmite de către şefii serviciilor/birourilor/ 

compartimentelor din cadrul direcţiei, astfel încât aceste să respecte prevederile legislaţiei 

muncii; 

m) elaborează în colaborare cu şefii celorlalte compartimente din cadrul instituţiei 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a DGASPC Alba şi Regulamentul intern; 

n) aduce la cunoştinţa salariaţilor regulamentele şi dispoziţiilor interne; 

o) participă la medierea conflictelor de muncă între salariaţi; 

p) completează şi păstrează în condiţii de siguranţă dosarele profesionale ale salariaţilor; 

q) întocmeşte graficul privind programarea concediilor de odihnă, urmăreşte modul de 

efectuare a acestora, ţine evidenţa concediilor suplimentare şi fără plată; 

r) consiliază salariaţii pentru întocmirea dosarelor în vederea obţinerii pensiei pentru limita 

de vârstă, pensiei anticipate, pensiei anticipate parţial şi pensiei de invaliditate; 

s) întocmeşte şi actualizează în format electronic, în condiţiile legii, registrul general de 

evidenţă a salariaţilor (personal contractual/funcţionari publici) Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

t) întocmeşte şi actualizează statul de personal al angajaţilor Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

u) ţine evidenţa concediilor, absenţelor, sancţiunilor aplicate precum şi a prezenţei 

personalului la serviciu; 

v) eliberează adeverinţe privind certificarea veniturilor băneşti şi a altor drepturi de 

personal la solicitarea celor interesaţi; 

w) verifică prezenţa la serviciu a personalului pe baza condicii de prezenţă şi avizează 

lunar foaia colectivă de prezenţă (pontajul) pentru salariaţii instituţiei; 

x) colaborează cu Comisia de disciplină şi Comisia paritară în soluţionarea cazurilor şi 

pune la dispoziţia preşedinţilor celor două comisii toate documentele solicitate; 

y) elaborează proiectul programelor anuale privind perfecţionarea pregătirii profesionale a 

tuturor categoriilor de personal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului; 

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

studii; 

aa) elaborează capitolelor care privesc structura orientativă și atribuțiile personalului care 

lucrează în serviciile sociale și modalitățile de monitorizare a acestora din caietele de sarcini 

pentru contractarea serviciilor sociale; 

bb) iniţiază şi dezvoltă sisteme proprii de recrutare, calificare, evaluare şi motivare la nivelul 

Direcţiei, în condiţiile legii; 

cc) stabileşte programe de pregătire profesională pentru toate categoriile de personal care să 

asigure formarea iniţială sau continuă, organizată în colaborare cu furnizori de formare 

profesională autorizaţi, perfecţionare şi specializare profesională la solicitarea salariaţilor sau la 

propunerea conducerii instituţiei; 

dd) coordonează activitatea de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante 

de personal contractual şi funcţionari publici din aparatul propriu; înştiinţează Agenţia Naţională 

a Funcţionarilor Publici pentru organizarea concursurilor, dă publicităţii posturile vacante, 

asigură secretariatul comisiilor de concurs; 

dd) întocmeşte bibliografia în colaborare cu şeful serviciului/biroului/compartimentului de 

specialitate pe care le supune avizării directorului general adjunct; 

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

compartimentelor de specialitate; 

ff) planifică necesarul de resurse umane în concordanţă cu standardele minime obligatorii 

pe servicii de specialitate prin estimarea necesarului de angajaţi ca număr şi calităţi; 



gg) asigură evaluarea performanţelor profesionale şi a potenţialului angajaţilor, urmărind 

şi motivarea salariaţilor prin mijloace specifice, în condiţiile legii; 

hh) elaborează, în colaborare cu şefii serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul 

direcţiei, programe de formare şi perfecţionare profesională şi urmăreşte derularea lor; 

ii) întocmeşte Planul anual de ocupare a funcţiilor publice vacante din cadrul DGASPC 

Alba şi urmăreşte modul de respectare a acestuia; 

jj) elaborează fişa postului împreună cu şefii serviciilor/birourilor/ compartimentelor din 

cadrul direcţiei pentru toţi angajaţii direcţiei; 

kk) completează în format electronic şi actualizează periodic dosarul profesional pentru 

fiecare funcţionar public; 

ll) întocmeşte documentele privind numirea în funcţia publică, transferarea, delegarea, 

detaşarea sau încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici; 

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

funcţionarilor publici/personalului contractual; 

nn) colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru realizarea atribuţiilor 

privind organizarea, salarizarea şi perfecţionarea salariaţilor din cadrul DGASPC Alba; 

oo) comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici orice modificare intervenită în 

legătură cu raportul de serviciu al funcţionarilor publici, asigură confidenţialitatea datelor cu 

caracter personal şi eliberează la solicitarea funcţionarului public documente care să ateste 

activitatea desfăşurată de acesta iar, în caz de transfer sau încetarea raportului de serviciu, 

înmânează funcţionarului public dosarul profesional în original; 

pp) asigură prin intermediul consilierului etic comunicarea trimestrială în format 

electronic către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportului privind respectarea 

normelor de conduită de către funcţionarii publici şi semestrial raportul privind implementarea 

procedurilor disciplinare în cadrul DGASPC Alba;  

qq) comunică şefilor compartimentelor criteriile de performanţă stabilite de Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici pe baza cărora se va face evaluarea performanţelor 

profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul următor; 

rr) înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în Registrul declaraţiilor de 

avere şi Registrul declaraţiilor de interese;  

ss) asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pe 

pagina de internet a instituţiei; 

tt) trimite Agenţiei Naţionale pentru Integritate, în termen de cel mult 10 zile de la 

primire, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese ; 

uu) verifică cu ocazia depunerii declaraţiilor respectarea prevederilor legale cu privire la 

existenţa conflictelor de interese şi a stării de incompatibilitate a funcţionarilor publici, 

informând în scris directorul general despre situaţiile intervenite;  

vv)  întocmeşte documentaţia cu privire la numirea şi promovarea în funcţiile publice, în 

grade profesionale a funcţionarilor publici, precum şi promovarea în grad sau treaptă a 

persoanelor cu contract individual de muncă; 

ww) întocmeşte referatul pentru stabilirea îndrumătorului şi evaluatorului funcţionarilor 

publici debutanţi pentru perioada de stagiu, în vederea promovării în gradul profesional următor; 

xx) întocmeşte referatul şi dispoziţia de numire a comisiilor de concurs şi a celor de 

soluţionare a contestaţiilor; 

yy) creează şi administrează baza de date în format electronic şi pe suport de hârtie 

referitoare la funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

zz) organizează procedura privind depunerea jurământului de credinţă de către 

funcţionarii publici, conform legislaţiei în vigoare; 

aaa) participă la elaborarea Regulamentului intern şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al DGASPC Alba ; 

bbb) întocmeşte şi asigură respectarea procedurii privind reglementarea activităţii de 

voluntariat în cadrul instituţiei; 

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

general. 

ddd) îndeplineşte şi alte activităţi rezultate din acte normative sau stabilite de conducerea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 



Serviciul Resurse umane şi gestiunea funcţiei publice se subordonează directorului 

general adjunct în domeniul managementului resurselor umane şi administraţie publică şi 

colaborează cu serviciile/birourile/compartimentele funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

Art. 23 – Serviciul monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi O.N.G. 

îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

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

protecţie specială ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

b) întocmeşte rapoarte anuale de activitate ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba; 

c) monitorizează statistic măsurile de protecţie instituite pentru copiii aflaţi în dificultate şi 

pentru persoanele adulte cu handicap din judeţul Alba; 

d) centralizează datele necesare şi elaborează proiectul de strategie în domeniul asistenţei 

sociale şi planul de implementare a acesteia, care vor fi supuse spre aprobare consiliului 

judeţean; 

e) monitorizează şi evaluează respectarea standardelor minime obligatorii în cadrul 

serviciilor sociale de tip rezidenţial contractate, repartizate prin dispoziția directorului general; 

f) realizează activități de informare și coordonare metodologică a SPAS –rilor din județ cu 

implicarea Consiliilor comunitare consultative, la solicitarea acestora; 

g) realizează activități de constituire și actualizare a bazelor de date privind beneficiarii 

serviciilor direcției; 

h) asigură, la cerere, informarea comunităţilor locale asupra modalităţilor de realizare a 

activităţilor propuse în cadrul strategiei judeţene în domeniul serviciilor sociale şi a protecţiei 

copilului; 

 i) acordă, la cerere, consiliere de specialitate în vederea dezvoltării de servicii sociale în 

funcţie de nevoile identificate de către comunităţile locale; 

j) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul 

asistenţei sociale şi protecţiei copilului în vederea diversificării serviciilor de asistenţă socială; 

k) confruntă periodic baza de date referitoare la copiii, beneficiari ai unei măsuri de 

protecţie specială cu datele introduse în programul informatic “Evidenţa informatizată a copiilor 

în dificultate din sistemul de protecţie” (CMTIS) introduse de către managerii de caz; 

l) asigură colaborarea cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor 

care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă 

socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu; 

m) identifică programele naţionale şi internaţionale în domeniul asistenţei sociale şi 

protecţiei copilului în scopul stabilirii de parteneriate interinstituţionale şi accesarea de 

fonduri/granturi prin proiecte eligibile pentru realizarea obiectivelor prioritare stabilite şi 

aprobate. 

n) organizează şi realizează activităţi specifice contractării serviciilor sociale acordate de 

furnizori publici şi privaţi; 

o) monitorizează statistic cazurile de violenţă în familie aflate în evidenţa Serviciului 

management de caz pentru copii în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri, violența 

în familie și prevenirea marginalizării sociale din cadrul instituţiei; 

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

Art. 24 – Compartiment Relaţii Publice face parte din structura Serviciului monitorizare, 

analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi O.N.G. și îndeplineşte următoarele atribuţii 

specifice : 

a) asigură informarea individualizată a persoanelor care solicită sprijin asupra 

posibilităţilor optime de rezolvare a situaţiilor de dificultate pe care le reclamă; 

b) asigură informarea, în baza unui plan aprobat de către directorul general, a personalului 

din cadrul DGASPC Alba şi a beneficiarilor sistemului, despre reglementările privind dreptul la 

imagine şi accesul la informaţie; 

c) elaborează strategia de imagine pentru DGASPC Alba; 

d) elaborează materiale de promovare a serviciilor oferite de către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba beneficiarilor; 

e) organizează şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor 

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie, 



precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele 

normative în vigoare; 

f) creează, publică şi actualizează trimestrial buletinul informativ care va cuprinde 

informaţii privind organizarea şi funcţionarea instituţiei, structura organizatorică, coordonatele 

de contact ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, sursele de 

finanţare precum şi programele şi strategiile proprii. Informaţiile se furnizează cu acordul 

directorului general; 

g) actualizează permanent cu date de interes public site-ul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

h) facilitează accesul şi oferă consultanţă pentru obţinerea informaţiilor de interes public, 

în condiţiile Legii nr. 544/2001, comunicând solicitanţilor atât din oficiu cât şi la cererea 

instituţiilor sau persoanelor interesate, informaţiile solicitate; 

i) înregistrează, clasează şi distribuie petiţiile rezolvate de compartimentele specializate şi 

codifică corespondenţă în funcţie de tipul petiţiei; 

j) operează scăderea petiţiilor soluţionate în registrul de evidenţă a petiţiilor primite şi 

asigură expedierea acestora; 

k) asigură lucrările de secretariat ale Colegiului Director precum şi ale altor întâlniri 

periodice de lucru cu personalul sau cu alţi factori implicaţi în realizarea programelor şi 

proiectelor în domeniu; 

l) întocmeşte proiectul nomenclatorului dosarelor şi al indicatorului termenelor de păstrare 

pentru documentele create de către DGASPC Alba pe care îl supune spre aprobare directorului 

general şi urmăreşte respectarea lui de către compartimente; 

m) organizează şi coordonează relaţia cu mass-media şi participă la evenimente legate de 

problematica în domeniu;  

n) realizează «revista presei» locale şi centrale şi sesizează situaţiile cu potenţial 

conflictual semnalate de mass-media, referitoare la copil, familie, persoane singure, persoane 

vârstnice, persoane cu handicap, precum şi alte persoane aflate în nevoie sau la serviciile 

exterioare ale DGASPC Alba, redactarea şi transmiterea eventualelor răspunsuri, în virtutea 

dreptului la replică; 

o) urmăreşte mediatizarea şi cunoaşterea drepturilor copilului, familiei, persoanelor 

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în 

nevoie; 

p) informează mass-media cu privire la activităţile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba; 

q) propune acordarea sau retragerea acreditării, după caz, a ziariştilor şi reprezentanţilor 

mijloacelor de informare în masă; 

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

s) colaborează cu celelalte compartimente în vederea strângerii informaţiilor necesare 

desfăşurării activităţii şi elaborării materialelor specifice; 

t) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului conform cu 

prevederile legale în vigoare; 

u) reprezintă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în relaţiile 

cu mass-media în absenţa directorului general, în limita mandatului acordat de acesta; 

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

Art. 25 - Compartimentul coordonare autorităţi publice locale face parte din structura 

Serviciului monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi O.N.G. și îndeplineşte 

următoarele atribuţii specifice : 

a) coordonează metodologic şi sprijină, la cerere, activitatea autorităţilor 

administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului; 

b) acordă, la cerere, asistenţă tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor 

comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia 

copilului; 

c) asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, 

măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii 

responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

d) acordă, la cerere, informare şi de consultanţă persoanelor adulte cu handicap 

precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării drepturilor prevăzute de actele normative în 

vigoare; 



e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative sau stabilite prin 

hotărâri ale consiliului judeţean. 

Serviciul monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi ONG se 

subordonează directorului general adjunct în domeniul managementului resurselor umane şi 

administraţie publică şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

  Art. 26 – Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI, îndeplineşte următoarele atribuţii 

specifice: 

a) răspunde de activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor la 

nivelul structurilor DGASPC Alba; 

b) se ocupă de obţinerea şi de ţinerea evidenţei autorizaţiilor sanitare, autorizaţiilor sanitar-

veterinare, autorizaţiilor pentru protecţia muncii, autorizaţiilor de mediu, avizelor PSI şi a altor 

autorizaţii prevăzute de lege pentru imobilele aparținătoare Direcției; 

c) asigură menţinerea condiţiilor de muncă pentru care a fost autorizată activitatea 

DGASPC Alba şi solicită atunci când se impune revizuirea acestora în cazul modificării 

condiţiilor de muncă; 

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

evaluare; 

e) evaluează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională; 

f) propune măsuri de diminuare sau eliminare a factorilor de risc; 

g) elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie a sănătăţii în muncă; 

h) elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de 

securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor, precum şi ale 

locurilor de muncă/posturilor de lucru; 

i)  întocmeşte materiale scrise privind instruirea introductiv generală şi la locul de muncă; 

j) întocmeşte registrul privind accidentele de muncă; 

k) efectuează testarea personalului pe linie de securitate şi sănătate în muncă, conform 

legislaţiei în vigoare; 

l) întocmeşte și supune spre probare lista privind acordarea echipamentului individual de 

protecţie, în conformitate cu H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de 

muncă; 

m) întocmeşte fişa postului cu atribuţiile şi răspunderile fiecărui lucrător în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate; 

n) întocmeşte fişele de identificare a factorilor de risc profesional; 

o) sesizează asupra unor riscuri care pot genera accidente de muncă cu urmări grave; 

p) cercetează accidentele cu incapacitate temporară de muncă şi întocmeşte procesul verbal 

de cercetare, stabilind măsuri de prevenire; 

q) colaborează cu medicul de medicina muncii pentru evidenţierea posturilor care necesită 

examene medicale suplimentare, testarea aptitudinilor şi/sau control medical psihologic periodic; 

r) asigură accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii; 

s) desemnează, cu aprobarea directorului general, la solicitarea inspectorului de muncă, 

salariaţii care participă la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de muncă ; 

t) asigură realizarea măsurilor impuse de inspectorii de muncă cu prilejul controalelor; 

u) asigură testarea psihologică a salariaților anual sau ori de câte ori medicul de medicina 

muncii recomandă acest lucru; 

v) colaborează cu specialistul în psihologia muncii în vederea reabilitării angajaţilor cu 

probleme de sănătate mentală datorate unor factori aferenţi procesului muncii şi relaţiilor inter-

umane de la locul de muncă; 

w) elaborează graficului anual, de instruire pe linia apărării împotriva incendiilor pe 

categorii de personal şi locuri de muncă; 

x) consemnează efectuarea instructajelor în fişele individuale de instructaj; 

y) stabileşte structurile cu răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor; 

z) întocmeşte documentatia necesară pentru obținerea autorizaţiilor de funcționare ale 

unităților subordonate, în domeniul de activitate al biroului (protecția muncii şi PSI); 



aa) efectuează controale periodice la toate spațiile DGASPC Alba în scopul depistării, 

cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea 

incendiilor; 

bb) verifică modul de întreţinere şi funcţionare a instalaţiilor, aparatelor şi mijloacelor de 

prevenire şi stingere a incendiilor la toate unitățile din structura DGASPC Alba; 

cc) informează imediat conducerea DGASPC Alba asupra unor stări de pericol iminent 

de incendiu constatate şi stabilește măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor şi aplicarea întocmai a 

prevederilor legale; 

dd) elaborează planul de intervenţie la incendii; 

ee) afişează planurile de evacuare şi organizare a autoapărării împotriva incendiilor la 

locurile de muncă; 

ff) întocmeşte, afişează şi actualizează planurile de depozitare pentru materialele 

periculoase clasificate astfel potrivit legii cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, 

codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de 

protecţie recomandate, metode de prim ajutor, substanţe pentru stingere, neutralizare sau 

decontaminare; 

gg) întocmeşte documente specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor 

(instrucţiuni, grafice, planuri) care cuprind, de regulă, informaţii privind: substanţele periculoase, 

clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea instituţiei, alimentarea cu apă pentru 

stingerea incendiilor la construcţii (cantităţi de rezervă, pompe, hidranţi exteriori şi interiori), 

instalaţii speciale de stingere (tip, locuri deservite, număr de capete de debitare, agent stingător, 

rezerve), instalaţii speciale de semnalizare a incendiilor (tip, locuri deservite, număr de linii şi 

componente de declanşare sau acţionare, rezerve), exerciţiile şi aplicaţiile de intervenţie 

efectuate, având anexate concluzii rezultate din efectuarea acestora, zonele cu pericol de 

explozie, dacă este cazul, echipamentul de protecţie a personalului de intervenţie, în funcţie de 

riscurile şi efectele negative ale agenţilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care 

pot interveni în caz de incendiu, instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor pentru: punctele 

vitale vulnerabile la incendii, locurile de muncă, procedurile de instruire pe categorii de 

instructaje conform dispoziţiilor legale, planurile de evacuare în caz de incendiu (de nivel şi 

încăperi), de depozitare a materialelor periculoase şi de intervenţii; 

hh) verifică şi controlează anual prin persoana delegată cu aceste atribuţii, cunoaşterea şi 

aplicarea de către toţi salariaţii a măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice stabilite, precum şi 

a prevederilor legale în domeniul protecţiei şi sănătăţii în muncă şi a prevenirii şi stingerii 

incendiilor; 

ii) ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării salariaţilor la 

procesul de muncă: afişe, pliante, fişe individuale de instruire, broşuri, instrucţiuni etc.; 

jj)  face propuneri care să asigure, pe cheltuiala instituţiei, instruirea, testarea şi 

perfecţionarea profesională a persoanelor cu atribuţii în acest domeniu; 

kk) verifică dacă salariaţii, în urma controlului medical (iniţial sau periodic), corespund 

sarcinilor de muncă pe care le execută; 

ll) asigură condiţiile de lucru pentru personalul instituţiei conform propunerilor efectuate 

de comisia paritară; 

mm) asigură funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie; 

nn) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general. 

 

Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI se subordonează directorului general adjunct în 

domeniul managementului resurselor umane şi administraţie publică şi colaborează cu serviciile 

funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

Art. 27 – Serviciul de evaluare complexă pentru copii îndeplineşte următoarele atribuţii 

specifice:  

a) evaluează copiii cu dizabilităţi care au nevoie de servicii, intervenţii şi asistentă, 

analizând din punct de vedere psihosocial şi medical situaţia copiilor/tinerilor cu 

deficiente/handicap şi propune Comisiei pentru Protecţia Copilului încadrarea într-o categorie de 

persoană cu handicap şi măsuri de recuperare/reabilitare, pe baza raportului de evaluare 

complexă şi a planului de abilitare/reabilitare;  



b) urmăreşte ca propunerile de încadrare într-un grad de handicap să se facă pe baza 

certificatelor medicale eliberate de medicii specialişti, a criteriilor medicale și psihosociale și a 

instrumentelor de evaluare prevăzute de lege;  

c) realizează evaluarea complexă, comprehensivă şi multidimensională a copilului, familiei 

acestuia şi mediului în care trăieşte;  

d) propune, prin managerul de caz desemnat, încadrarea într-o categorie de persoană cu 

handicap pe baza evaluării medico-psihosociale a copilului; 

e) propune, prin specialiștii care fac evaluarea, servicii pentru elaborarea proiectului 

planului de abilitare/reabilitare, cu implicarea copiilor şi a familiilor acestora, asigurându-se că 

părinţii/reprezentanții legali ai beneficiarilor au responsabilităţi şi îndatoriri pe care le cunosc şi 

pe care trebuie să le respecte, încheind în acest sens contractul cu familia; 

f) acordă sprijin şi asistenţă familiilor pentru facilitarea accesului copiilor/tinerilor la 

servicii de specialitate în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în planul de abilitare/reabilitare;  

g) efectuează reevaluarea anuală a copiilor care necesită încadrarea într-o categorie de 

persoane cu handicap; 

h) realizează şi completează baza de date privind copiii cu dizabilități;  

i) întocmeşte/completează dosarul unic al copilului cu dizabilități;  

j) coordonează metodologic activitatea managerilor de caz pentru copii cu handicap precum 

și activitatea specialiștilor din cadrul celorlalte compartimente din DGASPC în situația evaluării 

copiilor cu măsură de protecție în vederea încadrării acestora în grad de handicap; 

k) participă la completarea rapoartelor de evaluare complexă şi la elaborarea, de către 

managerii de caz desemnați, a planului de abilitare/reabilitare şi propune CPC încadrarea 

copilului într-o categorie de persoane cu handicap;  

l) centralizează şi monitorizează date referitoare la copiii cu dizabilităţi, încadraţi într-un 

grad de handicap aflaţi în familie sau cu masură de protecție specială de pe raza judeţului Alba; 

m) întocmește și revizuiește procedurile de lucru ale serviciului; 

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

Serviciul de Evaluare Complexă pentru Copii se subordonează directorului general adjunct 

care coordonează activitatea în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi colaborează cu 

serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba.  

 

Art. 28 - Serviciul Management de caz pentru copii cu dizabilități îndeplineşte următoarele 

atribuţii specifice:  

a) realizează, prin managerii de caz desemnați,  evaluarea socială din cadrul evaluării 

complexe şi multidimensionale a situaţiei copilului, familiei sale/reprezentantului legal, care au 

solicitat încadrarea într-un grad de handicap, în context socio-familial, în vederea acordării 

serviciilor sociale adecvate nevoilor acestora; 

b) propune, prin managerii de caz desemnați, încadrarea copiilor într-un grad de handicap; 

c)  soluționează cererile adresate direct sau referite privind copiii în dificultate, repartizate; 

d) elaborează şi implementează planul de abilitare/ reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi, în 

funcție de recomandările specialiștilor SECC; 

e) monitorizează și asigură o intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională, organizată, 

riguroasă, eficientă şi coerentă pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane 

reprezentative pentru copil;  

f) monitorizează şi reevaluează periodic situația psihosocială, medicală și școlară a copiilor 

cu dizabilități; 

g) sprijină implicarea activă a copilului şi a familiei sale/reprezentantului legal în toate 

demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz;  

h) verifică modul de furnizare a serviciilor/activităţilor (ex. progrese obţinute, atingerea 

obiectivelor, probleme apărute etc.) în limita de timp stabilită pentru fiecare serviciu/activitate;  

i) asigură comunicarea eficientă între toate părţile implicate în rezolvarea cazului;  

j) acţionează în virtutea respectării promovării cu prioritate a interesului superior al 

copilului, a egalizării şanselor şi nediscriminării, a respectării istoriei personale, a respectului 

faţă de opinia copilului, a confidenţialităţii şi imaginii copilului;  

k) dispune de aceleaşi proceduri operaţionale de lucru ca şi Serviciul de Evaluare Complexă 

pentru Copii; 

l) monitorizează realizarea planului de abillitare /reabilitare pentru copiii din familie; 



m) introduce în baza de date D - Smart datele solicitanților (copii ai căror reprezentanți au 

depus cerere de evaluare pentru încadrarea în grad de handicap); 

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

Serviciul Management de caz pentru copii cu dizabilități se subordonează directorului 

general adjunct care coordonează activitatea în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi 

colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba. 

 

Art. 29 – Serviciul management de caz pentru copii in situații de abuz, neglijare, trafic, 

migrație, repatrieri, violența în familie și prevenirea marginalizării sociale, îndeplinește 

următoarele atribuții specifice: 

a) propune derularea de activităţi în vederea prevenirii, reducerii şi eliminării 

marginalizării şi excluziunii sociale; 

b) dezvoltă activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în interesul superior al 

copiilor expuşi la abuz, neglijare şi exploatare; 

c) efectuază evaluarea detaliată a situației copiilor a căror evaluare inițială a fost realizată 

de către primăriile din județ și transmisă DGASPC Alba și propune Comisiei pentru 

protecția copilului Alba/instanței de judecată luarea unei măsuri pentru minorii în cauză; 

d) efectuează  evaluarea detaliată a situției copiilor  a căror evaluare inițială a fost realizată 

și transmisă de către Biroul Management de caz și intervenție pentru situațiile sesizate în 

regim de urgență.  

e) înaintează Comisiei pentru protecția copilului Alba propuneri cu privire la 

eliberarea avizului pentru instituirea măsurilor de protecție specială de către comisiile de 

protecșie a copilului din alte județe; 

f) colaborează, după caz, cu alte DGASPC-uri din țară pentru întocmirea 

documentației privind instituirea unei măsuri de protecție specială de către instanțele 

judecătorești;  

g) asigură intervenţia în situaţiile de violenţă în familie, pentru cazurile care intră în atenţia 

instituţiei, în colaborare cu celelalte instituţii abilitate;  

h) sprijină realizarea anuală de campanii de informare, educare şi comunicare a comunităţii 

cu privire la problema abuzului, neglijării şi exploatării copilului;  

i) întocmește planul individualizat de protecţie şi raportul referitor la ancheta psiho-socială 

a copilului pentru cazurile repartizate; 

j) înaintează comisiei pentru protecția copilului/instanței judecătorești competente 

propuneri privind instituirea unei măsuri de protecție specială; 

k) desemnează specialiști din cadrul serviciului care să participe la audierile minorilor 

pentru care poliția/instanța sau alte organe de cercetare penală solicită acest lucru; 

l) elaborează rapoarte periodice şi anuale cu privire la situaţia copiilor exploataţi şi la care 

există riscul de exploatare prin muncă, pentru care instituţia noastră a fost sesizată;  

m) sprijină activităţile profesioniştilor care intervin direct pentru cazuri atât de exploatare cât 

şi de risc al exploatări şi asigură pregătirea acestora în funcţie de resursele disponibile;  

n) asigură consiliere şi sprijin pentru copiii exploataţi prin muncă, pentru care instituţia 

noastră a fost sesizată;  

o) elaborează, în colaborare cu celelalte instituţii abilitate, planul de acţiune pentru 

combaterea celor mai grave forme de muncă ale copiilor;  

p) identifică, în colaborare cu celelalte instituţii abilitate, soluţii pentru retragerea copiilor 

din cele mai grave forme de muncă (strategii, planuri de acţiune, servicii directe, 

înfiinţarea şi dezvoltarea de servicii);  

q) coordonează activitatea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea 

exploatării prin muncă a copilului şi elaborează procedurile interne de funcţionare a 

Echipei Intersectoriale Locale;  

r)  iniţiază, în colaborare cu celelalte instituţii abilitate, programe menite să prevină munca 

copiilor şi/ sau retragerea copiilor din muncă şi oferirea de alternative copiilor şi 

familiilor lor;  

s) efectuează demersurile necesare și întocmește documentația prevăzută de legislație în 

vederea repatrierii copiilor romani aflați fără reprezentant legal, pe teritoriul altor state; 



t) colaborează cu Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție  și întocmește 

documentația prevăzută în legislație în situația copiilor cetățeni străini fără reprezentant 

legal, identificați pe teritoriul României, 

u) asigură evaluarea capacităţii persoanelor sau familiilor de plasament de a oferi îngrijire 

potrivită copiilor pentru care se instituie o măsură de protecţie specială;  

v) întocmește prin psihologii din cadrul serviciului, climatul familial al familiei/persoanei de 

plasament; 

w) întocmeşte, trimestrial, situaţii cu cazurile instrumentate şi le comunică Serviciului 

Monitorizare, Analiză Statistică, Strategii, Programe, Proiecte și ONG din cadrul 

DGASPC Alba; 

x) actualizează baza de date a sistemului informatic CMTIS; 

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

 

Serviciul management de caz pentru copii în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, 

repatrieri, violență în familie și prevenirea marginalizării sociale se  subordonează   directorului   

general   adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi 

colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba.   

 

Art. 30 – Serviciul management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor 

de tip familial îndeplineşte următoarele atribuţii specifice :  

a) asigură o intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională, organizată, riguroasă, 

eficientă şi coerentă pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane reprezentante pentru 

copil;  

b) asigură, prin asistenții sociali din cadrul serviciului, coordonarea metodologică a 

serviciilor sociale de tip familial din cadrul DGASPC Alba; 

c) implică copiii şi familiile acestora, după caz în procesul de elaborare şi implementare a 

planului individualizat de protecţie, asigurându-se că beneficiarii au responsabilităţi şi îndatoriri 

pe care le cunosc şi pe care trebuie să le respecte, încheind în acest sens contracte cu familia 

d) înaintează către comisia pentru protecţia copilului/instanţe judecătoreşti propuneri de 

modificare/încetare  a măsurilor de protecţie specială pentru copii din sistem familial; 

e) asigură instrumentarea tuturor cazurilor copiilor aflaţi în situaţie de dificultate socială 

care beneficiază de măsură de protecţie specială în sistemul de protecţie de tip familial în 

conformitate cu standardele managementului de caz;  

f) acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului, din sistemul de protecţie de tip familial, în 

vederea reintegrării în mediul său familial;  

g) reevaluează, prin managerii de caz,  trimestrial şi de câte ori este cazul, motivele care au 

condus la luarea unei măsuri de protecţie specială în vederea menţinerii, modificării sau revocării 

măsurii stabilite;  

h)  pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe şi nemijlocite între copil şi părinţii săi 

naturali sau familia lărgită sau asistentul maternal unde este ocrotit;  

i) întocmeşte planul de reevaluare anual a dosarelor copiilor cu măsură de protecţie specială 

în sistem de tip familial; 

j)  întocmeşte si revizuieşte procedurile de lucru ale serviciului; 

k) prezintă Directorului general al DGASPC Alba, prin persoanele desemnate prin 

dispoziţie, anual sau ori de câte ori se impune, situaţia privind bunurile şi drepturile patrimoniale 

ale copiilor, pentru care acesta are reprezentare în baza hotărârilor judecătoreşti; 

l) informează şi îndrumă, prin managerii de caz familiile biologice/familiile de 

plasament/asistentul maternal profesionist/ asupra drepturilor şi facilităţilor de care beneficiază 

copiii (acordarea alocației de stat/alocației de plasament, după caz), modificări legislative privind 

acordarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi; 

m) efectuează demersurile necesare încadrării /reîncadrării in grad de handicap a copiilor din 

sistem familial; 

n) colaborează cu Direcţiile județene de evidenţa persoanelor în vederea obţinerii de 

informaţii referitoare la datele de identificare ale părinţilor şi actualizarea datelor privind 

domiciliul/ reşedinţa acestora; 

o) pune la dispoziţia celorlalte servicii, date cu privire la situaţia copiilor protejaţi prin 

măsuri  de protecție specială în sistem familial;  



p)  desfășoară   campanii   de   informare   în   vederea   recrutării   potențialilor asistenți 

maternali profesioniști profesioniști;  

q)  identifică, recrutează și evaluează capacitatea solicitanților în vederea atestării ca asistent 

maternal profesionist pentru a oferi îngrijire corespunzătoare copilului care necesită acest tip de 

protecție; 

r) asigură pregătirea potențialilor asistenți maternali profesioniști  și sprijină solicitanții pe 

toată această perioadă; 

s) înaintează   Comisiei   pentru   Protecția   Copilului  Alba   propuneri   privind   acordarea 

atestatului de asistent maternal profesionist;  

t)  întocmește, păstrează și actualizează documentația referitoare la situația asistentului 

maternal profesionist; 

u) sprijină și monitorizează activitatea asistenților maternali profesioniști de creștere și 

îngrijire  a  copilului,  asigurându-se că   aceștia  sunt  informați  în scris, că  acceptă, înțeleg și 

acționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

v) informează prin asistenții sociali, asistentului maternal profesionist, înainte de plasarea 

copilului la acesta, standardele, procedurile și orice instrucțiuni referitoare la îngrijirea copilului;  

w)  colaborează cu managerii de caz ai copiilor din cadrul serviciului, în vederea asigurării 

unui management de caz eficient pentru copilul plasat la asistent maternal profesionist; 

x)  organizează   procesul  de   potrivire  a   copilului   cu   asistentul   maternal  profesionist, 

prezentând abilitățile și competențele acestuia; 

y) evaluează anual sau ori de câte ori este nevoie, activitatea fiecărui AMP; 

z) propune Comisiei pentru Protecția Copilului Alba, acolo unde este cazul, retragerea sau 

suspendarea atestatului de asistent maternal profesionist; 

aa) identifică nevoile de pregătire și potențialul fiecărui AMP, precum și ale membrilor 

familiei acestuia; 

bb) coordonează  și răspunde de activitatea asistenților maternali profesioniști angajați ai 

DGASPC Alba; 

cc) asigură  evaluarea psihologică   periodică  a  copiilor/tinerilor  aflați  în  plasament   la 

asistenții maternali profesioniști, prin psihologul desemnat de conducerea DGASPC Alba; 

dd)  informează,   prin   asistenții   sociali,   asistentul   maternal   profesionist   în   vederea 

solicitării acordării alocației de stat  și alocației de plasament pentru copii care se află cu măsură 

de protecție specială la AMP; 

ee) colaborează   cu   celelalte   servicii   din   cadrul   instituției,   precum   și   cu   

autoritățile administrației locale și centrale; 

ff)  monitorizează  implementarea recomandărilor din procesele verbale de control proprii 

sau de la Agenția Județeană pentru Inspecția Socială cu scopul de a corecta neconformităţile 

identificate, a îmbunătăţi şi eficientiza activitatea; 

gg)  întocmeşte documentaţia necesară în vederea acreditării  serviciilor sociale prin obținerea 

licențelor de funcționare pentru serviciile  de tip familial pentru copii din organigrama DGASPC 

Alba; 

hh) elaborează capitolele care privesc descrierea serviciilor sociale destinate copilului și 

familiei și modalitățile de monitorizare a acestora din caietele de sarcini pentru contractarea 

serviciilor sociale de tip familial; 

ii) realizează periodic evaluarea şi monitorizarea modului în care sunt respectate standardele 

de calitate ale furnizorilor de servicii cu care DGASPC Alba are încheiate contracte de prestări 

servicii sociale de tip familial; 

jj) actualizează baza de date a sistemului informatic CMTIS; 

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

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

obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist sunt 

sub coordonarea Serviciului management de caz pentru copii și managementul calității 

serviciilor de tip familial. 

Serviciul management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip 

familial se  subordonează   directorului   general   adjunct care coordonează activitatea din 

domeniul protecţiei drepturilor copilului  şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.   

 



Art. 31 – Serviciul Management de caz pentru copii şi managementul calităţii serviciilor de 

tip rezidenţial copii şi adulţi îndeplinește următoarele atribuții specifice:  

 

a) asigură o intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională, organizată, riguroasă, 

eficientă şi coerentă pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane reprezentante pentru 

copil;  

b) implică copiii şi familiile acestora, după caz în procesul de elaborare şi implementare a 

planului individualizat de protecţie, asigurându-se că beneficiarii au responsabilităţi şi îndatoriri 

pe care le cunosc şi pe care trebuie să le respecte, încheind în acest sens contracte cu familia 

c) înaintează către comisia pentru protecţia copilului/instanţe judecătoreşti propuneri de 

modificare/încetare  a măsurilor de protecţie specială pentru copii din sistem rezidențial; 

d) asigură instrumentarea tuturor cazurilor copiilor aflaţi în situaţie de dificultate socială 

care beneficiază de măsură de protecţie specială în sistemul de protecţie  rezidenţial în 

conformitate cu standardele managementului de caz;  

e) acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului, din sistemul de protecţie de tip  rezidenţial, 

în vederea reintegrării în mediul său familial;  

f) reevaluează, prin managerii de caz,  trimestrial şi de câte ori este cazul, motivele care au 

condus la luarea unei măsuri de protecţie specială în vederea menţinerii, modificării sau revocării 

măsurii stabilite;  

g) pregătește, asigură și mediază contactele directe şi nemijlocite între copil şi părinţii săi 

naturali sau familia lărgită sau unitatea rezidenţială unde este ocrotit;  

h) întocmeşte planul de reevaluare anual a dosarelor copiilor cu măsură de protecţie specială 

în sistem de tip rezidenţial; 

i) depune diligenţele necesare pentru integrarea în societate a tinerilor care au beneficiat de 

măsuri de protecţie specială în unităţile de ocrotire;  

j)  prezintă Directorului general al DGASPC Alba, prin persoanele desemnate prin 

dispoziţie, anual sau ori de câte ori se impune, situaţia privind bunurile şi drepturile patrimoniale 

ale copiilor, pentru care acesta are reprezentare în baza hotărârilor judecătoreşti; 

k) solicită coordonatorilor serviciilor rezidenţiale publice şi private deschiderea de conturi 

de alocaţie de stat pentru copiii aflaţi cu măsură de protecţie specială în sistem rezidenţial, în 

baza dispoziţiilor de împuternicire; 

l) solicită Agenţiei Județene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba acordarea alocaţiei de stat 

pentru copiii aflaţi cu măsură de protecţie specială în sistem rezidenţial public şi privat; 

m) efectuează demersurile necesare încadrării /reîncadrării în grad de handicap a copiilor din 

sistem rezidențial; 

n) colaborează cu Direcţiile judeţene de evidenţa persoanelor în vederea obţinerii de 

informaţii referitor la datele de identificare ale părinţilor şi actualizarea datelor privind 

domiciliul/ reşedinţa acestora; 

o) asigură  evaluarea psihologică   periodică  a  copiilor/tinerilor  aflați  în  plasament  în 

sistem rezidențial, prin psihologul nominalizat de conducerea DGASPC; 

p) asigură cunoaşterea standardelor de calitate specifice serviciilor de natură instituţională 

destinate copiilor protejați în sistem reizdențial și implementarea acestora în unităţile proprii, sau 

aparţinând furnizorilor privaţi acreditaţi care furnizează servicii sociale şi cu care instituţia are 

relaţii de colaborare (convenţii de parteneriat/contracte de finanţare); 

q) monitorizează implementarea recomandărilor din procesele verbale de control proprii 

sau de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecția Socială cu scopul de a corecta 

neconformităţile identificate, a îmbunătăţi şi eficientiza activitatea; 

r) asigură, prin asistenții sociali din cadrul serviciului, coordonarea metodologică a 

unităților rezidențiale pentru copii din subordinea DGASPC Alba; 

s) colaborează cu centrele și serviciile din aparatul propriu în vederea transmiterii 

răspunsurilor la măsurile dispuse de inspectorii sociali în procesele verbale de control, pentru 

obținerea licențierii serviciilor sociale de tip rezidențial copii, furnizate de DGASPC Alba; 

t) întocmeşte documentaţia necesară în vederea acreditării  serviciilor sociale prin obținerea 

licențelor de funcționare pentru serviciile sociale de tip rezidențial copii din organigrama 

DGASPC Alba; 

u) colaborează cu serviciile din aparatul propriu al Direcţiei  şi cu centrele din structura 

acesteia în vederea întocmirii şi transmiterii documentelor necesare pentru licențierea sau 

relicenţierea serviciilor  rezidențiale pentru copii din structura DGASPC Alba; 



v) elaborează capitolele care privesc descrierea serviciilor sociale de tip rezidențial copii și 

modalitățile de monitorizare a acestora din caietele de sarcini pentru contractarea serviciilor 

sociale; 

w) realizează periodic evaluarea şi monitorizarea modului în care sunt respectate standardele 

în  serviciile sociale rezidențiale pentru copii din structura DGASPC Alba și a furnizorilor de 

servicii cu care instituția are încheiate contracte de prestări servicii sociale; 

x) actualizează baza de date a sistemului informatic CMTIS; 

y) întocmeşte și revizuieşte procedurile de lucru ale serviciului; 

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

 

Art. 32 Compartimentul Protecţia Persoanelor Adulte şi Managementul Calităţii Serviciilor 

pentru Adulţi face parte din structura Serviciului Management de caz pentru copii şi 

managementul calităţii serviciilor de tip rezidenţial copii şi adulţi îndeplinește următoarele 

atribuții: 

a. asigură cunoaşterea standardelor de calitate specifice serviciilor de natură 

instituţională destinate persoanelor adulte cu handicap şi monitorizează implementarea acestora 

în unităţile proprii, sau aparţinând furnizorilor privaţi acreditaţi care furnizează servicii sociale şi 

cu care instituţia are relaţii de colaborare (convenţii de parteneriat/contracte de finanţare); 

b. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea, recuperarea şi reintegrarea socială a 

persoanei adulte cu handicap conform planului individual de intervenţie; 

c. instrumentează solicitările privind internarea unei persoane adulte cu handicap într-un 

serviciu rezidențial pentru protecția persoanei adulte cu handicap, întocmind în acest sens un 

raport psihosocial pe care îl înaintează Comisiei de Evaluare a Persoanelor adulte cu Handicap; 

d. acţionează pentru re/integrarea socială şi familială a persoanelor instituţionalizate şi 

pentru refacerea capacitaţilor individuale necesare depăşirii cu forţe proprii a situaţiilor de 

dificultate; 

e. acţionează în permanenţă pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

colaborând cu reprezentanţii societăţii civile pentru facilitarea participării acestora la viaţa 

comunităţii; 

f. ţine legătura cu instituţii/autorităţi publice, organizaţii nonguvernamentale şi 

reprezentanţi ai societăţii civile pentru promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 

g. asigură, la cerere, persoanelor adulte cu sau fără handicap furnizarea de informaţii şi 

servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale 

necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate; 

h. asigură, în limita resurselor disponibile, la solicitarea persoanelor sau a autorităţilor 

publice locale şi în cazul în care acestea nu dispun de resursele necesare, intervenţia în regim de 

urgenţă în vederea luării unor măsuri de protecţie specială; 

i. acordă persoanei adulte cu handicap, la cerere şi în limita competenţelor legale 

asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului la libera opinie şi exprimare; 

j. menţine legătura cu autorităţile locale pentru identificarea şi soluţionarea cazurilor în 

care sunt implicate persoanele adulte sau cu handicap; 

k. propune derularea de activităţi în vederea prevenirii, reducerii şi eliminării 

marginalizării şi excluziunii sociale a persoanelor adulte cu handicap; 

l. monitorizează implementarea recomandărilor din procesele verbale de control proprii 

sau de la Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială cu scopul de a corecta 

neconformităţile identificate, a îmbunătăţi şi eficientiza activitatea; 

m. asigură, prin personalul de specialitate din cadrul serviciului, coordonarea 

metodologică a unităților rezidențiale pentru persoane cu handicap din subordinea DGASPC 

Alba; 

n. colaborează cu centrele și serviciile din aparatul propriu în vederea transmiterii 

răspunsurilor la măsurile dispuse de inspectorii sociali în procesele verbale de control, pentru 

obținerea licențierii serviciilor sociale de tip rezidențial pentru persoane cu handicap, furnizate 

de DGASPC Alba; 

o. întocmeşte documentaţia necesară în vederea acreditării  serviciilor sociale prin 

obținerea licențelor de funcționare pentru serviciile sociale de tip rezidențial pentru persoane cu 

handicap din organigrama DGASPC Alba; 

p. colaborează cu serviciile din aparatul propriu al Direcţiei  şi cu centrele din structura 



acesteia în vederea întocmirii şi transmiterii documentelor necesare pentru licențierea sau 

relicenţierea serviciilor  rezidențiale pentru persoane cu handicap  din structura DGASPC Alba; 

q. elaborează capitolele care privesc descrierea serviciilor sociale de tip rezidențial și 

familial pentru persoane cu handicap și modalitățile de monitorizare a acestora din caietele de 

sarcini pentru contractarea serviciilor sociale; 

r. realizează periodic evaluarea şi monitorizarea modului în care sunt respectate 

standardele în  serviciile sociale rezidențiale și familiale pentru persoane cu handicap din 

structura DGASPC Alba și a furnizorilor de servicii cu care instituția are încheiate contracte de 

prestări servicii sociale; 

s. întocmeşte și revizuieşte procedurile de lucru ale serviciului; 

t. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general.  

 

Serviciul management de caz pentru copii si managementul calității serviciilor de tip 

rezidențial se subordonează directorului general adjunct în domeniul protecţiei drepturilor 

copilului în ceea ce privește atribuțiile privind copiii din unități rezidențiale și directorului 

executiv care coordonează activităţile în domeniul protecţiei persoanei adulte, în ceea ce privește 

persoanele adulte cu handicap şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.  

 

Art. 33 - Biroul Management de caz și intervenție pentru situațiile sesizate în regim de 

urgență îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:  

a) realizează activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în interesul 

superior al copiilor expuşi la abuz, neglijare şi exploatare;  

b) realizează evaluarea nevoilor copilului/evaluarea iniţială privind expunerea 

acestuia  iminentă la abuz, neglijare şi exploatare, pentru cazurile care intră în atenţia instituţiei;  

c) transmite Serviciul management de caz, intervenţie pentru copii în situaţii de 

abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri, violenţa în familie şi prevenirea marginalizării sociale,  

evaluarea iniţială, precum şi toate documentele în vederea efectuării evaluării detaliate a 

copilului; 

d) contactează asistentul social din cadrul serviciului public de asistenţă socială de la 

nivelul consiliilor locale ori alte persoane resursă din comunitatea respectivă,  şi anume din 

poliţie şi servicii de specialitate pentru a se evalua cât mai repede cazul, în situaţia în care timpul 

de deplasare a echipei mobile depăşeşte durata de o oră şi informaţiile despre caz indică pericol 

iminent pentru viaţa copilului; 

e) asigură înregistrarea semnalărilor în situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a 

copilului şi intervenţia promptă în cazurile urgente prin intermediul echipei mobile;  

f) înaintează instanţei judecătoreşti propuneri privind instituirea unei măsuri de 

protecţie specială, pentru cazurile instrumentate şi care nu sunt referite Serviciul management de 

caz, intervenţie pentru copii în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri, violenţa în 

familie şi prevenirea marginalizării sociale; 

g) asigură completarea fişei de semnalare obligatorie şi evaluare iniţială a situaţiilor 

de abuz, neglijare sau exploatare, conform standardelor în vigoare;  

h) furnizează, la cerere, informaţii adecvate nevoilor clienţilor şi îi îndrumă către 

serviciile corespunzătoare, inclusiv îi reorientează sau îi referă către alte servicii de specialitate 

în domeniul protecţiei copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării atunci când 

soluţionarea problemei prezentate depăşeşte competenţele;  

i)  respectă anonimatul şi confidenţialitatea convorbirilor telefonice;  

j) elaborează rapoarte periodice şi anuale cu privire la situaţia copiilor exploataţi şi 

la care există riscul de exploatare prin muncă, pentru care instituţia noastră a fost sesizată;  

k) sprijină activităţile profesioniştilor care intervin direct pentru cazuri atât de 

exploatare cât şi de risc al exploatări şi asigură pregătirea acestora în funcţie de resursele 

disponibile;  

l) asigură consiliere şi sprijin pentru copiii exploataţi prin muncă, pentru care 

instituţia noastră a fost sesizată;  

m) elaborează, în colaborare cu celelalte instituţii abilitate, planul de acţiune pentru 

combaterea celor mai grave forme de muncă ale copiilor;  



n)  identifică, în colaborare cu celelalte instituţii abilitate, soluţii pentru retragerea 

copiilor din cele mai grave forme de muncă (strategii, planuri de acţiune, servicii directe, 

înfiinţarea şi dezvoltarea de servicii);  

o) iniţiază, în colaborare cu celelalte instituţii abilitate, programe menite să prevină 

munca copiilor şi/ sau retragerea copiilor din muncă şi oferirea de alternative copiilor şi 

familiilor lor;  

p) evaluează cazurile copiilor care au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal, 

cazuri sesizate în scris de către instanţele judecătoreşti din judeţ, pentru care poate propune 

măsura supravegherii specializate;  

q) asigură consiliere socială, juridică şi psihologică copiilor care au săvârşit o faptă 

penală şi nu răspund penal cât şi părinţilor acestora; 

r) întocmeşte, trimestrial, situaţii cu cazurile instrumentate şi le comunică 

Serviciului monitorizare din cadrul Direcţiei; 

s) actualizează baza de date a sistemului informatic CMTIS; 

t) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general.  

 

Biroul Management de caz și intervenție pentru situațiile sesizate în regim de urgență se 

subordonează directorului general adjunct care coordonează activitatea în domeniul protecţiei 

drepturilor copilului şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.  

 

Art. 34 - Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap îndeplineşte 

următoarele atribuţii specifice: 

a) efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu sau fără handicap, la sediul 

propriu sau la domiciliul acestuia/sediul unităţii medicale; 

b) întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană adultă cu sau fără 

handicap evaluată şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în 

vederea elaborării programului individual de recuperare şi integrare socială; 

c) recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea în grad şi tip de handicap a unei 

persoane; 

d) recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii; 

e) realizează activităţi de informare privind drepturile şi obligaţiile persoanelor adulte cu 

handicap; 

f) realizează activităţi şi servicii de consiliere pentru persoanele cu handicap şi familiile 

acestora ; 

g) iniţiază măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare în domeniul problematicii 

persoanelor adulte cu handicap ;  

h) propune proiecte comune de colaborare cu ONG-uri cu activitate în domeniul protecţiei 

speciale a persoanelor adulte cu handicap, în vederea diversificării şi dezvoltării serviciilor de 

asistenţă socială şi socio-medicală ; 

i) realizează evaluările medicale, sociale şi psihologice conform normelor legale în 

vigoare, pentru persoanele solicitante; 

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

k) introduce în sistemul D-Smart datele privind situația medico-psiho-socială ale 

persoanelor care solicită încadrarea în grad și tip de handicap; 

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap se subordonează 

directorului executiv care coordonează domeniul de protecţie a persoanelor adulte şi/sau cu 

handicap şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 35 – Directorul executiv (economic) îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea: Serviciului financiar contabil, 

Biroului evidență și plată prestații sociale, Serviciului achiziţii, patrimoniu tehnic şi administrativ 

și a serviciului Întreținere și deservire.  

b) elaborează, împreună cu directorii generali adjuncţi şi cu celălalt director executiv, 

studii de specialitate pentru eficientizarea costurilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba referitoare la unităţile funcţionale ale acesteia; 



c) analizează împreună cu directorii generali adjuncţi şi directorul executiv costurile 

proiectelor de dezvoltare instituţionale pe noi servicii şi structuri; 

d) întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

e) răspunde de angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor 

bugetare repartizate şi aprobate potrivit legii; 

f) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termenele 

stabilite de lege a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului şi execuţiei bugetare; 

g) răspunde de angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni 

financiare;  

h) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba; 

i) elaborează, împreună cu Serviciul resurse umane fişa postului pentru şefii de servicii, 

respectiv coordonatorii de compartimente, din cadrul structurilor coordonate; 

j) urmăreşte modul de administrare a patrimoniului instituţiei; 

k) urmăreşte respectarea atribuţiilor ce revin salariaţilor din structurile subordonate şi 

propune sancţiuni disciplinare pentru aceştia; 

l) propune şi iniţiază programe de formare profesională pentru categoriile de personal 

din structurile subordonate; 

m) pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice colaborează cu toate structurile specializate 

din cadrul direcţiei; 

n) participă în echipa de negociere a contractului colectiv de muncă; 

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

 

Art. 36 – Biroul evidență și plată prestaţii sociale, îndeplineşte următoarele atribuţii 

specifice : 

a) soluţionează, în condiţiile legii, cererile persoanelor cu handicap, referitoare la 

acordarea drepturilor băneşti şi a facilităţilor; 

b) întocmeşte baza de date privind acordarea drepturilor băneşti şi a facilităţilor pentru 

persoanele cu handicap; 

c) întocmeşte evidenţele primare şi documentele care stau la baza plăţii drepturilor 

persoanelor cu handicap, în vederea efectuării plăţii; 

d) comunică la termene stabilite Serviciului financiar-contabil facturile emise de prestatorii 

de servicii pentru persoanele cu handicap;  

e) întocmeşte şi actualizează baza de date proprie a persoanelor cu handicap din evidenţa 

instituţiei; 

f) prelucrează datele şi informaţiile şi stabileşte prin decizii individuale drepturile băneşti 

ale persoanelor cu handicap; 

g)  asigură operativitatea bazei de date a plăţilor, tipăreşte mandatele şi le expediază către 

Poştă, asigură plăţile în conturile bancare personale; 

h) identifică şi urmăreşte debitele precum şi recuperarea acestora; 

i)  predă către asociaţiile persoanelor cu handicap, pe baza de protocoale, biletele de 

călătorie ale membrilor acestora; 

j)  asigură acordarea facilitaţilor prevăzute de lege pentru persoanele cu handicap; 

k) ţine legătura cu prestatorii de servicii în vederea asigurării corectitudinii acordării 

drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap; 

l)  ţine evidenţa biletelor de transport CFR și AUTO ce se acordă persoanelor cu handicap 

şi asigură necesarul de bilete pentru acoperirea nevoilor persoanelor cu handicap; 

m)  menţine legătura cu alte instituţii implicate în acordarea drepturilor şi facilitaţilor 

persoanelor cu handicap; 

n) verifică corectitudinea tuturor situaţiilor justificative de plată sosite din partea 

prestatorilor de servicii; 

o) completează la zi baza de date din programul naţional de evidenţă a persoanelor cu 

handicap D - Smart privind drepturile legale ale beneficiarilor; 

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

 



Biroul evidență și plată prestaţii sociale se subordonează directorului executiv (economic) şi 

colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba. 

 

Art. 37 – Serviciul financiar contabil îndeplineşte următoarele atribuţii specifice : 

a) organizează şi conduce contabilitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, potrivit normelor financiar-contabile în vigoare, întocmind 

documentele justificative privind operaţiunile patrimoniale şi urmărind ţinerea corectă şi la zi a 

acestora; 

b) ţine contabilitatea mijloacelor fixe pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă, a 

valorilor materiale cantitativ şi valoric, a obiectelor de inventar, a mijloacelor băneşti, a clienţilor 

şi furnizorilor, a salariilor, a obligaţiilor şi a creanţelor, a veniturilor pe surse de venituri după 

natura lor; 

c) planifică, coordonează, organizează şi controlează ţinerea evidenţei contabile bugetare; 

d) exercită activitatea de control financiar preventiv; 

e) întocmeşte lunar balanţa de verificare pentru urmărirea înregistrării corecte în 

contabilitate a operaţiunilor patrimoniale; 

f ) întocmeşte dări de seamă contabile trimestriale şi anuale, contul de execuţie al bugetului 

şi orice alte situaţii financiare cerute de Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice sau Trezorerie; 

g ) întocmeşte registrele contabile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

h ) ţine evidenţa plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective pe structura clasificaţiei 

bugetare; 

i) evaluează elementele patrimoniale pe baza inventarierii, cel puţin o dată pe an şi în alte 

situaţii prevăzute de lege; 

j) asigură întocmirea execuţiei de casă şi a bilanţului contabil; 

k) verifică condiţiilor de acceptare a documentelor de plată şi concordanţa între Ordinele 

de plată emise şi extrasele de cont eliberate de Trezorerie, bănci ş.a.; 

l) răspunde în faţa organelor de control asupra modului de cheltuire a fondurilor financiare; 

m) ţine evidenţa corectă şi la zi a operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate prin conturile 

instituţiei şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi pe 

destinaţia sumelor; 

n) organizează şi conduce distinct evidenţa încasărilor şi a plaţilor din surse extrabugetare 

şi urmăreşte efectuarea cheltuielilor conform destinaţiei din documentele legal încheiate;  

o) execută anual sau ori de cate ori este nevoie inventarierea patrimoniului, scoaterea din 

funcţiune, casarea şi dezmembrarea ori valorificarea, după caz, a bunurilor pentru care s-a 

aprobat aceasta; 

p) întocmeşte şi depune la Direcţia Generală Protecţia Copilului şi Direcţia Generală 

Protecţia Persoanelor cu Dizabilități, fişa de monitorizare pentru activitatea economico-

financiară a DGASPC Alba; 

r) ţine registrul de evidenţă a bunurilor din patrimoniul instituţiei, a bunurilor aparţinând 

domeniului public şi privat al judeţului date în administrarea DGASPC Alba; 

s) urmăreşte derularea activităţilor de casierie a DGASPC Alba; 

t) întocmeşte fişele mijloacelor fixe, evidenţiază şi înregistrează în contabilitate 

imobilizările şi amortizării mijloacelor fixe din patrimoniul DGASPC Alba; 

u) ţine evidenţa contractelor şi a încasărilor din concesiuni, închirieri, asocieri etc.; 

v) ţine evidenţa documentelor cu regim special şi a altor valori; 

w) întocmeşte bugetul proiectelor, programelor şi activităţilor proprii;  

x) asigură întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetară şi de plată ale 

activităţilor contabile; 

y) elaborează proiectele bugetelor anuale ale DGASPC Alba, precum şi previziunile de 

buget pe termen mediu şi lung, pe care le supune avizării Colegiului Director al DGASPC Alba 

şi aprobării Consiliului Judeţean Alba; 

z) analizează propunerile de buget ale instituţiilor subordonate şi le centralizează în 

vederea cuprinderii lor în bugetul general; 

aa) organizează evidenţa angajamentelor legale şi a angajamentelor bugetare pentru fiecare 

subdiviziune a clasificaţiei bugetare; 



bb) organizează evidenţa creditelor bugetare aprobate pentru fiecare subdiviziune a 

clasificaţiei bugetare precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul anului, ca urmare a 

rectificărilor de buget; 

t) organizează evidenţa angajamentelor bugetare şi compararea datelor angajamentelor 

bugetare aprobate şi a celor angajate pentru a putea determina creditele bugetare disponibile care 

pot fi angajate; 

u) angajează şi ordonanţează cheltuielile bugetare pe baza documentelor justificative; 

v) efectuează deschideri de credite (finanţări), atât pentru conturile proprii cât şi pentru 

conturile unităţilor subordonate şi verifică încadrarea acestora în planurile aprobate; 

ff) înregistrarea, verificarea şi centralizarea conturilor de execuţie lunare ale fiecărei unităţi 

subordonate; 

gg) întocmeşte referate de specialitate în vederea iniţierii proiectelor de hotărâri din 

domeniul propriu de activitate; 

hh) urmăreşte respectarea şi punerea în aplicare a hotărârilor consiliului judeţean privind 

alocarea unor sume pe diferitele destinaţii; 

ii) urmăreşte respectarea şi ţinerea evidenţei sumelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat pe destinaţii precise stabilite prin Legea bugetului de stat; 

jj) întocmeşte solicitări suplimentare de sume defalcate adresate Consiliul Judeţean în 

situaţia în care aceste sume sunt insuficiente (salarii personal, indemnizaţii persoane cu handicap 

ş.a.m.d.); 

kk) asigură întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetară şi de plată ale 

activităţilor DGASPC Alba; 

ll) asigură asistenţă de specialitate serviciilor şi componentelor funcţionale din structura 

DGASPC; 

mm) verifică încadrarea listelor de lucrări, de bunuri şi servicii din proiectul planului anual 

de achiziţii în prevederile bugetare; 

nn) întocmeşte propunerile şi urmăreşte execuţia veniturilor şi cheltuielilor prevăzute în 

bugetul propriu al DGASPC Alba pe surse de finanţare şi destinaţii şi informează periodic sau la 

solicitarea conducerii instituţiei despre modul de realizare; 

oo) urmăreşte respectarea condiţiilor de legalitate şi regularitate şi/sau de încadrare în 

limitele stabilite şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament a proiectelor de operaţiuni; 

pp) întocmeşte şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite repartizarea 

bugetului DGASPC Alba pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare; 

qq) urmăreşte respectarea procedurilor privind parcurgerea celor 4 faze ale procesului 

execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata; 

rr) organizează inventarierea periodică, cu respectarea prevederilor legale incidente, a 

patrimoniului DGASPC Alba şi prezintă propuneri de completare, casare sau scoatere din 

funcţiune a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar; 

ss) coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea financiar-contabilă a 

serviciilor şi componentelor funcţionale din structura DGASPC Alba care au organizată 

contabilitate proprie; 

tt) se informează şi asigură verificarea stării de funcţionare şi a gradului de uzură al 

mijloacelor fixe şi al obiectelor de inventar din patrimoniul DGASPC Alba şi propune măsuri 

corespunzătoare;  

uu) asigură păstrarea şi arhivarea documentelor create în conformitate cu prevederile 

legale;  

vv) întocmeşte şi transmite periodic Direcţiei Generale Protecţia Copilului situaţia 

referitoare la cheltuiala/copil/luna în serviciile şi componentele funcţionale ale DGASPC Alba; 

iniţiază propuneri de măsuri de reducere a acestor cheltuieli; 

ww) verifică condiţiilor de acceptare a documentelor de plată şi concordanţa între Ordinele 

de plată emise şi extrasele de cont eliberate de Trezorerie, bănci, ş.a.; 

xx) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general; 

Serviciul financiar - contabil se subordonează directorului executiv (economic) şi 

colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba.  

 



Art. 38 – Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ îndeplineşte următoarele 

atribuţii specifice: 

a) asigură administrarea şi îmbunătăţirile în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea 

personalul DGASPC Alba și monitorizează starea tehnică a imobilelor și logisticii transferate 

prin contractele de comodat către furnizorii privați, sprijină furnizorii privați în realizarea 

operațiilor de întreținere a bunurilor date în comodat; 

b) primeşte, centralizează şi înaintează Compartimentului achiziţii publice și contractare 

servicii sociale necesarul de bunuri, servicii şi lucrări de la nivelul DGASPC Alba; 

c) preia şi distribuie către serviciile şi compartimentele funcţionale din cadrul DGASPC 

Alba bunurile achiziţionate în vederea utilizării la nivelul acestora; 

d) ţine evidenţa ajutoarelor şi donaţiilor primite şi asigură, repartizarea lor pe unităţile din 

subordine, conform destinaţiei stabilite prin contractul de donaţie; 

e) gestionează activitatea de selecţionare a documentelor aflate în arhiva Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, asigurând constituirea, păstrarea, 

selecţionarea şi conservarea fondului arhivistic a acesteia; 

f) ţine evidenţa responsabililor pe obiective cu privire la gestionarea documentelor care 

urmează a fi arhivate; 

g) asigură efectuarea activităţilor de prospectare de piaţă în cazul achiziţiilor directe de 

bunuri, servicii sau lucrări; 

h) participă la inventarierea patrimoniului conform legii contabilităţii şi a normelor de 

inventariere; 

i) urmăreşte realizarea şi respectarea graficelor de execuţie a lucrărilor de investiţii şi 

sesizează şeful ierarhic de nerespectarea termenelor contractate; 

j)  participă la recepţia lucrărilor de investiţii, reparaţii curente şi capitale în momentul 

finalizării acestora; 

k) asigură încheierea contractelor pentru energie electrică, energie termică, gaz metan, apă-

canal, gunoi, prestări servicii, lucrări de reparaţii curente pentru sediul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în 

birouri şi în celelalte încăperi şi spaţii aferente imobilelor, întreţinerea spaţiilor verzi, a căilor de 

acces; 

l) face propuneri privind lucrările de reparaţii curente la imobile şi celelalte mijloace fixe 

din dotare, urmăreşte realizarea reparaţiilor şi participă la efectuarea recepţiilor; 

m) ţine la zi gestiunea obiectelor de inventar, a furniturilor de birou etc; 

n) întocmeşte comenzile, recepţia, darea în inventar şi în consum a bunurilor achiziţionate 

pentru folosinţa lor de către personalul de la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba. 

o) face propuneri pentru aprovizionarea tehnico-materială cu piese de schimb, 

consumabile şi rechizite de birou; 

p) urmăreşte respectarea disciplinei muncii şi propune sancţiuni disciplinare şi recompense 

pentru angajaţii din serviciu; 

q) analizează, când este cazul, necesitatea şi oportunitatea propunerilor venite din partea 

componentelor funcţionale ale DGASPC Alba cu privire la achiziţia publică de servicii şi lucrări; 

r) formulează şi fundamentează propunerile pentru executarea unor investiţii şi reparaţii la 

imobilele, instalaţiile aferente şi celelalte mijloace fixe aflate în patrimoniul şi/sau administrarea 

DGASPC Alba; 

s) colaborează la întocmirea documentaţiei (caietul de sarcini-specificaţiile tehnice) pentru 

achiziţia publică de lucrări sau de servicii pentru construcţii, reabilitare, reamenajare, instalaţii 

s.a; 

t) colaborează la urmărirea executării lucrărilor şi îndeplinirea serviciilor specifice 

contractate; 

u) organizează recepţiile la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de garanţie; 

v) verifică îndeplinirea calităţii lucrărilor executate, în perioada de garanţie; 

x) răspunde de întocmirea documentaţiilor necesare pentru cartea tehnică a tuturor 

construcţiilor aflate în patrimoniul şi/sau administrarea DGASPC Alba ; 

y) pune la dispoziţia comisiilor de evaluare a ofertelor pentru achiziţia publică de servicii şi 

lucrări, analizele tehnice necesare stabilirii ofertei câştigătoare; 

z) colaborează cu Compartimentul achiziţii la elaborarea programului anual al achiziţiilor 

publice de servicii şi lucrări pentru aparatul propriu şi structurile exterioare ale DGASPC Alba; 



aa) asigură obţinerea avizelor şi autorizaţiilor tehnice necesare pentru achiziţiile de servicii 

şi lucrări şi pentru executarea contractelor subsecvente ; 

bb) întocmeşte şi fundamentează listele de lucrări de investiţii în proiectul de buget şi a 

programului anual de achiziţii publice, studii, dotări şi proiecte; 

cc) planifică lucrările de investiţii aprobate pentru finanţare în bugetul anual; 

dd) asigură urmărirea execuţiei lucrărilor de investiţii, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) obţine avizele, acordurile şi autorizaţiile de construcţie pentru lucrările de investiţii ; 

ff) verifică şi recepţionează lucrările şi serviciile contractate din domeniul de activitate; 

gg) verifică situaţiile de lucrări, confirmând veridicitatea acestora; 

hh) efectuează recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, după expirarea perioadei 

de garanţie ; 

ii) comunică recepţiile Serviciului financiar - contabil în vederea luării în evidenţa 

contabilă şi urmăreşte şi asigură decontările lucrărilor şi serviciilor executate, conform 

contractelor în derulare; 

jj) colaborează cu compartimentele de specialitate în elaborarea de programe şi strategii de 

dezvoltare pe termen mediu şi lung; 

kk) promovează şi derulează proiecte finanţate din diferite fonduri nerambursabile, 

asigurând documentaţiile tehnice şi procedurile pentru derularea unor lucrări de investiţii în 

parteneriate, asocieri; 

ll) urmăreşte înregistrarea în contabilitate şi în patrimoniu a obiectivelor de investiţii 

finalizate; 

mm) iniţiază şi promovează procedurile privind aplicarea legislaţiei în domeniul 

conservării bunurilor imobile; 

nn) coordonează şi monitorizează inventarierea anuală a patrimoniului; 

oo) ţine evidenţa bunurilor imobile (clădiri, terenuri, alte bunuri;) aflate în administrarea 

DGASPC Alba; 

pp) constituie baza de date operaţională a evidenţei patrimoniului; 

qq) elaborează documentaţiile administrative in vederea acceptării ofertelor de donaţie de 

bunuri imobile ce intră în patrimoniu; 

rr) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general. 

Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ se subordonează directorului 

executiv (economic) şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

Art. 39 – Compartimentul achiziţii și contractare servicii sociale face parte din structura 

Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ și îndeplineşte următoarele atribuţii 

specifice: 

a) asigură organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice de bunuri, lucrări şi servicii ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

b) elaborează programul anual al achiziţiilor publice al DGASPC Alba pe baza 

propunerilor şi întocmite de către compartimentele instituţiei, în funcţie de gradul de prioritate şi 

îl supune avizării Colegiului Director şi aprobării Consiliului Judeţean Alba; 

c) coordonează şi controlează derularea procedurilor de achiziţie publică la nivelul 

componentelor funcţionale ale DGASPC Alba ; 

d) se preocupă de estimarea valorii contractelor de achiziţie în vederea fundamentării 

bugetului de venituri şi cheltuielile pentru fiecare an bugetar; 

e) estimează valoarea fiecărui contract de achiziţie publică şi propune procedura de 

achiziţie aplicabilă; 

f) asigură publicitatea achiziţiilor publice transmiţând spre publicare în Monitorul Oficial, 

partea a VI-a, anunţurile de intenţie şi de participare privind achiziţiile publice în care DGASPC 

Alba este autoritate contractantă; 

g) întocmeşte documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei în cadrul procedurilor 

de achiziţie publică desfăşurate la nivelul DGASPC Alba; 

h) asigură organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică şi urmăreşte 

derularea contractelor de achiziţie publică atribuite; 

 i) întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit; 

 k) ţine evidenţă contractelor de achiziţie publică la nivelul întregii instituţii; 



 l) asigură comunicarea cu furnizorii de produse, servicii, lucrări pe parcursul derulării 

contractelor de achiziţie publică; 

 m) elaborează împreună cu personalul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba documentaţia de atribuire pentru achiziţia publică 

de bunuri, servicii şi lucrări; 

 n) întocmeşte referatele pentru constituirea comisiilor de licitaţii achiziţii publice; 

 o) rezolvă contestaţiile, restituie garanţiile de participare, informează ofertanţii despre 

rezultatul procedurii pe baza raportului procedurii întocmit de către comisia de evaluare a 

ofertelor; 

 p) întocmeşte contractele de achiziţii publică şi ţine evidenţa contractelor de achiziţii 

publice; 

 q) asigură colaborarea cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 

Achiziţiilor Publice, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Ministerul Finanţelor, în 

conformitate cu actele normative în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi servicii; 

 s) constituie şi păstrează dosarului achiziţiei publice; 

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

 

Compartimentul achiziţii și contractare servicii socile se subordonează Serviciului 

achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

Art. 40 – Serviciul întreținere și deservire îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) asigură întreţinerea, gospodărirea, igienizarea şi reparaţiile/îmbunătăţirile în 

spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea personalul DGASPC Alba; 

b) răspunde de buna întreţinere şi exploatare a parcului de maşini din dotare; 

c) ţine evidenţa foilor de parcurs şi întocmeşte foile de activitate zilnică ale 

autovehiculelor, precum si pontajul conducatorilor auto lunar; 

d) colaborează cu şefii celorlalte servicii de asistenţă socială şi protecţia copilului 

pentru stabilirea traseelor zilnice ale mijloacelor auto din dotare; 

e) eliberează documentele necesare pentru activitatea mijloacelor de transport şi 

verifică încadrarea în cota lunară de carburant; 

f) coordonează şi monitorizează activitatea administrativ-gospodărească din 

structurile DGASPC Alba; 

g) asigură buna executare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente; 

h) asigură întreţinerea instalaţiilor şi dotărilor clădirilor şi bunurilor aparţinând 

DGASPC Alba; 

i) urmăreşte realizarea şi respectarea graficelor de execuţie a lucrărilor de reparaţii şi 

sesizează şeful ierarhic de nerespectarea termenelor contractate; 

j) participă la recepţia lucrărilor de reparaţii curente şi capitale în momentul 

finalizării acestora; 

k) face propuneri privind lucrările de reparaţii curente la imobile şi celelalte mijloace 

fixe din dotare, urmăreşte realizarea reparaţiilor şi participă la efectuarea recepţiilor; 

l) organizează şi asigură accesul persoanelor în sediu, asigură paza bunurilor din 

administrarea instituţiei; 

m) urmăreşte respectarea disciplinei muncii şi propune sancţiuni disciplinare şi 

recompense pentru angajaţii din serviciu; 

n)  asigură prin personal tehnic autorizat de ISCIR, denumit în continuare RSVTI, 

întreţinerea şi repararea echipamentelor din domeniul ISCIR deţinute de DGASPC Alba precum 

şi de exploatarea corectă şi legală a acestora, în conformitate cu dispoziţiile prescripţiilor tehnice, 

colecţia ISCIR; 

o) RSVTI răspunde de luarea măsurilor pentru aplicarea prescripţiilor tehnice privind 

siguranţa în funcţionare a instalaţiilor sub presiune şi de ridicat ;  

p)  prezintă echipamentele/instalaţiile, precum şi documentaţia tehnică prevăzută de 

Prescripţiile tehnice – Colecţia ISCIR, la verificările tehnice care se efectuează de ISCIR–

INSPECT în vederea autorizării funcţionării echipamentelor/instalaţiilor sau ori de câte ori se 

solicită de către ISCIR;  



q) ţine evidenţa instalaţiilor sub presiune şi de ridicat şi urmăreşte efectuarea la 

termen a verificării tehnice oficiale fără de care instalaţiile respective nu pot funcţiona;  

r) urmăreşte pregătirea echipamentelor/instalaţiilor şi a sarcinilor de încercare 

necesare pentru verificările tehnice oficiale şi participă la efectuarea lor;  

s) supraveghează ca echipamentele/instalaţiile să fie folosite în conformitate cu 

prevederile prescripţiilor tehnice, instrucţiunilor de exploatare elaborate de producător şi a 

normelor de protecţia muncii;  

t) urmăreşte realizarea în termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale de 

verificare tehnică, examinează în mod regulat, registrul de evidenţă a funcţionării şi să ia măsuri 

pentru remedierea imediată a defectelor semnalate;  

u) afişează la loc vizibil instrucţiunile de exploatare a instalaţiilor sub presiune şi de 

ridicat;  

v) interzice manevrarea echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate de 

persoane neautorizate;  

w) efectuează instructajul profesional cu manevranţii instalaţiilor sub presiune şi de 

ridicat, conform reglementărilor în vigoare şi organizează reexaminarea periodică a acestora;  

x) asigură calificarea şi instruirea personalul de deservire a instalaţiilor sub presiune 

şi de ridicat (RSVRTI- ISCIR);  

y) asigură realizarea lucrărilor de revizii şi activităţile de reparaţii şi întreţinere, la 

termenele scadente, a instalaţiilor sub presiune şi de ridicat (RSVRTI- ISCIR); 

z) transmite, în termen legal, planul anual de verificări tehnice periodice pentru anul 

următor la ISCIR–INSPECT IT de care aparţine DGASPC Alba;  

aa) face propuneri pentru aprovizionarea tehnico-materială cu piese de schimb, 

consumabile şi rechizite de birou; 

bb) colaborează la urmărirea executării lucrărilor şi îndeplinirea serviciilor specifice 

contractate; 

cc) organizează recepţiile la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de garanţie. 

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

dd) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general. 

 

Serviciul întreținere și deservire se subordonează directorului executiv (economic) și 

colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba. 

 

Capitolul VI –Atribuţiile Serviciilor comunitare 

 

Art. 41 – (1) Serviciile comunitare sunt servicii sociale specializate, prin intermediul 

cărora persoanele adulte şi/sau cu handicap, copiii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi, cu dizabilităţi 

beneficiază pe lângă serviciile de găzduire şi masă şi de servicii personalizate adecvate nevoilor 

individuale care să le asigure valorificarea potenţialului în scopul integrării/reintegrării socio-

profesionale. 

(2) Serviciile comunitare au în structura lor unităţi de asistenţă socială pentru 

protecţia persoanelor adulte (centru de îngrijire şi asistenţă, locuinţă protejată pentru persoane cu 

handicap, centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică) şi servicii de tip rezidenţial pentru 

protecţia copilului aflat în dificultate (casa de tip familial). 

Art. 42– (1) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a 

Serviciilor Comunitare Abrud şi gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora vor fi 

asigurate de către Şeful Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Abrud, care realizează şi comunicarea 

permanentă cu conducerea DGASPC Alba; 

(2) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a 

Serviciilor Comunitare Gârbova şi gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora vor fi 

asigurate de către şeful Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Gârbova care realizează şi comunicarea 

permanentă cu conducerea DGASPC Alba ;  

(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a 

Serviciilor Comunitare Galda de Jos şi gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora vor fi 

asigurate de către şeful Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos care 

realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea DGASPC Alba; 



(4) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a 

Casei de tip familial în comunitate Blaj, Centrului de plasament de tip familial Mănărade, Casei 

de tip familial nr. 4 Blaj şi gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora vor fi asigurate de 

către Şeful Centrului de plasament Blaj care realizează şi comunicarea permanentă cu 

conducerea DGASPC Alba; 

(5) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a 

Casei de tip familial nr. 8 Sâncrai, Casei de tip familial nr. 1 Aiud, Casa de tip familial pentru 

copii cu dizabilităţi Sîncrai, Casei de tip familial nr. 5 Aiud și a Locuinţei protejate pentru 

persoane cu handicap nr. 17 Sîncrai şi gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul acestuia vor fi 

asigurate de către șeful de centru care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea 

DGASPC Alba; 

(6) În situaţia în care şeful serviciilor comunitare este temporar indisponibil 

atribuţiile acestuia sunt preluate de către un angajat desemnat de către acesta, cu avizul 

directorului general. 

(8) Metodologic activitatea tipurilor de servicii care intră în structura 

serviciilor comunitare va fi subordonată structurilor specializate din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

(9) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a 

Casei de tip familial nr. 9 Alba Iulia, Centrului de tranzit Alba Iulia, Centrului de Primire în 

Regim de Urgenţă “Pinocchio”Alba Iulia și a Locuinţei protejată pentru persoane cu handicap 

nr.16 Alba Iulia şi gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul acestuia vor fi asigurate de către 

șeful Centrului maternal pentru 6 cupluri mamă-copil „Speranţa” Alba Iulia, care realizează şi 

comunicarea permanentă cu conducerea DGASPC Alba; 

Art. 43– Şeful serviciilor comunitare organizează săptămânal sau ori de câte ori se 

impune întâlniri de lucru cu coordonatorii structurilor din subordine pentru reglementarea 

problemelor curente şi pentru găsirea unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii 

beneficiarilor. El asigură coerenţa practicilor şi a acţiunilor din cadrul serviciilor în concordanţă 

cu scopul şi cu obiectivele acestora. 

Art. 44 Servicii comunitare Galda de Jos (centrul de recuperare şi reabilitare 

neuropsihiatrică, locuinţa protejată pentru persoane cu handicap), Servicii comunitare Gârbova 

(centrul de îngrijire şi asistenţă, locuinţe protejate pentru persoane cu handicap) şi Servicii 

comunitare Abrud (centrul de îngrijire şi asistenţă, locuinţe protejate pentru persoane cu 

handicap) se subordonează directorului executiv care coordonează domeniul de protecţie a 

persoanelor adulte şi/sau cu handicap şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

Capitolul VII – Statutul personalului 

 

 Art. 46– Personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

este reprezentat de funcţionari publici, numiţi în funcţii publice, conform Legii nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare şi personal 

contractual angajat pe bază de contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile 

Codului Muncii . 

Art. 47– Eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului general al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se face prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Alba, la propunerea preşedintelui, iar stabilirea drepturilor salariale sunt 

reglementate de prevederile legale privind salarizarea funcţionarilor publici. 

Art. 48– Numirea, eliberarea, sancţionarea disciplinară şi stabilirea drepturilor salariale 

ale directorilor generali adjuncţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba se face conform legislaţiei ce reglementează categoria funcţionarilor publici. 

Art. 49 – Numirea în funcţii publice, angajarea pe bază de contract individual de muncă, 

eliberarea şi sancţionarea disciplinară a personalului sunt de competenţa directorului general al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în conformitate cu 

prevederile legale. 

Art. 50– Drepturile de natură salarială ale personalului Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba se stabilesc conform dispoziţiilor legale privind funcţionarii 

publici şi personalul contractual din unităţile bugetare. 



Art. 51 – În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba are dreptul, pe lângă salariul de bază şi la premii şi sporuri 

specifice, conform legii. 

Art. 52 – Celelalte drepturi şi obligaţii ale funcţionarilor publici şi personalului contractual, 

încadraţi la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se asigură, în 

conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Statutul funcţionarilor publici şi a legislaţiei muncii în 

vigoare. 

Art. 53 – Asistenţii maternali profesionişti sunt încadraţi pe bază de contract individual de 

muncă pe perioadă determinată, pe perioada de valabilitate a atestatului şi sunt salarizaţi conform 

legislaţiei privind salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice. 

Art. 54 (1) – Personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba îi sunt interzise încălcarea confidenţialităţii informaţiilor deţinute în exercitarea atribuţiilor 

de serviciu, a secretului de serviciu, precum şi pretinderea sau primirea de foloase necuvenite. 

Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei care reglementează activitatea 

funcţionarilor publici şi a personalului contractual. 

(2) Personalul are obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament, cele ale 

regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor specializate, cerinţele fişelor de post, 

etica şi deontologia profesională.  

(3) Personalul are obligaţia de a îndeplini şi alte atribuţii din domeniul de activitate al 

structurii din care face parte, care decurg din actele normative în vigoare, precum şi sarcinile de 

serviciu dispuse legal de conducerea instituţiei, menite să concure la realizarea integrală a 

atribuţiilor acesteia ori la îmbunătăţirea activităţii sale. 

Art. 55 – În realizarea atribuţiilor de serviciu, personalul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba are obligaţia să soluţioneze cu maximă operativitate şi 

competenţă profesională întreaga problematică ce derivă din acestea, stabilită în detaliu în fişa 

fiecărui post. 

Art. 56 (1) – Organizarea şi structura Direcţiei generale se regăseşte în organigrama 

aprobată de către Consiliul Judeţean Alba care cuprinde şi schema sistemului relaţional dintre 

servicii/ birouri/ compartimente sau unităţi de asistenţă socială şi/ sau între acestea şi conducere, 

respectiv Consiliul Judeţean Alba. 

(2) Fiecare unitate de asistenţă socială prevăzută în organigramă funcţionează fără  

personalitate juridică în structura DGASPC Alba și are un Regulament propriu de organizare şi 

funcţionare aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Alba. 

(3) Prevederile prezentului regulament sunt opozabile tuturor structurilor instituţiei. 

Art. 57 – Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba intră în vigoare de la data aprobării lui de către 

Consiliul Judeţean Alba. 

Art. 58 – Orice modificare şi completare a prezentului Regulament va fi propusă de către  

directorul general şi avizată de Colegiul Director în vederea aprobării de către Consiliul Judeţean 

Alba. 

 

                        AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

  

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii 

și a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

  

 

 Privind Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 178/11 noiembrie 2015, Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 70/28 aprilie 2016, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 249/23 

decembrie 2016 și Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 187/19 noiembrie 2014, s-au aprobat 

organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare a Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba prin adresa nr. 2463 

din 3 martie 2017 înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 3996 din 6 martie 2017 solicită 

modificarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare şi funcţionare 

în sensul reorganizării instituţiei prin realizarea unei structuri care să asigure creşterea 

transparenţei, utilizarea eficientă a fondurilor publice precum şi îmbunătăţirea semnificativă a 

calităţii serviciilor, asigurându-se coordonarea specializată pe tipuri de activităţi, în conformitate 

cu  Hotărârea Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare 

şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistență socială şi protecţia copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și cu Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit art. 91 alin (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean aprobă modificarea 

organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare ale instituțiilor 

publice de interes județean, motiv pentru care, am iniţiat Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 

109 din 9 martie 2017. 

 

 

 

PREŞEDINTE,  

Ion Dumitrel 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 4270/09.03.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii și a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba  

 

 

 Statul de funcții, organigrama și regulamentul de organizare și funcționare a Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba au fost aprobate succesiv prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 178/11 noiembrie 2015, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 70/28 aprilie 2016, 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 249/23 decembrie 2016 și respectiv Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 187/19 noiembrie 2014. 

 Prin referatul directorului general al direcției, nr. 2463 din 28 februarie 2017, înregistrat la 

Consiliul Județean Alba sub nr. 3996/6 martie 2017,  se propune aprobarea modificării Organigramei, 

Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare şi funcţionare în sensul reorganizării instituţiei.  

Potrivit art.107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia, la modificarea 

structurii instituție, de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici avizul privind stabilirea 

funcţiilor publice. 

Ținând cont și de art. 4 alin. (1^1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.434 din 2 septembrie 2004 

privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Muncii 

trebuie să emită avizul consultativ necesar modificării structuri organizatorice. 

            În aceste condiții în conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după obținerea 

avizelor menționate mai sus proiectul de hotărâre va fi supus spre aprobare consiliului judeţean. 

 

  

 

 

 

Şef birou,  

Suciu Horaţiu Zaharia 
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RAPORT DE ACTIVITATE 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  

PROTECȚIA COPILULUI ALBA 

- 2016 - 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, înfiinţată la data de 

1 ianuarie 2005, prin unificarea Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Alba 

şi a Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială Alba, ca şi instituţie publică cu personalitate 

juridică în subordinea Consiliului Judeţean Alba,  prin personalul de specialitate, asigură 

aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul : protecţiei copilului,  

familiei, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor categorii de persoane aflate în situaţii de 

risc. 

În scopul promovării şi respectării drepturilor copilului alături de familia sa, a 

persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor vârstnice,  precum şi a altor categorii de persoane 

aflate în situaţii de risc, s-a avut în vedere susținerea serviciilor sociale comunitare în 

vederea prevenirii intrării copiilor în dificultate, implementarea şi monitorizarea 

drepturilor acestora, promovarea unui sistem coerent, coordonat şi integrat de asistenţă 

socială în vederea combaterii riscului de excluziune socială şi creşterii calităţii vieţii 

persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, precum şi a altor persoane 

aparţinând unor grupuri vulnerabile. 

 

1. Sistemul de protecţie a copilului 

 Activităţi de prevenire a abandonului copiilor 

În cursul anului 2016, specialiştii DGASPC Alba împreună cu reprezentanții 

autorităţilor publice locale au desfăşurat activităţi de informare, consiliere şi sprijin în scopul 

prevenirii abandonului şcolar şi a instituţionalizării copiilor. Activităţile de sprijin financiar a 
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familiilor aflate în situaţii de risc s-au derulat prin intermediul Programului judeţean de 

prevenire a abandonului şcolar şi a instituţionalizării. Astfel, în perioada ianuarie – 

decembrie 2016, au beneficiat de sprijin financiar în vederea prevenirii abandonului şcolar şi 

a instituţionalizării un număr de 8 copii / tineri şi familiile acestora. Sprijinul financiar 

acordat a fost de 150 lei/ beneficiar/ lună, fiind acordat pe intervale de timp diferite, în funcţie 

de nevoile constatate la evaluarea socio-economică a familiilor copiilor aflaţi în situaţie de 

risc.    

Activitatea de prevenire a abandonului copiilor în maternităţi şi în alte unităţi sanitare 

din judeţ, se realizează prin implicarea specialiştilor din cadrul structurilor funcţionale 

organizate în localităţile Abrud, Blaj, Cugir, Ocna Mureş, precum şi din cadrul Serviciului 

Protecție de Tip Familial Copii, în colaborare cu asistenţii medicali / persoanele cu atribuţii de 

asistenţă socială din unităţile sanitare, care acordă servicii de consiliere şi sprijin mamelor 

aflate în situaţia de a-şi abandona copiii la naştere.  

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2016, la sediul D.G.A.S.P.C. Alba au fost 

înregistrate un număr de 14 cazuri de copii, aflați în risc de părăsire / părăsiţi în unităţile 

sanitare din judeţ – 13 copii în Secţia de Nou-Născuţi  şi 1 copil în Secţia de Pediatrie. 

 

  ANUL  2016                                           TOTAL SESIZARI 

1 IANUARIE -  31 DECEMBRIE 2016 14 

CLASIFICAREA CAZURILOR 

LOCUL UNDE A FOST PARASIT 

COPILUL 

NUMĂR DE 

COPII 

AFLAȚI ÎN 

RISC DE 

PĂRĂSIRE / 

PĂRĂSIŢI 

MEDIUL DE 

PROVENIENTA AL 

PĂRINŢILOR 

                RURAL URBAN 

Secţii de Nou - Născuţi 13 4 9 

Secţii Pediatrie 1 0 1 

Alte secţii de spital (precizaţi) - - - 

TOTAL 14 4 10 

MOD DE SOLUŢIONARE A 

CAZURILOR 
           NUMAR COPII 
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Plasament la asistent maternal 

profesionist 

 9 

Reintegrare in familia naturală  4 

Plasament la centrul maternal  1 

TOTAL  14 

 

 

 

 

Unităţile sanitare în care s-au înregistrat aceste cazuri au fost: 

 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia -5 cazuri; 

 Spitalul Municipal Aiud -  6 cazuri;  

 Spitalul Municipal Blaj – 1 caz; 

 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ,,Louis Ţurcanu” Timişoara - 1 caz; 

 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - 1 caz . 

Distribuţia copiilor aflaţi în risc de părăsire în unităţi sanitare în funcţie de apartenenţa la 

gen este următoarea: 

 9  copii sunt de gen feminin, 

 5  copii sunt de gen masculin. 

Distribuţia copiilor aflaţi în risc de părăsire în unităţi sanitare în funcţie de mediul de 

provenienţă al părinţilor este următoarea: 
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 9  copii provin din familii domiciliate în mediul urban, 

 5  copii provin din familii domiciliate în mediul rural. 

În urma evaluării situaţiei socio-economice şi medicale a acestor copii s-a instituit măsura  

plasamentului la asistent maternal profesionist  pentru  9 copii, 1 copil a fost plasat 

alături de mama sa în Centrul maternal “Speranţa” Alba Iulia şi 4 au fost reintegraţi în 

familia naturală.  

        

Activităţi de ocrotire şi recuperare a copiilor în regim de zi 

Copiii cu dizabilităţi (întârzieri de vorbire, tulburări logopedice, deficienţe motrice, 

tulburări de comportament) beneficiază de recuperare, în regim de zi, în cadrul Centrului de 

zi “Arnsberg” Alba Iulia, Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi Aiud,  Centrului de 

zi multifuncțional Abrud și a Centrului de zi “ACAS” Alba Iulia.  

Centrul de zi “Arnsberg” Alba Iulia funcționează în structura DGASPC Alba, iar 

serviciile asigurate în cadrul Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi Aiud și a Centrului de 

zi multifuncțional Abrud sunt furnizate de către Asociația “Un pas înainte Alexandra” Aiud, 

Asociația “Împreună pentru Abrud” cu care DGASPC Alba încheiat contracte de furnizare de 

servicii. Serviciile de recuperare a copiilor cu dizabilități furnizate în cadrul Centrului de zi 

“ACAS” Alba Iulia sunt decontate de către primăriile din județ și de către Asociația “Filiala 

Ortodoxă” Totoi în baza unor contracte de furnizare de servicii. 

 Serviciile sunt acordate de personal calificat în domeniul medicinei, psihologiei, 

psihopedagogiei, logopediei, kinetoterapiei şi ergoterapiei. 

Copiii proveniţi din familii nevoiaşe beneficiază de suport şi ocrotire în cadrul 

Centrului de zi “Sf. Serafim de Sarov” Războieni, Centrul de zi “Sf. Filofteia” Silivaş, 

Centrul de zi “Sf. Nicolae Valea Lungă, Centrul de zi “Sf. Varvara” Baia de Arieș, 

Centrul de “Sf. Ierarh Nicolae” Roșia de Secaș, Centru de zi “Sf. Mucenic Ciprian” 

Ocna Mureș, Centrul de zi “Sf. Gheorghe” Sebeș, Centrul de zi “Sf. Nectarie” Vama 

Seacă, Centrul de zi „Sf. Proroc Ilie Tesviteanul” Aiud, Centrul de zi “Sf. Pantelimon” 

Zlatna, Centrul de zi Blaj, Centrului de zi Boz şi Centrului de zi Doştat, în baza unor 

parteneriate încheiate de către DGASPC Alba cu Asociaţia “Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia, 

Filiala “Filantropia Ortodoxă” Războieni Cetate, Filiala “Filantropia Ortodoxă” Ocna Mureș, 

Filiala “Filantropia Ortodoxă” Sebeș, Asociația “Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul” Aiud, Asociaţia 
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pentru Persoane Vârstnice şi Copii în Dificultate “Familia 2004” Blaj și Asociația “Maria 

Mirabela” Drașov. 

Pentru copiii antepreşcolari de pe raza municipiului Blaj, ai căror părinţi au o situaţie 

socio-economică precară, DGASPC Alba, în parteneriat cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă 

Alba Iulia, a dezvoltat servicii de îngrijire şi educaţie timpurie. Astfel, în cadrul Centrul de zi 

pentru copiii antepreşcolari “Sfânta Irina” Blaj, 25 copii din comunitate beneficiază de 

îngrijire şi supraveghere, asigurarea nutriţiei, programe de recreere şi odihnă, programe de 

educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor şi potenţialului de dezvoltare, supravegherea 

stării de sănătate şi igienă, precum şi acordarea îngrijirilor medicale în caz de îmbolnăvire.  

Centrul de zi 

Nr. copii, beneficiari ai 

serviciilor de zi la 1 

ianuarie 2016 

Nr. copii, beneficiari ai 

serviciilor de zi la 31 

decembrie 2016 

Centrul de zi “Arnsberg” Alba Iulia  77 67 

Centrul de zi Blaj 24 24 

Centrul de zi “ACAS” Alba Iulia, 

din care :  
38 38 

- din familia naturală 19 19 

- din sistemul de protecţie a 

copilului 
19 19 

Centrul de zi pentru copii „Sf. 

Serafim de Sarov” Războieni 
25 23 

Centrul de zi pentru copii 

antepreşcolari “Sfânta Irina” Blaj 
25 25 

Centrul de zi “Sf. Filofteia” Silivaş 25 25 

Centrul de zi „Sf. Proroc Ilie 

Tesviteanul” Aiud 
25 25 

Centrul de zi “Sf. Nicolae” Valea 

Lungă 
25 25 

Centrul de zi “Sf. Varvara” Baia de 

Arieş 
25 25 

Centrul de zi “Sf. Ierarh Nicolae” 

Roşia de Secaş 
25 25 

Centrul de zi “Sf. Mucenic Ciprian” 25 25 
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Ocna Mureş 

Centrul Social Multifuncţional 

Abrud – Centrul de zi 
12 15 

Centrul de zi “Sf. Gheorghe” Sebeş 25 25 

Centrul de zi “Sf. Ierarh Nectarie” 

Vama Seacă - Hopârta 
25 25 

Centrul Multifuncţional “Sf. 

Cuvioasa Teodora” Aiud – Centrul 

de zi pentru copii cu dizabilităţi 

Aiud 

 20 

Centrul de zi “Sf. Pantelimon” 

Zlatna 
 25 

Centrul de zi Boz  25 

Centrul de zi Doştat  25 

Total 401 487 
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Pentru a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, DGASPC Alba s-a implicat 

în activitatea monitorizare, sprijin metodologic şi susţinere financiară a centrelor de zi. 

Numărul de copii beneficiari de servicii în cadrul centrelor de zi a crescut de la 401 copii la 

începutul anului 2016 la 487 copii la finele anului 2016. 

În luna martie 2016, DGASPC Alba a încheiat un contract cadru cu Asociaţia 

Filantropia Ortodoxă Alba Iulia al cărui obiectiv viza ocrotirea unui număr de 25 copii în 

regim de zi în cadrul Centrului de zi “Sf. Pantelimon” Zlatna. Obligaţiile DGASPC Alba 

constau în acordarea sumei de 700 lei / beneficiar / lună și monitorizarea modului de acordare 

a serviciilor, a activităţilor cu caracter educativ, formativ, de socializare şi dezvoltare a 

deprinderilor de viaţă independentă derulate iar obligațiile furnizorului privat constau în 

furnizarea serviciilor în regim de zi, în condițiile reglementate prin Ordinul 24/2004 pentru 

aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, asigurarea serviciilor de 

îngrijire personală și cazare în regim de zi, serviciilor de integrare/reintegrare socio-

educațională, serviciilor de evaluare a copilului, precum și a serviciilor de management şi 

administrare. 

 

În luna aprilie s-a semnat contractul de furnizare a serviciilor de recuperare în regim de 

zi cu Asociaţia “Un pas înainte” Alexandra”. Astfel, un număr de 20 copii cu dizabilităţi din 

municipiul Aiud şi localităţile limitrofe beneficiază de servicii de recuperare neuromotorie în 

regim de zi, respectiv kinetoterapie, mecanoterapie, termoterapie, masaj, reflexoterapie şi 

fizioterapie, precum şi terapii specifice fiecărui copil cum ar fi logoterapie, ludoterapie, terapii 

cognitiv – comportamentale şi de servicii de informare, consiliere, fiind implicaţi şi în 

activităţi recreative şi de socializare.  DGASPC Alba monitorizează modul de acordare a 

serviciilor, precum şi celelalte sarcini asumate prin contractul de furnizare de servicii  şi 

acordă lunar suma de 400 lei pentru fiecare copil care beneficiază de servicii de recuperare în 

acest centru.  

În luna octombrie 2016, DGASPC Alba a încheiat două noi contracte de furnizare a 

serviciilor în regim de zi, cu Asociaţia Maria Mirabela Draşov, în scopul asigurării serviciilor 

de îngrijire, educație, consiliere, acordare de suport în regim de zi pentru un număr de 50 

copii din localităţile Boz şi Doştat din comuna Doştat. Suma acordată de către DGASPC Alba 

furnizorului privat pentru fiecare copil beneficiar de servicii în cadrul acestor centre de zi este 

de 700 lei / beneficiar / lună. 
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Măsuri de protecţie de tip familial pentru copii 

La data de 31 decembrie 2016, numărul total al copiilor care beneficiau de o măsură 

de protecţie specială de tip familial, respectiv : plasament la rude, plasament la alte familii / 

persoane, inclusiv cazurile de tutelă, era 410 copii. Dintre aceştia, ponderea cea mai mare 

(75,85%) o deţineau copiii aflaţi în îngrijirea familiei lărgite, respectiv a rudelor până la 

gradul IV.     

 

 

 

Reevaluarea copiilor aflaţi în plasament la familii / persoane se realizează trimestrial 

sau ori de câte ori apar modificări ale situaţiilor care au impus luarea măsurilor de protecţie, 

schimbări constatate în cadrul vizitelor de monitorizare realizate de către managerii de caz.     

Măsura de protecţie specială 

Numărul copiilor 

beneficiari ai 

măsurilor de protecţie 

de tip familial la data 

de 

1 ianuarie 2016 

Numărul copiilor 

beneficiari ai 

măsurilor de 

protecţie de tip 

familial la data de 

31 decembrie 2016 

Plasament la rude până la gradul IV 273 311 

Plasament la alte familii / persoane 67 68 

Tutelă 29 31 

TOTAL 369 410 
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Asistenţa maternală 

La începutul anului 2016 un număr de 176 copii beneficiau de ocrotire de tip familial 

la asistenţii maternali profesionişti angajaţi ai DGASPC Alba. Reţeaua de asistenţă maternală 

era formată din 100 asistenţi maternali profesionişti angajaţi ai instituţiei noastre, din care 

un număr de 99 asistenţi maternali profesionişti aveau în îngrijire copii și un asistent 

maternal avea contractul de muncă suspendat.  

Distribuţia asistenţilor maternali profesionişti în funcţie de numărul copiilor protejaţi 

şi de încadrarea acestora într-un grad de handicap se prezintă astfel: 

Reţeaua de asistenţă maternală la data de 1 ianuarie 2016 

a.m.p. cu 1 copil fără 

handicap 

a.m.p. cu 2 copii fără  

handicap 

a.m.p. cu 3 copii fără  

handicap 

21 45 7 

a.m.p. cu 1 copil cu handicap 

a.m.p. cu 2 copii din care 1 

copil cu handicap 

a.m.p. cu 3 copii din care 2 

copii cu handicap 

11 9 1 

 

a.m.p. cu 2 copii cu  

handicap 

a.m.p. cu 3 copii din care 1 

copil cu handicap 

 

3 2 

 

La finele lunii decembrie beneficiau de ocrotire de tip familial la asistenţii maternali 

profesionişti un număr de 159 copii ( 154 copii aflaţi în îngrijirea asistenţilor maternali 

angajaţi ai DGASPC Alba şi 5 copii aflaţi în ocrotirea asistenţilor maternali angajaţi ai 

furnizorilor privaţi ) serviciile fiind asigurate de către  90 asistenţi maternali profesionişti 

angajaţi ai DGASPC ( 88 asistenţi maternali aveau în îngrijire copii şi 2 asistenţi 

maternali aveau contractul de muncă suspendat ) şi 5 asistenţi maternali angajaţi ai 

furnizorilor privaţi. 
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Reţeaua de asistenţă maternală la data de 31 decembrie 2016 

 

a.m.p. cu 1 copil fără 

handicap 

a.m.p. cu 2 copii fără 

handicap 

a.m.p. cu 3 copii fără 

handicap 

19 amp DGASPC 

5 amp OPA 

39 amp DGASPC 

 

4 amp DGASPC 

 

a.m.p. cu 1 copil cu handicap 

a.m.p. cu 2 copii din care 1 

copil cu handicap 

a.m.p. cu 3 copii din care 2 

copii cu handicap 

12 amp DGASPC 

 

7 amp DGASPC 

 

1 amp DGASPC 

 

 

a.m.p. cu 2 copii cu handicap 

 

a.m.p. cu 3 copii din care 1 

copil cu handicap 

 

2 amp DGASPC 

 

4 amp DGASPC 

 

 

Monitorizarea activităţii desfăşurate de către asistenţii maternali profesionişti precum 

şi progresele înregistrate de copiii aflaţi în plasament se realizează de către asistenţii sociali şi 

psihologii DGASPC Alba, prin vizite bilunare realizate la domiciliul acestora.  



12 

 

Dinamica reţelei de asistenţă maternală  

 

Sistemul de asistenţă 

maternală în anul 

2016 

Nr. copii aflaţi 

în plasament la 

amp angajaţi 

DGASPC Alba 

Nr. asistenţi 

maternali 

profesionişti cu 

contract 

angajaţi 

DGASPC 

Nr. copii 

aflaţi în 

plasament 

la amp 

angajaţi ai 

furnizorilor 

privaţi 

Nr. asistenţi 

maternali 

profesionişti 

cu contract 

angajaţi ai 

furnizorilor 

privaţi 

ianuarie 178 100 0 0 

februarie 173 98 0 0 

martie 168 97 0 0 

aprilie 166 97 0 0 

mai 164 95 0 0 

iunie 161 94 0 0 

iulie 157 93 3 3 

august 156 93 4 4 

septembrie 153 93 3 3 

octombrie 153 92 4 4 

noiembrie 153 90 5 5 

decembrie 154 90 5 5 

Nr. mediu 161,33 94,33 4 4 
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În cursul lunii mai 2016, DGASPC Alba a încheiat acorduri cadru cu Asociaţia 

“Servicii Sociale Alba” şi Asociaţia “Din dragoste pentru aproapele” Ighiu, în scopul 

dezvoltării reţelei de asistenţă maternală. Acordurile cadru au fost încheiate pentru o durată 

de 4 ani şi prevăd o capacitate maximală de 30 copii pentru Asociaţia “Din dragoste pentru 

aproapele” Ighiu și 60 copii pentru Asociaţia “Servicii Sociale” Alba.  

Suma decontată de către DGASPC Alba este de 1700 lei / copil / lună pentru un 

asistent maternal cu un copil în plasament şi 950 lei / copil / lună pentru un asistent maternal 

cu 2 copii în plasament.  

 

Protecția copilului prin măsuri de tip rezidenţial  

 

În serviciile de protecţie de tip rezidenţial, din structura DGASPC Alba, la începutul 

anului 2016, numărul copiilor care beneficiau de protecţie în structuri de tip rezidenţial era de 

156  copii, iar la finele anului 2016 numărul acestora era de 168 copii.  

Nr. 

crt. 
Denumirea unităţii / structurii funcţionale 

Numărul 

copiilor 

protejaţi la 

1 ianuarie 

2016 

Numărul 

copiilor 

protejaţi la 

31 decembrie 

2016 

1. 2 
Servicii pentru protecţia copilului Blaj – Centrul de 

plasament Blaj 
33 33 

2. 3 
Servicii pentru protecţia copilului Blaj – Casa de tip familial 

în comunitate Blaj 
10 10 

3.  
Servicii pentru protecţia copilului Blaj – Centrul de 

plasament de tip familial Mănărade 
14 17 

4.  
Servicii pentru protecţia copilului Blaj – Casa de tip familial 

nr. 4 Blaj 
8 10 

5.  
Complexul de servicii comunitare Aiud – Casa de tip familial 

pentru copilul cu dizabilităţi Sîncrai   
12 12 

6.  Complexul de servicii comunitare Aiud – Casa de tip familial 9 10 
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nr. 1 Aiud  

7.  
Complexul de servicii comunitare Aiud – Casa de tip familial 

nr. 8 Sîncrai 
8 8 

  9. 
Servicii Comunitare Abrud – Casa de tip familial nr. 15 

Abrud 
5 5 

10. Centrul Maternal „Speranţa” Alba Iulia 

3 cupluri 

mame minore 

- copil 

4 cupluri 

mame minore 

- copil 

11. Servicii Comunitare Abrud- Casa de tip familial nr.2 Abrud 4 5 

12. Servicii Comunitare Abrud – Casa de tip familial nr. 3  Abrud 6 6 

13. 
Servicii Comunitare Abrud – Casa de tip familial nr. 6 

Cîmpeni 
5 5 

14. Centrul de tranzit Alba Iulia 4 5 

15. Casa de tip familial „Speranţa copiilor” Cugir 15 16 

16. Casa de tip familial  nr. 9  Alba Iulia 9 10 

17. Centrul de primire în regim de urgenţă „ Pinocchio” Alba Iulia  8 8 

                                              TOTAL 156 168 
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           Serviciile sociale destinate copiilor aflați în situație de risc, furnizate în unități de tip 

rezidențial, se acordă atât de către DGASPC Alba în calitate de furnizor de servicii cât şi de 

către furnizori privaţi, în baza contractelor încheiate de către DGASPC Alba cu furnizorii de 

servicii sociale privaţi acreditaţi din judeţ, respectiv: Asociaţia “Filantropia Ortodoxă” 

Alba Iulia, Asociația “Filantropia Ortodoxă” Totoi, Asociația “Filantropia Ortodoxă” 

Aiud, Filiala “Filantropia Ortodoxă” Vingard, Filiala “Filantropia Ortodoxă” Ocna 

Mureș, Asociația “Izvorul Tămăduirii” Alba Iulia, Asociația “Sf. Veronica” Dumbrava, 

Asociația “Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul” Aiud, Asociaţia “Riţa Tiţa” Alba Iulia, 

Organizaţia Caritas Alba Iulia, Societatea de caritate “Ușa Speranței” Blaj, Asociația  

“Sf. Apostol Petru” Teiuș. 

La începutul anului 2016, se furnizau servicii de găzduire şi îngrijire, asistenţă 

medicală, consiliere educaţională şi vocaţională, informare şi socializare în baza acordurilor 

cadru și a contractelor subsecvente încheiate cu furnizori privaţi pentru un număr de 306 

copii.  

La finele anului 2016, beneficiau se servicii de găzduire şi îngrijire, asistenţă 

medicală, consiliere educaţională şi vocaţională, informare şi socializare, în baza contractelor 

încheiate cu furnizorii privaţi  un număr de 280 copii.  

Nr.   

crt. 
Denumirea serviciului 

Numărul 

copiilor 

protejaţi la 1 

ianuarie 

2016 

Numărul 

copiilor 

protejaţi la 

31 

decembrie 

2016 

1. Centrul de plasament de tip familial “Sf. Andrei” Vingard 14 12 

2. Centrul de plasament de tip familial Târsa 12 10 

3. Centrul de servicii comunitare “Sf. Ilie Tesviteanul » Aiud                  

– Centrul de plasament de tip familial Aiud  
18 17 

4. Casa de tip familial “Izvorul Tămăduirii” Oarda de Jos 13 11 

5. Casa de tip familial „Maria Mirabela” Draşov 11  
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6. Centrul de servicii “Sf. Veronica” Dumbrava                                          

–  Centrul de plasament de tip familial Dumbrava 
55 58 

7. Centrul de servicii “Sf. Veronica” Dumbrava                                      

–  Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

independentă Dumbrava  

29 27 

8. Centrul de servicii “Sf. Veronica” Dumbrava                                                       

– Centrul maternal Dumbrava 
0 0 

9. Complex de Servicii Integrate “Sf. Vasile cel Mare” Alba 

Iulia  - Centrul rezidenţial pentru protecţia copilului 
14 13 

10. Aşezământul Social “Sf. Gheorghe” Sebeş                                               

- Casa de tip familial Sebeş  
15  

11. Casa de tip familial ,, Riţa Gărgăriţa” Alba Iulia 21 21 

12. Casa de tip familial ,, Sf. Ghelasie”  Stremţ 22 20 

13. Casa de tip familial pentru copii ,, Sf. Ioan Botezătorul” Aiud 15 15 

14. Casa de tip familial „Adolescenţa” Alba Iulia 12 9 

15. Casa de tip familial  „Sf. Maria” Alba Iulia  15 15 

16. Casa de tip familial „Sf. Ana” Alba Iulia  15 14 

17. Casa de tip familial "Sf. Mucenic Ciprian" Ocna Mureş 14 12 

18. Casa de tip familial „Uşa Speranţei” Tiur Blaj 11 11 

19. Casa de tip familial “Rebeca” Teiuş 0 15 

 TOTAL 306 280 
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Centrul de plasament de tip familial “Sf. Andrei” Vingard

Centrul de plasament de tip familial Târsa

Centrul de servicii comunitare “Sf. Ilie Tesviteanul » Aiud                  –…

Casa de tip familial “Izvorul Tămăduirii” Oarda de Jos

Casa de tip familial „Maria Mirabela” Draşov

Centrul de servicii “Sf. Veronica” Dumbrava  – Centrul de plasament …

Centrul de servicii “Sf. Veronica” Dumbrava - Serviciul pentru …

Centrul de servicii “Sf. Veronica” Dumbrava – Centrul maternal …

Complex de Servicii Integrate “Sf. Vasile cel Mare” Alba Iulia  - Centrul …

Aşezământul Social “Sf. Gheorghe” Sebeş- Casa de tip familial Sebeş 

Casa de tip familial ,, Riţa Gărgăriţa” Alba Iulia

Casa de tip familial ,, Sf. Ghelasie”  Stremţ

Casa de tip familial pentru copii ,, Sf. Ioan Botezătorul” Aiud

Casa de tip familial „Adolescenţa” Alba Iulia

Casa de tip familial  „Sf. Maria” Alba Iulia 

Casa de tip familial „Sf. Ana” Alba Iulia 

Casa de tip familial "Sf. Mucenic Ciprian" Ocna Mureş

Casa de tip familial „Uşa Speranţei” Tiur Blaj

Casa de tip familial “Rebeca” Teiuş

Protecție de tip rezidențial copii
unități funcționale contractate

 

În anul 2016 furnizorii de servicii sociale : Asociaţia “Maria Mirabela” Draşov şi 

Filiala “Filantropia Ortodoxă” Sebeş au suspendat activitatea furnizată în Casa de tip familial 

“Maria Mirabela” Draşov şi Casa de tip familial “Sf. Gheorghe” Sebeş.  

Situaţia copiilor, beneficiari de o măsură de protecţie specială în aceste unități de tip 

rezidențial, a fost reevaluată de către asistenții sociali – manageri de caz şi copiii au fost 

transferaţi în alte structuri funcţionale de tip rezidenţial. 

 Începând cu luna aprilie 2016, Asociaţia “Sf. Apostol Petru” Teiuş a încheiat cu 

DGASPC Alba un acord cadru şi a fost deschisă Casa de tip familial “Rebeca” Teiuş cu o 

capacitate de 18 locuri. 

În baza contractelor încheiate cu furnizorii privați, obligaţiile DGASPC Alba constau 

în asigurarea managementului de caz pentru fiecare copil ocrotit, verificarea respectării 

standardelor de calitate pentru serviciile acordate, asigurarea respectării drepturilor copiilor, 

inclusiv accesul acestora la servicii publice de instrucţie – educaţie şi sănătate şi totodată 
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alocarea unor sume de bani, care variază între 900 lei  - 1100 lei / lună / beneficiar pentru 

copiii ocrotiţi în case de tip familial pentru copiii fără dizabilităţi şi 1600 lei / beneficiar / 

lună pentru copiii cu dizabilităţi. 

În centrele rezidenţiale aparţinând organizaţiilor private autorizate, numărul copiilor 

ocrotiţi, la data de 31 decembrie  2016 a fost de  87 copii, distribuiţi astfel :                                       

Nr. 

crt. 
Denumirea serviciului 

Numărul copiilor 

protejaţi la 1 

ianuarie 2016 

Numărul copiilor 

protejaţi la 31 

decembrie 2016 

1. Căminul „Steaua Speranţei” Alba Iulia 21 17 

2. Casa de tip familial „Villa Kunterbunt” Aiud 5 5 

3. Fundaţia „Sanctuary” Ocna Mureş - Casa nr. 1 15 20 

4. Fundaţia „Sanctuary” Ocna Mureş - Casa nr. 2 8 7 

5. Fundaţia „Sanctuary” Ocna Mureş - Casa nr. 3 7 8 

6 Fundația “Sf. Francisc“ Deva - Casa de Tip 

Familial "Sf. Arhanghel Gabriel" Alba Iulia 

12 12 

7 Fundația “Sf. Francisc“ Deva - Casa de Tip 

Familial "Sf. Tereza" Rimetea 

24 18 

TOTAL 92 87 
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Protecție de tip rezidențial copii
unități ale organizațiilor private autorizate
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Pentru categoriile de beneficiari ocrotiţi în unităţile rezidenţiale aflate în subordinea 

organizaţiilor private autorizate, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba are responsabilitatea monitorizării respectării standardelor de calitate, precum şi a 

evaluării / reevaluării periodice a dezvoltării stadiale fiziologice şi psihologice a copiilor. 

Protecția copiilor prin adopție 

În cursul anului 2016, în județul Alba au fost atestate un număr de 43 de familii ca 

fiind apte să adopte. Dintre acestea, un număr de 7 familii se află la cel de-al doilea copil 

adoptat.  

         În aceeași perioadă, au fost încredinţaţi în vederea  adopţiei un număr de 21 de copii, iar 

pentru 24 de copii a fost încuviinţată adopţia. Pentru un număr de 42 de copii a fost deschisă 

procedura de adopţie internă. Media de vârstă a copiilor care au fost adoptați a fost de 4 ani.  

Un număr de 43 de familii se află în procedură postadopție, beneficiind de consiliere și 

sprijin din partea specialiștilor din cadrul DGASPC Alba. 

În perioada august - octombrie 2016 nu s-au realizat adopții deoarece s-au produs 

schimbării ale cadrului legislativ, cu aplicabilitate de la data de 23 septembrie 2016. 

           Prin modificarea și republicarea Legii nr. 273 / 2004 privind procedura adopției a  fost 

redus la jumătate numărul formularelor utilizate în procedura adopției, mai precis 12 

formulare au fost eliminate și 4 formulare au fost simplificate. Au fost eliminate etapele 

administrative intermediare, respectiv corespondența pe suport hârtie între direcțiile generale 

de asistență socială și protecția copilului și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor 

Copilului și Adopție referitoare la completarea Registrului Național pentru Adopții.   

Introducerea datelor referitoare la copil și la familie în  Registrului Național pentru Adopții se 

va realiza direct de către DGASPC, adică la nivelul primar la care aceste date sunt colectate 

și/sau produse.  

De asemenea, a fost flexibilizată procedura de potrivire inițială între copiii adoptabili 

și familii atestate. Această etapă se va realiza direct la nivel județean sau, după caz, de sector, 

on-line, prin intermediul Registrului Național pentru Adopții. Astfel, lista adoptatorilor pentru 

fiecare copil va fi generată și vizualizată la nivelul fiecărui județ. Se elimină solicitările 

repetate de noi liste,  pe suport hârtie și, implicit, corespondența purtată între instituțiile de la 

nivel local și central, așa cum prevedea procedura anterioară.  

Raportul de evaluare al adoptatorilor va fi disponibil în Registrului Național pentru 

Adopții, on-line, fără a mai fi nevoie de contactarea, solicitarea și transmiterea acestui 

document prin poștă între cele două instituții implicate în procesul de potrivire. 
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   Mai mult, familiile adoptatoare vor depune mai puține documente pentru soluționarea 

cererii de evaluare, iar recomandările de la locul de muncă nu vor mai fi necesare. 

            Pentru copii aflați în îngrijirea statului, adopția va putea fi stabilită și în cazul în care 

părinții sau rudele care au putut fi găsite declară că nu doresc să se ocupe de copil, însă, 

ulterior, refuză să semneze declarațiile care ar permite declararea ca adoptabil a copilului. 

            De asemenea, dacă părinții sau rudele copilului de până la gradul al patrulea nu sunt 

găsite după o perioadă de 6 luni de la instituirea măsurilor de protecție specială, procedurile 

de adopție vor putea fi demarate. 

              Va fi eliminat și termenul de 2 ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil 

adoptabil. Obținut, în urma deciziei unei instanțe de judecată, acest statut va fi valabil până la 

încuviințarea adopției sau până ce copilul împlinește vârsta de 14 ani. 

             În cazul adopțiilor internaționale, copilul va fi declarat eligibil, conform noului act 

normativ, la numai 1 an de la deschiderea procedurii, și nu după 2 ani, așa cum se  întâmpla în 

trecut. 

           O altă noutate constă în acordarea unui concediu de acomodare de maxim 1 an de zile 

și a unei indemnizații lunare pe perioada acestui concediu, care în mod obligatoriu include și 

perioada de încredințare a copilului în vederea adopției. Concediul se acordă oricăruia dintre 

soții familiei adoptatoare, dacă realizează venituri supuse impozitului pe venit, iar valoarea 

indemnizației are un cuantum de 3,4 ISR (indicator social de referință, de 500 lei în prezent).  

         În plus, valabilitatea atestatului de familie adoptatoare este prelungită de la 1 an la 2 ani. 

    

 

Organizarea unor activităţi cu caracter recreativ şi de socializare pentru copiii / 

tinerii aflaţi în sistemul de protecţie specială 

     În cursul anului 2016, copiii / tinerii aflaţi în sistemul de protecţie au desfăşurat o serie de 

activităţi cu caracter educativ, recreativ şi de socializare, precum:  

 1 Martie: toţi copiii / tinerii din centrele rezidenţiale au întâmpinat venirea primăverii prin 

confecţionarea de mărţişoare, felicitări şi decoraţiuni de primăvară, pe care le-au dăruit 

cadrelor didactice şi angajatelor din centre.  

 8 Martie: copiii / tinerii instituţionalizaţi au sărbătorit Ziua Femeii prin susţinerea de mini-

spectacole de poezie şi cântec dedicate mamei.  

 Sărbătorile Pascale: copiii / tinerii din sistemul de protecţie s-au implicat în vopsirea 

ouălor, în pregătirea mesei festive şi au luat parte la slujba de Înviere. De asemenea, au primit 

cadouri din partea Iepuraşului.  
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 Ziua Internaţională a Copilului: copiii ocrotiţi în casele de tip familial au sărbătorit ziua 

de 1 Iunie prin mici spectacole artistice şi diferite competiţii sportive. De asemenea, în 

fiecare casă, au fost organizate expoziţii cu lucrările artistice realizate de copii. 

 Tabere şi excursii:  

-  în luna martie, copiii ocrotiţi în CTF Sf. Ilie Tesviteanul Aiud au vizitat Cetatea 

Medievală Alba Carolina; 

-  în luna aprilie, copiii / tinerii ocrotiţi în CTF nr.9 Alba Iulia şi în CPRU Pinocchio Alba 

Iulia s-au recreat în Parcul Dendrologic Alba Iulia; 

- copiii ocrotiţi în CTF Sf. Arhanghel Gabriel Alba Iulia au vizitat expoziţia de reptile din 

cadrul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia;  

- în luna iunie, copiii ocrotiţi în CTF Sf. Maria şi în CTF Sf. Ana au fost în vizită la diverse 

instituţii (Poliţia Municipiului Alba Iulia, Primăria Municipiului Alba Iulia), după care s-au 

relaxat în Parcul Studenţesc; 

- copiii / tinerii ocrotiţi în CTF Stremţ au fost în excursie la Salina Turda şi la Grădina 

Botanică Cluj Napoca;  

- în luna iulie, copiii / tinerii ocrotiţi în CTF “Adolescenţa” Alba Iulia şi CTF “Izvorul 

Tămăduirii” Oarda de Jos au fost în tabără la Geoagiu Băi;   

- 10 copii ocrotiţi în CTF “Sf. Ana” Alba Iulia şi CTF “Sf. Maria” Alba Iulia au fost în 

tabără la mare, în staţiunea Costineşti; 

- în luna iulie, 15 copii din CTF “Sf. Ioan Botezătorul” Aiud au fost în tabără în staţiunea 1 

Mai, iar în luna august, au participat la şcoala de vară de la Sovata;  

- în luna iulie, copiii / tinerii ocrotiţi în Complexul de servicii comunitare “Sf. Veronica” 

Dumbrava au fost în tabără la Băile Felix şi în excursie la Peştera Urşilor, iar în luna august, 

au fost în tabără în staţiunea Mamaia;  

- în luna august, 80 copii cu rezultate bune la învăţătură, ocrotiţi în CTF nr.4 Blaj, CTF 

“Adolescenţa” Alba Iulia, CTF “Izvorul Tămăduirii” Oarda de Jos, CTF “Sf. Mucenic 

Ciprian” Ocna Mureş, CTF “Sf. Ghelasie” Stremţ, CTF „Sf. Apostol Andrei” Vingard, CTF 

Cugir, CTF nr.9 Bărăbanţ şi CTF nr.1 Aiud, au fost în tabăra organizată de Direcţia de 

Tineret şi Sport la Arieşeni; 

- copiii / tinerii din centrele rezidenţiale ale DGASPC Alba au participat la diferite excursii 

precum: ştrandul din Geoagiu Băi, ştrandul din Blaj, Grădina Zoologică Târgu Mureş, 

ştrandul din Beiuş, Aqua Park Deva; 

- 14 copii / tineri din Aşezământul “Sf. Vasile cel Mare” Alba Iulia au fost în tabără la 

Costineşti; 
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- tot în luna august, 13 copii / tineri din CTF “Sf. Mucenic Ciprian” Ocna Mureş au fost în 

tabără în localitatea Valea Vadului, jud. Cluj.  

Sărbătorile de iarnă: copiii / tinerii instituţionalizaţi au întâmpinat sărbătorile de iarnă 

prin desfăşurarea de activităţi specifice: confecţionarea de ornamente, împodobirea bradului, 

momente artistice cu poezii şi colinde, pregătirea mesei festive. Aceştia au primit din partea 

Moşului cadouri constând în articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, cosmetice, fructe şi 

dulciuri. 

Copiii cu handicap neinstituţionalizaţi 

Copiii cu handicap neinstituţionalizaţi, în funcţie de gradul şi tipul de handicap, 

beneficiază de drepturi şi facilităţi, referitoare la :  ocrotirea sănătăţii - prevenire, tratament şi 

recuperare, educaţie şi formare profesională,  orientare socio-profesională, asistenţă juridică, 

asistenţă socială, facilităţi de transport, facilităţi fiscale, evaluare şi reevaluare, inclusiv 

examinarea la domiciliu, a cazurilor nedeplasabile, de către membrii comisiei de evaluare. 

La începutul anului 2016, în judeţul Alba erau încadraţi în grad de handicap un număr 

de 1522 copii, iar la data de 31 decembrie 2015, numărul copiilor încadraţi în grad de 

handicap neinstituţionalizaţi era de 1417 copii.  

În funcţie de tipul de handicap, copiii încadraţi într-o categorie de handicap se 

distribuie astfel:  

Tipul de handicap Nr. copiilor cu handicap 

neinstituţionalizaţi la 1 

ianuarie 2016 

Nr. copiilor cu handicap 

neinstituţionalizaţi la 31 

decembrie 2016 

Fizic 77 85 

Somatic 542 456 

Auditiv 15 26 

Vizual 41 41 

Mental 134 129 

Psihic 338 372 

Asociat 375 308 

TOTAL 1522 1417 
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Analizând datele de mai sus, se poate observa faptul că ponderea cea mai mare, în 

rândul copiilor cu handicap, o reprezintă cei cu handicap somatic (32,18 %), psihic (26,25 %) 

şi asociat (21,73 %) urmate de copii cu handicap mental (9,1 %),  fizic (5,99 %), vizual (2,89 

%) şi auditiv (1,83 %), procente aferente lunii decembrie 2016. 

Copiii care prezintă anumite dizabilități sunt evaluați din punct de vedere socio-psiho-

medical cu scopul stabilirii funcționalității, a nivelului calității structurilor anatomice, a 

funcțiilor organice, a activităților și participării copilului la viața socială în vederea eliberării 

certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap și a întocmirii planului 

abilitare/reabilitare. 

 În cursul anului 2016, s-au adresat instituției noastre un număr de 1952 copii împreună 

cu părinții / reprezentanții legali ai acestora  în vederea încadrării într-o categorie de handicap, 

iar în urma evaluării socio – psiho – medicale un număr de 1489 copii (76,28 %) au fost 

încadrați într-un grad de handicap.  

Număr total de copii încadrați în 

grad de handicap la data de 31 

decembrie 2016 

Distribuţia pe grupe de vârsta 

0-2 ani 3-6 ani 7-13 ani 14-17 ani 

- cu încadrare în grad 0 0 0 0 0 



25 

 

de handicap uşor 

- cu încadrare în grad 

de handicap mediu 

728 214 225 169 120 

- cu încadrare în grad 

de handicap 

accentuat 

145 11 36 53 45 

- cu încadrare în grad 

de handicap grav 

616 47 134 294 141 

Total  1489 272 395 516 306 

 

 

Analizând solicitările adresate instituției noastre referitoare la încadrarea copiilor într-

o categorie de handicap din perioada 2010 – 2016 putem observa o scădere atât a numărului 

de cereri de evaluare și încadrare în grad de handicap cât și a numărului copiilor încadrați într-

un grad de handicap. 

 

Gradul de handicap  

Total 

grade 

handicap 

 

 

Total cazuri 

instrumentate 

 

Anul 

Grav Accentuat Mediu Ușor/fără grad 

Nr. 

încadrări/ 

copiii <2ani 

Nr. 

încadrări/ 

copiii <2ani 

Nr. încadrări / 

copiii <2ani 

Nr. 

încadrări / 

copiii 

<2ani 

Fără 

grad 

2010 702 64 272 12 1230 357 616 1009 2820 3829 

2011 605 45 187 11 766 171 391/194 946 1949 2895 

2012 589 36 136 13 677 133 417/240 391 1819 2210 

2013 607 47 142 20 890 321 162/80 334 1794 2128 

30.06.2014 607 58 156 29 874 353 54/27 486 1691 2177 

30.06.2015 638 66 141 19 776 316 -- 479 1555 2034 

30.12.2016 616 47 145 11 728 214 -- 463 1489 1952 
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Pentru copiii încadrați în grad de handicap, asistenții sociali din cadrul DGASPC Alba 

asigură managementul de caz. Managerul de caz asigură realizarea coordonată a acțiunilor și 

colaborarea interinstituțională organizată, riguroasă, eficientă și coerentă pentru copil, 

părinți/reprezentant legal și alte persoane importante pentru copil, asigurându-se astfel 

evaluarea și intervenția integrată în vederea abilitării și reabilitării copilului cu dizabilități. 

 În decembrie 2016 s-a schimbat metodologia de evaluare și încadrare în grad de 

handicap, prin intrarea în vigoare a ORDINULUI 1985, privind aprobarea Metodologiei 

pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad 

de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, 

precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe 

educaționale speciale, și a Ordinului 1883 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de 

încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a 

acestora. 

  

  Mamele minore 

 

       La data de 31 decembrie 2016, în evidența DGASPC Alba se aflau un număr de 188 mame 

minore - cazuri active, adolescente care au născut în intervalul 1 ianuarie 2001 –  31 decembrie 2016, 

din care : 

 27 minore au născut în anul 2014. 

 40 minore au născut în anul 2015. 

 121 minore au născut în anul 2016. 

    În intervalul temporal  1 ianuarie 2001 – 31 decembrie 2016 au născut un număr de 2257 

adolescente, din care un număr de 2069 persoane au împlinit vârsta de 18 ani devenind majore.  

       Distribuţia în funcţie de vârstă a celor 188 mame minore, cazuri active la data de 31 decembrie 

2016 este următoarea: 

 104 mame minore cu vârsta de 17 ani din care: 18  minore care au născut în anul 2014, 28 

mame minore care au născut în anul 2015 şi 58 mame minore care au născut în anul 2016. 

 48 mame minore cu vârsta de 16 ani din care: 9  minore care au născut în anul 2014, 10 

mame minore care au născut în anul 2015 şi 29 mame minore care au născut în anul 2016. 

 25 mame minore cu vârsta de 15 ani din care: 2 minoră care a născut în anul 2015 şi 23 

mame minore care a născut în anul 2016. 

  11 mame minore cu vârsta de 14 ani din care : 11 mame minore care a născut în anul 2016  



27 

 

 

Distribuţia mamelor minore în funcţie de localitatea de domiciliu : 

Mediul urban: 91 mame minore     

 Blaj: 23 mame minore/localitate; 

 Sebeş: 18 mame minore/localitate; 

 Alba Iulia: 16 mame minore/localitate; 

 Aiud, Cugir: 8 mame minore/localitate; 

 Ocna Mureş: 7 mame minore/localitate;   

 Teiuş, Zlatna: 2 mame minoră/localitate; 

 Alte judeţe: 2 minore din judeţul Cluj, 1 minoră din judeţul Hunedoara,1 minoră din judeţul 

Arad, 1 minoră din judeţul Suceava, 2 minore din judeţul Mureş. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mediul rural: 97 mame minore           

 Săsciori: 19 mame minore/localitate;  

 Jidvei: 8 mame minore/localitate; 

 Şona: 6 mame minore/localitate; 

 Fărău, Valea Lungă:  4 mame minore/localitate; 

 Cergău, Cetatea de Baltă, Crăciunelul de Jos, Hopârta, Lunca Mureş, Roşia Montană, 

Sîntimbru, Vinţu de Jos:  3 mame minore/localitate; 

 Almaşu Mare, Bucerdea Grânoasă,  Gîrbova, Ighiu, Meteş, Mihalţ, Roşia de Secaş, Scărişoara, 

Şibot, Unirea: 2 mame minore/localitate; 

 8 localităţi cu 1 mamă minoră/localitate: Berghin, Cîlnic, Cut, Doştat, Întregalde, Pianu de Jos, 

Sîncel, Spring; 

 Alte judeţe: 1 minoră din judeţul Mureş, 1 minoră din judeţul Sibiu, 1 minoră din judeţul Cluj, 

1 minoră din judeţul Galaţi. 
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2. Sistemul de protecţie a persoanelor adulte  

În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

activitatea privind protecţia persoanelor adulte se derulează pe 4 coordonate : 

-  protecţia persoanelor cu dizabilităţi ( în regim  rezidenţial );   

-  protecţia persoanelor fără adăpost în regim de urgenţă;   

-  protecţia persoanelor vârstnice cu sau fără handicap (cămine pentru persoane 

vârstnice şi reţele de îngrijire la domiciliu); 

-  acordarea de beneficii sociale persoanelor cu handicap neinstituţionalizate, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap. 

Servicii sociale în sistem rezidenţial pentru persoane adulte cu dizabilităţi 

 

La începutul anului 2016 în serviciile de protecţie de tip rezidenţial, din structura 

DGASPC Alba, beneficiau de protecţie 556  persoane adulte cu dizabilităţi, iar la data de 31 

decembrie 2016, beneficiau de servicii în unităţi de tip rezidenţial un număr de 548 persoane 

cu dizabilităţi, după cum urmează :  

 267 beneficiari în centrul de reabilitare şi recuperare neuropsihiatrică (CRRN 

Galda de Jos); 

 202 beneficiari în trei centre de îngrijire şi asistenţă (110 beneficiari ocrotiți în 

CIA Abrud, 42 beneficiari ocrotiți în CIA Gârbova 50 beneficiari ocrotiți în 

CIA Baia de Arieş); 

 79 beneficiari ocrotiți în 10 locuinţe 

protejate.
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      În baza contractelor încheiate cu furnizori privaţi, un număr de 117 persoane adulte cu 

handicap beneficiau de servicii în unități funcționale de tip rezidențial la începutul anului 

2016, respectiv 117 persoane adulte cu handicap la finele anului 2016, după cum urmează : 

Nr.   

crt. 
Denumirea serviciului 

Numărul de 

beneficiari la 

1 ianuarie 2016 

Numărul de 

beneficiari la 

31 decembrie 2016 

1. 

Locuinţa Protejată pentru persoane cu 

handicap Râmeţ 
9 9 

2. 

Centrul de recuperare şi reabilitare pentru 

persoane cu handicap Alba Iulia 
43 

Casa Ararat - 11 

Casa Betania – 17 

Casa Elim - 15 

3. Locuinţa Protejată nr. 1 Blaj 9 9 

4. Locuinţa Protejată nr. 2 Blaj 10 10 

5. Locuinţa protejată nr. 4 Vinţu de Jos 10 10 

6. Locuinţa Protejată nr. 5 ,, Sf. Elena”  Pianu 10 10 

7. Locuinţa protejată nr. 9 Galda de Jos 9 9 

8. Locuinţa protejată nr. 11 Galda de Jos 9 9 

9. Locuinţa protejată nr. 12 Galda de Jos 8 8 

TOTAL 117 117 

  

În baza contractelor de furnizare de servicii, D.G.A.S.P.C. Alba achită pentru fiecare 

beneficiar ocrotit o parte din contravaloarea serviciilor oferite de către furnizorii privaţi, 

respectiv :  1600 lei / beneficiar / lună pentru beneficiarii Locuinţei Protejate pentru persoane 

cu handicap Râmeţ, Locuinţei Protejate nr. 4 Vinţu de Jos, Locuinţei Protejate nr. 1 Blaj, 

Locuinţei Protejate nr. 2 Blaj, Locuinţei Protejate nr. 5 “Sf. Elena” Pianu, Locuinţei Protejate 
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nr. 9 Galda de Jos, Locuinţei Protejate nr. 11 Galda de Jos şi Locuinţei Protejate nr. 12 Galda 

de Jos,  şi 2400 lei / beneficiar / lună pentru beneficiarii CRRPH Alba Iulia. 

         Specialiştii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

monitorizează respectarea standardelor minime specifice de calitate în centrele rezidenţiale, 

precum şi calitatea serviciilor oferite de furnizorii privaţi.  

 

Protecţia persoanelor fără adăpost  

În scopul asigurării protecţiei persoanelor adulte fără adăpost D.G.A.S.P.C. Alba în 

parteneriat cu Asociaţia “Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia a încheiat un acord cadru şi 

contracte subsecvente cu scopul asigurării unor servicii de cazare, informare şi educaţie 

sanitară a beneficiarilor în vederea depăşirii situaţiilor de risc şi promovării reinserţiei sociale.  

Suma decontată de către D.G.A.S.P.C. Alba pentru luna noiembrie a fost de 29 lei / 

beneficiar / zi, pentru un număr de 19 beneficiari, conform contractului încheiat de către 

D.G.A.S.P.C. Alba cu furnizorul privat. 

  

Protecţia persoanelor vârstnice cu sau fără handicap 

  Protecţia persoanelor vârstnice cu sau fără handicap se realizează atât prin acordarea de 

servicii în cadrul unităţilor funcţionale de tip rezidenţial cât şi în cadrul reţelelor sociale şi 

medico-sociale de îngrijire la domiciliu.  

Astfel, numărul de persoane care au beneficiat de protecţie de tip familial în Căminele 

pentru persoane vârstnice Dumbrava, Râmeţ şi Teiuş, în baza contractelor încheiate de către 

DGASPC Alba cu furnizori se servicii sociale privaţi a variat între 58 persoane la începutul 

anului 2016 şi 60 persoane la finele anului 2016. 

Nr.    

crt. 
Denumirea serviciului 

Numărul de 

beneficiari la 

1 ianuarie 2016 

Numărul de 

beneficiari la 

31 decembrie 

2016 

1. Cămin  pentru persoane vârstnice Dumbrava 29 31 

2. Cămin pentru  persoane vârstnice Râmeţ 15 15 

3. Cămin pentru  persoane vârstnice Teiuş 14 14 

TOTAL 58 60 
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 Pentru susţinerea activităţii de protecţie a persoanelor vârstnice, cu sau fără handicap, în 

cadrul reţelelor sociale şi medico-sociale de îngrijire la domiciliu, DGASPC Alba a 

încheiat contracte de furnizare de servicii cu Asociaţia “Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia, 

Filiala “Filantropia Ortodoxă” Ocna Mureş, “Filantropia Ortodoxă” Războieni Cetate, 

Asociaţia “Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia - Filiala Câmpeni, Asociaţia “Filantropia 

Ortodoxă” Izvoarele, Asociaţia “Sf. Proroc Ilie Tesviteanu” Aiud, Ocna Mureş Asociaţia 

Caritas Mitropolitan Greco - Catolic Blaj.  

 În cadrul centrelor de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice li se oferă următoarele 

tipuri de servicii: 

- Servicii sociale : identificarea nevoilor individuale şi de grup, informarea asupra 

situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale ale persoanei, consiliere 

socială şi spirituală pentru persoanele vârstnice, evaluarea complexă a cazurilor. 

- Servicii socio - medicale : 

a)  Servicii de îngrijire de bază - ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi 

dezbrăcare, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, 

comunicare. 

b) Servicii de suport -  ajutor pentru prepararea hranei şi livrarea acesteia, 

efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de 

transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare 

şi gestionare, activităţi de petrecere a timpului liber. 
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- Servicii medicale : asistenţă medicală la domiciliu conform pachetului de servicii 

pentru îngrijirea la domiciliu aprobate de Ministerul Sănătăţii – tratamente 

medicamentoase sau de altă natură recomandate de către medicul curant, 

monitorizarea  stării de sănătate, recoltarea de probe biologice. 

 

 În cadrul reţelelor sociale şi medico-sociale de îngrijire la domiciliu, în anul 2016, au 

beneficiat în mod individualizat, de servicii de îngrijire la domiciliu un număr mediu de 267 

persoane vârstnice cu sau fără handicap. 

 

 Îngrijire la domiciliu - anul 2016 

ian febr mart apr mai iun iul aug sept oct nov dec 

Nr. 

benef.  

406 407 228 243 243 240 241 240 241 240 238 241 

 

  

Beneficiarii acestor tipuri de servicii provin din 15 localităţi din judeţ, respectiv: Alba 

Iulia, Aiud, Blaj, Baia de Arieş, Bistra, Câmpeni, Izvoarele, Întregalde, Ocna Mureş, 

Războieni, Roşia de Secaş, Silivaş, Teiuş, Valea Lungă, şi Zlatna.   

Prestaţii sociale acordate persoanelor cu handicap neinstituţionalizate 

 

Persoanele cu handicap neinstituţionalizate, în funcţie de gradul de handicap, 

beneficiază de prestaţii sociale şi facilităţi fiscale în scopul compensării gradului scăzut de 

autonomie personală.  
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În funcţie de tipul de handicap, persoanele adulte încadrate într-o categorie de 

handicap se distribuie astfel : 

 

Tipul de handicap Nr. persoanelor    

adulte cu handicap 

neinstituţionalizate la   

1 ianuarie 2016 

Nr. persoanelor 

adulte cu handicap 

neinstituţionalizate la 

31 decembrie 2016 

Fizic 6157 6405 

Somatic 2800 2783 

Auditiv 451 454 

Vizual 1925 1876 

Mental 1916 2019 

Psihic 1202 1166 

Asociat 1219 1219 

HIV/SIDA 10 14 

Boli rare 9 12 

TOTAL 15 689 15 948 

6157

2800

451

1925

1916

1202

1219

10

9

6405

2783

454

1876

2019

1166

1219

14

12

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Fizic

Somatic

Auditiv

Vizual

Mental

Psihic

Asociat

HIV/SIDA

Boli rare

Persoanele adulte cu handicap 
neinstituționalizate  

Serie2 Serie1

 



34 

 

Analizând datele de mai sus, se poate observa faptul că ponderea cea mai mare, în 

rândul populaţiei adulte cu handicap, o reprezintă persoanele cu handicap fizic (40,16 %), 

urmate de persoanele cu handicap somatic (17,45 %), mental (12,65 %), vizual (11,76 %), 

asociat (7,64 %), psihic (7,31%), auditiv (2,84%).procente aferente lunii decembrie 2016. 

 

              În anul 2016 au fost evaluate, în cadrul DGASPC Alba, un număr de 11.400 

persoane, din care 10.210 au fost încadrate într-o categorie de handicap. Tabelul de mai jos 

ilustrează numărul de beneficiari care au solicitat evaluare pe fiecare specialitate în parte. 

2016 Psihiatrie Interne Oftalmologie Neurologie Ortopedie TOTAL 

Ianuarie 187 265 64 270 41 827 

Februarie 262 318 116 320 76 1092 

Martie 264 336 94 364 96 1154 

Aprilie 205 280 65 250 51 851 

Mai 251 319 85 322 65 1042 

Iunie 206 301 77 292 66 942 

Iulie 275 390 90 450 80 1285 

Septembrie 268 398 75 440 98 1279 

Octombrie 284 351 66 380 54 1135 

Noiembrie 262 340 65 346 75 1088 

Decembrie 190 195 50 230 40 705 

TOTAL 2654 3493 847 3664 742 11 400 

 

La nivel general se constată o scădere a numărului de cereri de evaluare și încadrare în 

grad de handicap față de anul 2015 când, la nivelul DGASPC Alba s-au înregistrat un număr 

de 12.242 cereri de evaluare în scopul încadrării într-un grad de handicap. 

 

           În ceea ce privește cele 10.210 persoane încadrate în grad și tip de handicap, observăm 

că asemenea anului anterior, predomină beneficiarii încadrați în gradul de handicap accentuat 

6415 persoane reprezentând 62,83 % din numărul total de persoane încadrate într-o categorie 

de handicap. 
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Specialiștii DGASPC Alba realizează și evaluări la domiciliu pentru persoanele 

nedeplasabile, în anul 2016 au fost evaluate la domiciliu un număr de 67 de persoane 

nedeplasabile în vederea încadrării într-o categorie de handicap. 

 

 

Activităţi de timp liber şi socializare pentru persoanele adulte cu dizabilităţi : 

 

 Persoanele adulte cu dizabilităţi din centrele rezidenţiale pentru adulţi au fost implicate 

într-o serie de activităţi cu caracter educativ, recreativ şi de socializare, cum ar fi: 

 Serbarea zilelor de naştere şi a zilelor onomastice: au fost organizate mese festive pentru 

sărbătorirea zilelor de naştere sau a zilelor onomastice ale beneficiarilor.  

 Sărbătorile Pascale: beneficiarii din toate centrele rezidenţiale pentru adulţi au participat 

la slujbele religioase, au vopsit ouăle şi au pregătit masa festivă cu miel, pască şi cozonaci. 

 Activităţi de socializare şi loisir:  

- beneficiarii din centrele rezidenţiale au participat la diferite evenimente organizate în 

comunitate (zilele localităţii, vizite în centrele apropiate, vizite la aparţinători, picnic în 

natură) sau în centrele rezidenţiale (jocuri de cărţi, table sau rummy, tenis de masă, şah, 

desen, pictură, modelaj, lectură); 

- beneficiarii cu un anumit grad de autonomie personală au fost implicaţi în activităţi 

gospodăreşti, în activităţi de grădinărit, au participat la cumpărături, iar doamnele au 

participat la şedinţe de înfrumuseţare (coafor, cosmetică, manichiură); 

- în luna octombrie, 75 de persoane cu dizabilităţi din CRRN Galda de Jos, LP Alba Iulia, LP 

Cricău şi LP Galda de Jos au vizionat piesa de teatru “Omul de zăpadă care voia să 

întâlnească soarele”, la Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia.    

Gradul de handicap Număr beneficiari 2016 

Grav cu asistent 1.356 

Grav fără asistent 551 

Accentuat 6.415 

Mediu 1.214 

Ușor 109 

Neîncadrare 565 
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 Tabere şi excursii: 

- în luna aprilie, beneficiarii de la CIA Baia de Arieş au fost în pelerinaj la Mănăstirea 

Muncel; 

- în luna mai, beneficiarii de la CIA Abrud au fost în excursie la Poiana Narciselor de la 

Negrileasa; 

- în luna iunie, beneficiarii de la CIA Baia de Arieş au fost în excursie la Cascada Brăzeşti; 

- în luna iulie, 15 persoane din CIA Baia de Arieş au fost în excursie la Fagul Împăratului;   

- în perioada iulie-august, un număr de 73 persoane ocrotite în CRRN Galda de Jos au fost 

în tabără la Vinţu de Jos;  

- în luna august, 7 persoane din CIA Baia de Arieş au fost în pelerinaj la Mănăstirea ”Sub 

Piatră” Sălciua, iar 12 persoane au participat la tabăra de vară din Vinţu de Jos; 

- tot în luna august, o parte din beneficiarii CIA Abrud au fost în tabăra de vară organizată 

la Vinţu de Jos. 

Sărbătorile de iarnă: persoanele cu dizabilităţi din structurile rezidenţiale au desfăşurat 

activităţi specifice Crăciunului: împodobirea brazilor de Crăciun, pregătirea mesei festive, 

spectacole de colinde, cântece, poezii, precum şi participarea la slujbele religioase din 

comunitate. 

 

Resurse umane 

 

La începutul anului 2016 în cadrul DGASPC Alba erau ocupate un număr de 753,75 

norme, iar la sfârşitul anului 2016 erau ocupate 775,25 norme. 

Analizând fluctuația de personal din cadrul DGASPC Alba, putem observa faptul că  au 

plecat din cadru instituției un număr de 40 de angajaţi și s-au angajat 61,5 norme. 

Au plecat 33 persoane din categoria personalului contractual și 7 persoane din categoria 

funcţionarilor publici. 

Temeiul legal al încetării contractului individual de muncă/raportului de serviciu a fost : 

cu acordul părţilor pentru 23 persoane, pensionarea pentru munca depusă/limită de 

vârstă/pensie anticipată/pensie de invaliditate pentru 11 persoane, demisia la cererea 

salariatului, cu preaviz, pentru 1 persoană, încetarea contractului de muncă la termen pentru 2 

persoane, încetarea contractului de muncă prin deces pentru 1 persoană și transferul a 2 

persoane funcţionari publici. 
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 Numărul de angajaţi declaraţi reuşiţi prin concurs a fost 58,5 norme, 2 persoane au 

dobândit statutul de angajat DGASPC prin transfer și 1 persoană – asistent maternal a fost 

angajată ca urmare a evaluării și atestării. 

 În cursul anului 2016, au fost organizate examene de promovare în cadrul instituţiei, 

ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de promovare 15 persoane, din care, un funcţionar public 

şi 14 angajați - personal contractual au promovat aceste examene.  

Pentru neîndeplinirea / îndeplinirea deficitară a sarcinilor de serviciu în cursul anului 

2016 au fost acordate angajaților 6 sancţiuni disciplinare, din care, 4 sancţiuni vizau reducerea 

salariului de bază cu 10%, 1 sancţiune reducerea salariului de bază cu 5 % și o sancţiune – 

mustrare scrisă. 

 În luna august s-au aplicat prevederile O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele 

măsuri fiscal – bugetare, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 20/2016, asigurându-se 

nivelul maxim de salarizare pentru funcţii similare în măsura în care personalul a desfăşurat 

activitatea în aceleaşi condiţii. 

 În luna decembrie 2016 s-au acordat sporurile şi alte drepturi salariale specifice 

activităţii prin raportare la salariul de bază acordat în baza O.U.G. nr. 57/2015 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 

precum şi unele măsuri fiscal – bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative aprobată prin Legea nr. 250/2016, a O.U.G. nr. 25/2003 pentru modificarea şi 

completarea art. 20 din O.U.G nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate 

aprobată prin Legea nr. 325/2003. 

   

 În anul 2016, personalul angajat al DGASPC Alba a beneficiat de cursuri de 

perfecţionare, specializare sau calificare cu scopul dobândirii de noi competenţe sau a 

diversificării celor deja existente şi derulării unor activităţi în sprijinul grupurilor vulnerabile 

şi a participat la conferinţe pentru a afla noutăţi ale domeniului specific de activitate. 

 În perioada ianuarie – decembrie 2016 un număr de 170 angajaţi ai DGASPC Alba au 

participat la cursuri de formare profesională, pe următoarele teme: 

 - Prim ajutor – 22 persoane; 

 - Accesare Fonduri Europene (mediu şi dezvoltare durabilă) – 6 persoane; 

 - Managementul investiţiilor finanţate din Fonduri Europene – 4 persoane; 

 - Managementul modern al relaţiilor cu cetăţeanul – 2 persoane; 

 - Etica şi combaterea corupţiei în administraţia publică – 2 persoane; 
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 - Dezvoltarea durabilă a comunităţii locale – 4 persoane; 

 - Siguranţa în mediul on-line – 1 persoană; 

 - Accesare fonduri europene, asistenţă socială – 2 persoane; 

 - Incluziune socială – 2 persoane; 

 - Reducerea discriminării şi a marginalizării grupului vulnerabil – 4 persoane; 

 - Managementul proiectelor cu finanţare internaţională – 2 persoane; 

 - Consilier vocaţional – 2 persoane; 

 - Perfecţionarea abilităţilor de lucru în sistemul de protecţie a copilului – 20 persoane; 

 - Proceduri administrative de eficientizare a administraţiei publice – 5 persoane; 

 - Intervenţia psihologică în societatea românească – 4 persoane; 

 - Managementul funcţiei publice – resurse umane – 1 persoană; 

 - Conferinţa TRAM – 4 persoane; 

 - Proceduri administrative de eficientizare a administ. publice – 1 persoană; 

 - Expert achiziţii publice – 5 persoane; 

 - Metode şi tehnici în asistenţă social – 2 persoane; 

 - Noţiuni fundamentale de igienă – 75 persoane. 

  

Pentru un număr de 396 angajați ai structurilor de tip rezidențial, asistenți maternali și 

coordonatori ai unităților funcționale de tip rezidențial s-au realizat sesiuni de formare internă 

cu o durată de 42 ore pentru personalul de execuție și 24 ore pentru personalul de conducere, 

pe teme privind Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, Participarea copilului în 

comunitate,  Diminuarea situațiilor de risc în lucrul cu copiii din serviciile de tip rezidențial,  

Probleme de sănătate, igienă și prim ajutor cu accent pe prevenție și boli transmisibile, 

Îngrijirea copilului cu handicap, Comunicarea cu copilul – munca în echipă, Managementul 

serviciilor sociale. 

Un număr de 9 persoane cu atribuții de coordonare a serviciilor sociale, furnizori privați 

cu care DGASPC Alba are încheiate acorduri cadru de colaborare au beneficiat de formare pe 

tema Managementul serviciilor sociale – metode și tehnici de îmbunătățire a serviciilor 

sociale. 

 

Prin tematica cuprinzătoare şi variată, cât şi prin modul interactiv şi dinamic de derulare  a 

cursurilor de formare, angajaţii instituţiei au dobândit informaţii noi referitoare la domeniul 

lor de activitate, s-au dezvoltat atât în plan personal cât şi profesional şi au interacţionat cu 

colegii din diferite domenii da activitate, realizând un benefic schimb de experienţă. 



39 

 

 

Activitatea economico – financiară  

Pentru anul 2016 situația contului de execuție la nivelul DGASPC se prezintă după 

cum urmează: 

                                                                                                                          Mii lei 

       

Economia înregistrată la cheltuielile de personal a fost determinată în principal de 

plata concediilor medicale aflate în sarcina Casei de Asigurări  de Sănătate și a faptului că 

anumite persoane au solicitat acordarea concediului fără plată sau au avut contractele de 

muncă suspendate temporar din diferite motive. 

În ceea ce privește cheltuielile materiale sumele ramase necheltuite în cursul 

exercițiului financiar 2016 se datorează faptului că ultima alocare de credite bugetare aferente 

exercițiului 2016 s-a realizat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr.246/23.12.2016  

dată la care nu s-au mai putut demara proceduri de achiziție și s-au executat doar contractele 

aflate în derulare. Din aceste considerente au rămas neachiziționate  uniforme și echipamente, 

lenjerie și accesorii de pat, necesarul acestora se ridică la o valoare care depășește pragul 

achiziției directe, iar achiziționarea cestora nu s-a putut realiza până la încheierea exercițiului 

financiar.  

Deși nu fost angajate, la nivelul bugetului aprobat, creditele aprobate pentru 

dezvoltare, s-au finalizat lucrările de reparații capitale la cele două sedii ale DGASPC Alba, s-

au achiziționat două autoutilitatre pentru CIA Abrud respectiv CIA Gârbova, și un autoturism 

Natura cheltuielii 

 

Buget 

aprobat 

inițial 

Buget 

aprobat la 

31.12.2016 

Plății 

efectuate 

Diferențe 

 

Cheltuieli de personal 23.050 22.050 21.749 301 

Cheltuieli materiale 15.000 20.799 19.601 1198 

Cheltuieli de capital (dezvoltare) 2.854 2055 1721 334 

Total buget pentru funcționare 38.050 42.849 41.350 1.499 

Transferuri pentru plata drepturilor 

Legii nr. 448/2006 

57.586 62.033 61.907 126 

Total general 98.490 106.937 104.978 1.959 
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pentru sediu, s-a dotat CRRN Galda cu un cazan cu abur mixt gaz-motorină, s-a realizat  

obiectivul extindere sistem de supraveghere CRRN Galda, s-a realizat sistemul audio video 

pentru sala de ședință, s-a făcut  aceesibilizarea sediului DGASPC Alba prin montarea 

platformei de acces pentru persoane cu handicap, s-a implementat programul integrat pentru 

persoane cu handicap SeeSoft, s-a dotat CIA Baia de Arieș cu un generator electric care 

asigură buna funcționare a centrului în cazul penelor de curent frecvente în zonă. 

 Pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap s-a utilizat suma de 61.907 mii lei pe 

următoarea structură funcțională: 

Situație plăți persoane cu handicap Sume alocate 

 

Plata indemnizațiilor și taxele poștale aferente 68.883 mii lei 

Plata transportului interurban  986 mii lei 

Plata dobânzi bancare la credite  38 mii lei 

Total plăti 61.907 mii lei 

 

Pentru anul 2017 instituția noastră estimează execuția unui buget în valoare totală  de 

142.651 mii lei structurat în următoarea formă:      

    Mii lei  

Natura cheltuielii 

 

Buget estimat 

 

Cheltuieli de personal 45.680 

Cheltuieli materiale 32.741 

Cheltuieli de capital(dezvoltare) 885 

Total buget pentru funcționare 78.151 

Transferuri pentru plata drepturilor legii 

448/2006 

63.345 

Total general 142.651 

 

Creșterea estimărilor bugetare cu 33,40% față de bugetul aprobat în 2016 se datorează în 

principal, dublării cheltuielilor cu salariile, prin măririle acordate începând cu anul 2017 
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precum și  necesitatea  recrutării de personal în concordanță cu standardele de calitate în 

servicii sociale. 

În anul 2016, DGASPC Alba a avut în lista obiectivelor de investiţii următoarele lucrări 

de reparații și achiziții: 

1. Reparații capitale la sediul nou al D.G.AS.P.C Alba cu o valoare de 719.180,95 cu TVA 

fiind executate următoarele lucrări: 

- Înlocuit învelitoare cu învelitoare nouă din țiglă; 

- Înfundat streașină, înlocuit jgheaburi și burlane din tablă; 

- Executat termosistem exterior și decorativă; 

- Înlocuit pavaje exterioare și o parte din tâmplăria interioară și exterioară; 

- Montat lift; 

- Executat împrejmuire pe latura sud 24 ml; 

- Executat rampă din beton pentru persoane cu dizabilități; 

- Pavat curte interioară cu dale și lărgit accesul auto la aceasta; 

- Termoizolație la pod și ignifugarea șarpantei. 

 

2. Reparații capitale și mansardare pentru amenajare sediu administrativ al DGASPC  

Alba,str. Mihai Viteazu, nr. 2, cu o valoare de investiție 1.519.068,51 lei fiind executate 

următoarele lucrări: 

- Subzidiri la fundații și fundații noi la casa scării și lift; 

- Consolidare pereți prin cămășuire cu plasă de sârmă; 

- Executat planșeu peste etaj 2 din beton armat pentru realizare mansardă; 

- Realizare mansardă, șarpantă din tablă izolată termic; 

- Realizat tencuieli interioare și exterioare cu termosistem; 

- Amenajat grupuri sanitare noi și realizat instalații noi la apă, canalizare, termice și 

curenți slabi. 

- Procurat, montat lift și centrală termică. 

 

3. Amenajare sistem audio-video în sala de ședință la sediul nou al D.G.AS.PC. Alba în 

valoare de 71.400 lei cu TVA. 

 

4. Extindere sistem de supraveghere CRRN Galda de Jos în valoare de 39.875,76 lei cu 

TVA. 
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5. Achiziție platformă acces persoane cu dizabilități la sediul D.G.A.S.P.C Alba în valoare 

de 67.240,80 lei cu TVA 

 

6. Achiziționat și montat cazan cu abur la CRRN Galda de Jos în valoare de 160.680 lei cu 

TVA. 

7. Achiziționat 2 autoutilitare în valoare de 112.748 lei cu TVA. 

 

8. Achiziționat autoturism în valoare de 52.363,09 lei cu TVA. 

 

9. Achiziționat 3 mașini de spălat industrial în valoare de 61.920 lei cu TVA. 

 

10. Achiziționat și montat generator electric la CIA Baia de Arieș în valoare de 37.800 lei cu 

TVA. 

 

11. Reparații curente la CIA Abrud în valoare de 311.258,44 lei cu TVA, fiind executate 

următoarele lucrări: 

- Reparații la grupurile sanitare și spălător la parter și etajul 1 constând în hidroizolații, 

turnat șapă și montat gresie și faianță; 

- Refăcut instalații sanitare parter și etaj 1; 

- Montat tâmplărie din termopan la interior și exterior 

- Turnat șapa și montat parchet la parterul căminului. 

 

Sănătatea și securitatea muncii 

       În acord cu prevederile legale ale securităţii şi sănătăţii în muncă prevăzute în principal 

de Legea 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă în anul 2016 s-au avut în atenție 

următoarele aspecte : 

- Asigurarea sănătăţii și securităţii lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă şi 

controlul adecvat al riscurilor privind sănătatea şi securitatea în activităţile de muncă; 

- Asigurarea consultării angajaţilor privind problemele de securitate şi sănătate; 

- Impunerea folosirii echipamentelor de protecţie şi întreţinerea acestora; 

- Asigurarea manipulării şi utilizarea în siguranţă a substanţelor chimici periculoase, 

utilizate în anumite procese de  muncă; 
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- Asigurarea informaţiilor, instruirea şi supravegherea angajaţilor; 

- Asigurarea faptului că toţi angajaţii sunt instruiţi corespunzător pentru munca pe care 

o desfăşoară; 

- Prevenirea accidentelor şi producerea de îmbolnăviri, ca urmare a activităţilor cuprinse 

în procesul de muncă; 

      Activitatea de securitate şi sănătate în muncă depusă în anul 2016 a avut ca scop 

asigurarea celor mai bune condiţii de desfăşurare a procesului de muncă, apărarea vieţii, 

integrităţii fizice şi psihice, a lucrătorilor şi ca rezultantă directă neînregistrarea nici unui 

accident de muncă, accident uşor sau eveniment în maniera descrisă de lege. 

În conformitate cu Legea 307/2006 și OMAI 163/2006 - privind apărarea împotriva 

incendiilor a fost întocmit planul de intervenţie în caz de incendiu pentru toate centrele 

prevăzute de lege, plan care a fost avizat de ISU Alba și au fost refăcute toate planurile de 

evacuare pentru centrele subordonate. 

 

Relaţia cu mass - media 

 Funcţiile, atribuţiile, serviciile, prestaţiile şi activităţile pe care Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba le-a desfăşurat au fost mediatizate în mijloacele 

de informare în masă judeţene şi regionale prin următoarele instrumente de comunicare: 

comunicate de presă, informări, răspunsuri la solicitările venite din partea  reprezentanţilor  

media, interviuri, emisiuni la radio şi televiziune. 

        Astfel, în perioada ianuarie – decembrie 2016, au fost transmise 11 materiale 

informative –comunicate de presă, informări de presă, 14 răspunsuri la solicitările venite din 

partea reprezentanţilor  mass – media, cu privire la activitatea desfăşurată  şi la aplicarea 

politicilor şi strategiilor în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 

Aceste materiale informative de presă au cuprins informaţii referitoare  la:  copiii 

părăsiţi în unităţile sanitare; copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; copiii 

aflaţi în plasament la asistenţii maternali profesionişti; copiii abuzați, neglijați, exploatați;  

tinerii care au împlinit 18 ani – traseul socio-profesional și educativ al acestora; legislația care 

reglementează adopția; activităţile cu rol de dezvoltare a spiritului civic, moral - creştin şi 

activităţile de socializare destinate copiilor instituţionalizaţi. 
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       Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba au  

acordat 9 interviuri pentru mass - media  audio locale/regionale şi au participat la 8 emisiuni 

radio şi TV. 

În aceste emisiuni şi interviuri s-au abordat teme ca: situația copiilor, cu referire la 

problemele sociale, respectiv: exploatarea copiilor, autoexcluziunea copiilor prin violența de 

limbaj, violența fizică;  violența în familie;  rolul primăriilor în dezvoltarea serviciilor în 

comunitate; necesitatea  înființării de centre educaționale;  copiii părăsiţi în unităţi sanitare și 

asistența maternală;  problematica persoanelor cu dizabilităţi – diferența dintre handicap și 

boală, drepturi și beneficii; aspecte legislative privind adopţiile; contractarea serviciilor 

sociale şi legislaţia în domeniul asistenţei sociale. 

În  perioada ianuarie – decembrie 2016, acoperirea mediatică este următoarea: 

 50 de articole generate de instrumentele de comunicare difuzate de către 

DGASPC Alba şi apărute în mass - media judeţene/regionale/on –line; 

 35 de articole despre instituţie sau serviciile oferite de aceasta (în care numele 

instituţiei / serviciile sunt menţionate, dar nu sunt generate de activităţile de comunicare cu 

presa). 

 Articolele publicate în presa judeţeană/regională/on - line menţionează de fiecare dată 

numele instituţiei; sunt tipărite în pagina socială sau de actualitate a publicaţiei; citatele din 

afirmaţiile reprezentanţilor instituţiei sunt redate fără să fie făcute tăieturi, corecturi sau 

observaţii; în general, tonul jurnalistic al  articolelor este neutru şi pozitiv.  

S-a făcut referire la publicaţiile judeţene tipărite : „Unirea” și  publicaţiile on – line: 

”ALBA24.ro”, ”Unirea”, ”Informația deAlba.ro”, ”ziarullumina.ro”. 

        Media audio-video locale/regionale  la care s-a făcut referire : Radio „Reîntregirea”, 

Radio „Atlas FM”, Radio România Cluj, Radio ”Unirea FM”, Alba Carolina TV, Digi 24, 

Antena1, Prima TV. 

Prin intermediul Compartimentul Relaţii Publice s-a realizat  în fiecare zi «Revista 

presei» locale, centrale şi au fost sesizate  situaţiile cu potenţial conflictual semnalate de 

mass-media, referitoare la copil, familie, persoane singure, persoane vârstnice, persoane cu 

handicap, precum şi alte persoane aflate în nevoie. 
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  Informaţiile, anunțurile și comunicatele existente pe pagina de internet a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Alba au fost completate și actualizate  

permanent.  

   

Propuneri şi perspective pentru anul 2017: 

 

 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor prin aplicarea standardelor 

minime obligatorii de calitate în instituţiile destinate persoanelor cu handicap şi în 

instituţiile de protecţie a copilului. 

 Monitorizarea respectării standardelor de calitate în unitățile sociale contractate cu 

furnizori privaţi, în scopul oferirii unor servicii sociale de calitate şi a diversificării 

gamei de servicii oferite beneficiarilor. 

 Obținerea licențelor de funcționare pentru unitățile funcționale aflate în componența 

instituției.  

 Susţinerea activităţii autorităţilor publice locale din judeţ în vederea menţinerii şi 

diversificării serviciilor sociale oferite copiilor, persoanelor adulte cu handicap şi 

vârstnicilor. 

 Derularea unor acţiuni de informare a comunităţii cu privire la combaterea violenţei 

familiale, promovarea şi respectarea drepturilor copiilor şi ale persoanelor adulte cu 

dizabilităţi. 

 Asigurarea de intervenţii multidisciplinare eficiente şi coerente pentru copii şi familiile 

acestora, în conformitate cu standardele managementului de caz. 

 Continuarea colaborării cu reprezentanţii mass-media în scopul creşterii gradului de 

informare a publicului prin realizarea şi transmiterea periodică de materiale 

informative privind activitatea instituţiei, precum şi prin actualizarea periodică a 

informaţiilor existente în pagina web a DGASPC Alba.  
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