
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Acordului – cadru de cooperare între Judeţul Alba, 

prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, 

în vederea asigurării cadrului general pentru implementarea Planului de 

management integrat a siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa 

  

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 mai 2017; 

  Luând în dezbatere:  

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului - cadru  de cooperare între 

Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, în vederea 

asigurării cadrului general pentru implementarea Planului de management integrat a siturilor 

ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului - 

cadru  de cooperare între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „Lucian 

Blaga” Sibiu, în vederea asigurării cadrului general pentru implementarea Planului de 

management integrat a siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa; 

    - raportul de specialitate nr. 8272/4 mai 2017 comun, al Direcţiei amenajarea teritoriului 

și urbanism şi Direcţiei juridice și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba;  

 Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 21/2011 privind aprobarea Contractului de 

administrare a sitului de importanță comunitară Frumoasa;  

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 10/28 ianuarie 2016 privind aprobarea 

angajamentului de asumare a sustenabilității rezultatelor Proiectului „Managementul integrat 

al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa”, pentru o perioadă de cel puțin 5 

ani de la finalizarea acestuia; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 

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

interinstituțională și mediu de afaceri; 

 Având în vedere prevederile : 

 -  art. 91 alin. 1 lit. e şi art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinului nr. 1158 din 21 iunie 2016 al ministrului mediului apelor şi pădurilor 

privind  aprobarea Planului de management şi Regulamentul Siturilor Natura 2000 siturilor 

ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa;  

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 încheierea Acordului - cadru de cooperare între Judeţul Alba, prin 

Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, în vederea asigurării cadrului 

general pentru implementarea Planului de management integrat a siturilor ROSPA0043 

Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției amenajarea 

teritoriului și urbanism 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, Universității 

„Lucian Blaga” Sibiu, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului și 

urbanism şi Direcţiei juridice și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

Nr. 147 

Blaj, 24 mai 2017 

http://www.cjalba.ro/


Anexă  la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 147/24 mai  2017 

 

 

           ROMÂNIA                                                                                     ROMÂNIA 

     JUDEŢUL ALBA                                                               Ministerul Educației Naționale     

Consiliul Judeţean Alba                                                      Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

Nr.______din_________                     Nr. _______din_________   

 

 

 

 

ACORD - CADRU DE COOPERARE 

Nr………/…………… 

 

 

 Încheiat între:  

Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa 

Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin Ion DUMITREL - 

preşedinte, în calitate de asociat administrator, 

și 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, b-dul Victoriei, nr. 

10, județul Sibiu, cod fiscal 4480173, cont IBAN RO98TREZ57620F330500XXXX deschis la 

Trezoreria Sibiu, reprezentată legal prin prof. univ. dr. ing. Ioan BONDREA - rector, și conf. 

univ. dr. Angela BĂNĂDUC – decan al Facultății de Științe, asociat partener 

 

au convenit să încheie prezentul acord - cadru de cooperare, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

Art. 1. SCOP ȘI OBIECTIVE 

1.1. Scopul prezentului Acord - cadru este dezvoltarea şi valorificarea în comun a 

cunoştinţelor, în domeniile de interes comun, în vederea realizării obiectivelor cuprinse în Planul 

de management integrat al siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa. 

1.2. Obiectivul principal al prezentului Acord - cadru este cercetarea, dezvoltarea şi 

valorificarea în comun a cunoştinţelor deţinute sau care urmează a fi deţinute de către ambele 

părţi sau de către oricare din cele două părţi şi care pot fi aplicabile în domeniul managementului 

biodiversității.  

Art. 2. DIRECȚII DE COLABORARE 

2.1. Pentru realizarea scopului și obiectivului principal al prezentului Acord – cadru, 

părţile îşi declară intenţia de a promova, în mod reciproc, relaţia de colaborare pe următoarele 

direcţii principale: 

a.) Dezvoltarea activităţii de cercetare – dezvoltare şi de valorificare a rezultatelor 

activităţii de cercetare – dezvoltare;  

b.) Schimbul reciproc de date şi informaţii relevante, pentru domeniile de interes comun, 

incluzând, fără însă a se limita, la schimburi de publicaţii, de documentaţii ştiinţifice, de rezultate 

ale unor programe specific de cercetare şi alte asemenea; 

c.) Promovarea unor programe de formare profesională prin care studenţii instituţiei de 

învăţământ superior să poată efectua stagii de pregătire şi practică la administrația Sitului Natura 

2000 – Frumoasa sau/și în această arie natural protejată; 

d.) Activităţi privind modernizarea şi adaptarea Planurilor de învăţământ din cadrul 

Facultăţii de Ştiinţe a Universității „Lucian Blaga” Sibiu, atât pentru studiile de licenţă, cât şi 

pentru cele de master; 

e.) Organizarea în parteneriat de activităţi, acţiuni, manifestări ştiinţifice. 

Art. 3. ACT ADIȚIONAL LA ACORD 

Pentru implementarea prezentului Acord – cadru, părţile vor încheia, pentru fiecare 

acţiune în parte, un act adiţional la prezentul acord-cadru prin care vor conveni activităţile ce 

urmează a fi realizate, precum şi formalităţile şi resursele necesare pentru realizarea lor.    

 

 



  Art. 4. DURATA ACORDULUI 

4.1. Acordul - cadru de colaborare intră în vigoare la data de 1 iunie 2017 şi este valabil 

până la data de 31 mai 2022 (pe o durată de cinci ani). 

4.2. Părţile pot decide de comun acord prelungirea colaborării, prin încheierea unui act 

adiţional la prezentul. 

Art. 5. ATRIBUȚIILE PĂRȚILOR 

5.1. Atribuţii generale: 

a.) părţile se obligă să nu facă nimic de natură a aduce atingere imaginii sau intereselor 

lor, sub sancţiunea plăţii de daune-interese; 

b.) niciuna dintre părţi nu va folosi mărcile, siglele, însemnele, sau alte proprietăţi 

intelectuale care aparţin celeilalte Părţi, pentru care aceasta din urmă deţine un drept de utilizare, 

fără a avea acordul prealabil scris al celeilalte Părţi. 

5.2. Atribuţiile Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu: 

a.) să asigure suportul administrativ şi logistic necesar executării acordului; 

b.) să asigure componenţa şi funcţionalitate echipei de lucru în activităţile de cercetare; 

c.) să efectueze activităţi privind modernizarea şi adaptarea Planurilor de învăţământ din 

cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universității „Lucian Blaga” Sibiu, atât pentru studiile de licenţă, 

cât şi pentru cele de master; 

d.) să identifice și să acceseze împreună cu asociatul administrator, sursele de finanțare 

pentru dezvoltarea unor proiecte de conștientizare, promovare și educație ecologică. 

5.3. Atribuţiile Consiliul Județean Alba: 

a.) să pună la dispoziţia Universității „Lucian Blaga” Sibiu orice informaţii şi/sau 

documentaţii pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea acordului, documentele 

urmând a fi returnate asociatului partener; 

b.) să nu comunice, în nici o situaţie, fără consimţământul prealabil scris al asociatului 

partener, informaţii confidenţiale aparţinând acestuia în domeniul cercetării; 

c.) să faciliteze prezența echipelor de lucru pentru derularea diverselor activităţi, acţiuni, 

manifestări ştiinţifice, etc.; 

d.) să identifice împreună cu asociatul participant surse financiare pentru achiziţionarea 

de echipament și instrumentarul necesar administratorului siturilor. 

Art. 6. ÎNCETAREA ACORDULUI 

Prezentul acord poate înceta în una din următoarele modalităţi: 

a.) prin acordul părţilor, exprimat în scris; 

b.) prin ajungere la termen, în cazul în care nu a fost încheiat un act adiţional de 

prelungire; 

c.) prin denunţarea unilaterală din partea oricărei părţi, după o notificare prealabilă de 30 

de zile calendaristice. 

Art. 7. FORȚA MAJORĂ 

7.1. Forţa majoră, convenită ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil şi de neînlăturat 

petrecut după intrarea în vigoare a acordului, care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească 

obligaţiile asumate prin acord, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile 

prezentului acord. 

7.2. Partea care invocă forţa majoră va notifica intervenţia cazului de forță majoră în 

termen de cel mult 2 zile de la apariţia acestuia şi va solicita autorităţilor competente emiterea 

unui certificat constatator în termen de cel mult 4 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, 

urmând a înmâna celeilalte părţi certificarea emisă de autoritatea competentă în termen de 

maxim 48 ore de la obţinere. 

7.3. Dacă durata confirmată a existenţei cazului de forţă majoră este mai mare de 10 zile, 

părţile se vor reuni în mod obligatoriu pentru a decide condiţiile continuării acordului sau 

încetarea acestuia. 

7.4. Exonerarea de răspundere operează numai pe durata existenţei certificate a cazului de 

forţă majoră invocat. 

Art. 8. CLAUZE FINALE 

8.1. Prezentul acord poate fi modificat/completat numai prin încheierea unui act adiţional 

semnat de ambele părţi. 

8.2. Acest acord este guvernat de legislaţia română. 



8.3. În caz de litigiu în legătură cu executarea, interpretarea, derularea prezentului acord, 

părţile vor încerca stingerea acestuia pe cale amiabilă, în caz contrar competenţa de soluţionare 

aparţinând instanţelor judecătoreşti de drept comun. 

8.4. Dacă orice articol al acestui acord este sau devine ilegal sau neaplicabil, efectul legal 

al celorlalte clauze rămâne neafectat. Părţile vor substitui articolul invalid cu unul valid care este 

cel mai aproape de cel asupra căruia s-a căzut de acord. 

           

   

Prezentul acord s-a încheiat astăzi … mai 2017, în 2 (două) exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte. 

 

             Judeţul Alba, prin                                                   Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

       Consiliul Județean Alba                       Rector, 

                 Președinte,                                prof. univ. dr. Ioan BONDREA            

  Ion DUMITREL            

                     

            Director executiv,       Facultatea de Științe 

        Marian Florin AITAI         Decan 

               conf. univ. dr. Angela BĂNĂDUC 

               Arhitect şef, 

    Maria Voichița COMAN  

                                           

              Vizat C.F.P.P.  

      

            Consilier juridic           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


