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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba  şi a 

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

anul 2017 

 

 

    Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

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

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

proprii  pe anul 2017; 

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

Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017; 

 - raportul de specialitate nr. 21464/20 noiembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 107/16 martie 2017 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului 

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 

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

interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

Având în vedere prevederile : 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

- O.U.G.  nr. 83/2017 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

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

anul 2017 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 107/16 martie 2017 privind 

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

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

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017, cu modificările şi completările 

ulterioare, se rectifică, după cum urmează: 

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

„Art. 1.  Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2017, se stabileşte în sumă de 

437.856,10  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

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

„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, rectificat  pe anul 2017, în sumă de 

287.027,83 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                        (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2017, se 

stabileşte în sumă de 216.433,88 mii lei. 
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                        (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2017 se 

stabileşte în sumă de 70.593,95 mii lei. ˮ 

3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

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

din venituri  proprii pe anul 2017, rectificat  în sumă de 178.100,60 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

proprii pe anul 2017- secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 160.212,08 mii lei. 

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

proprii pe anul 2017- secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 17.888,52 mii lei.ˮ 

      4. Alineatele 1 şi 3 ale articolului 6 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

  „Art. 6. (1) Cheltuielile rectificate pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2017 se stabilesc 

în sumă de 32.472,46 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                                    (3) Cotizaţiile Judeţului Alba, rectificate pe anul 2017,  se stabilesc conform  

anexei nr. 6 „a” - parte integrantă a prezentei hotărâriˮ. 

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

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

învăţământul special”, pe anul 2017, se stabilesc în sumă de 12.513,70 mii lei în structura prevăzută în 

anexa nr. 10 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2)  Repartizarea sumei de 12.513,70 mii lei este următoarea: 

                             - Centrului  Școlar de Educație Incluzivă Alba  suma de  3.815,47 mii lei, conform 

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

                             - Cheltuielile rectificate pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Alba pe anul 2017 sunt în sumă de 2.863,04 mii lei,  conform anexei nr. 10 b - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

       - Cheltuielile rectificate pentru Învățământ special integrat în învățământul de masă,  

suma de  5.835,19 mii lei, conform anexei nr. 10 c - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

     6. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 

     „Art. 12 Cheltuielile, rectificate pentru „Alte cheltuieli în domeniul învăţământului”, pe anul 

2017 se stabilesc în  sumă de 10,00 mii lei ˮ.  

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

       „Art. 14. (1) Cheltuielile pentru Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga” pe anul 2017 se stabilesc 

în sumă de 1.993,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 11 - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

     8. Alineatul 1 al articolului 19 se modifică, iar la alineatul  2 se modifică anexa nr.  13 a şi vor 

avea următorul cuprins: 

 „Art. 19. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, 

rectificat  pe anul 2017 se stabilește în sumă de 2.240,77 mii lei , în structura prevăzută în anexa nr. 13 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                  (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul culturii, recreerii şi religiei, rectificat 

pe anul 2017, potrivit anexei nr. 13 a - parte integranta a prezentei hotărâri.ˮ 

   9. Alineatul 1 al articolului 20 se modifică va avea următorul cuprins: 

  „Art. 20. (1) Cheltuielile pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului 

Alba, rectificate pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 120.266,00 mii lei, în structura prevăzută în anexele 

nr. 14 a și nr. 14 b - părți integrante ale prezentei hotărâri.ˮ 

    10. La articolul 24 alineatul 1 se modifică, iar la alineatul 2 se modifică anexa nr. 16 a și vor 

avea următorul cuprins: 

        „Art. 24. (1) Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2017, se stabilesc 

în sumă de 22.271,97  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a prezentei hotărâri 

                               (2)  Se aproba Programul lucrărilor pe drumuri şi poduri judeţene finanţate din bugetul 

local al Judeţului Alba, rectificat  potrivit anexelor nr.  16 a.ˮ 

        11. Alineatele  1 și 3 ale articolului 34 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

    „Art. 34. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat  pe anul 2017, pentru Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 5.687,22 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 26 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

                    (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Muzeului National al 

Unirii, rectificat pe anul 2017, potrivit anexei nr. 26 „a”- parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

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

     „Art. 35. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Teatrul de Păpuşi  

„Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 3.274,17 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 27 - parte 

integranta a prezentei hotărâri.ˮ 

   13. Alineatul 1 al articolului 36 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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 „Art. 36. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2017, pentru Centrul de 

cultură „Augustin Bena” Alba Iulia, în sumă 4.664,50 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 28 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

  14. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins: 

    „Art. 39. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare și 

a creditelor de angajament, rectificat pe anul 2017, în structura prevăzută în anexa nr. 30 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

 

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

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

hotărâri. 

 

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

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

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

Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de credite în extras; Direcţiilor din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

  

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ  

    PREȘEDINTE                                  SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

     Ion DUMITREL                                          Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 332 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017 

 

 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 332/23 noiembrie 2017 sunt 

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

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiei tehnice de actualizare date imobil asupra bunului „Imobil în care 

îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent”, situat în municipiul Alba 

Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba  înscris în CF nr. 86549 Alba Iulia - proprietate 

publică a Judeţului Alba 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de actualizare date imobil asupra 

bunului „Imobil în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent”, situat în 

municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba, înscris în CF nr. 86549 Alba Iulia -  

proprietate publică a Judeţului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de 

actualizare date imobil asupra bunului „Imobil în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia şi terenul aferent”, situat în municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba, 

înscris în CF nr. 86549 Alba Iulia -  proprietate publică a Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 21606/21 noiembrie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţia tehnică de actualizare date imobil, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 21584/21 noiembrie 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; 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Judeţului Alba, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba - poziţia cu nr. 25, modificată şi completată prin 

H.G. nr. 831/2014; 

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

Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 

carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se însuşeşte documentaţia tehnică de actualizare date imobil asupra bunului „Imobil în 

care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent”, situat în municipiul Alba 

Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba, înscris în CF 86549 Alba Iulia - proprietate publică a 

Judeţului Alba, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă radierea construcţiilor C1, C2 şi parţial a construcţiei C3 (doar garajul), precum 

şi înscrierea în cartea funciară a suprafeţei reale rezultate din demolarea parţială respectiv suprafaţa de 

199 mp. 

Art. 3. Se aprobă refuncţionalizarea construcţiei C9 - Oncologie, schimbarea denumirii din Secţie 

de recuperare şi Balneofizioterapie în Clădire Oncologie, precum şi înscrierea în cartea funciară a 

suprafeţei reale rezultată din măsurători, respectiv suprafaţa de 627 mp. 

Art. 4. Se aprobă îndreptarea erorii materiale apărută odată cu înscrierea în cartea funciară a 

suprafeţei construite la sol a construcţiei C8 din documentaţia cu nr. 1590/20 ianuarie 2012, respectiv 

faptul că nu s-a ţinut cont de curţile interioare din cadrul construcţiei şi acestea au fost introduse în total 



 

10 

suprafaţă C8 - Clădire Spital şi Policlinică. Suprafaţa corectă, real măsurată în teren a construcţiei C8 - 

Clădire Spital şi Policlinică este de 3510 mp. 

Art. 5. Se aprobă înscrierea adresei poştale corecte în cartea funciară, respectiv Bulevardul 

Revoluţiei 1989, nr. 23. 

Art. 6. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea 

Funciară a modificărilor însuşite/aprobate prin prezenta hotărâre. 

Art. 7. 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. 8. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

Direcției juridice şi relații publice, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                      Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 333 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017 

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 333/23 noiembrie 2017 este 

publicată și poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea obiectivului de investiţie „Construire Secția Psihiatrie a Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia” propus a fi finanţat prin Programului Național de Construcții de Interes 

Public sau Social, subprogramul „Unități sanitare din mediul urban”, conform O.G. nr. 25/ 2001 

         Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţie „Construire Secția Psihiatrie a 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” propus a fi finanţat prin Programului Național de Construcții 

de Interes Public sau Social, subprogramul „Unități sanitare din mediul urban”, conform O.G. nr. 

25/2001; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţie 

„Construire Secția Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” propus a fi finanţat prin 

Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Unități sanitare din 

mediul urban”, conform O.G. nr. 25/2001; 

- raportul de specialitate nr. 21645 din 22 noiembrie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 130/2017 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; 

- adresa nr. 16761/31 octombrie 2017 a Spitalului Județean de Urgenţă Alba Iulia  înregistrată la 

registratura  Consiliul Județean Alba cu nr. 20288/1 noiembrie 2017; 

- 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; 

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

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. c şi lit. d, art. 91 alin. 4 lit. a şi art. 91 alin. 5  lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

- O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A., 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 realizarea obiectivului de investiţie „Construire Secția Psihiatrie a Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia”, propus a fi finanţat prin Programul Național de Construcții de 

Interes Public sau Social, subprogramul „Unități sanitare din mediul urban”, conform O.G. nr. 

25/2001. 

Art. 2. 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. 3. 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. 

          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU 

Nr. 334 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017  
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea de taxe locale şi tarife  

datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2018 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017. 

Luând în dezbatere: 

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

judeţului Alba, în anul 2018; 

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

bugetului general al judeţului Alba, în anul 2018; 

- raportul de specialitate nr. 15669/28 august 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Văzând propunerile privind stabilirea de taxe locale si tarife datorate bugetului general al 

Județului Alba pentru anul 2018: 

-  nr. 13428/28 iulie 2017 a Compartimentului urbanism, avizare, autorizare,  

-  nr. 15418/23 august 2017 a Compartimentului programe, lucrări, întreținere drumuri,  

-  nr. 14631/8august 2017 a Compartimentului Autoritatea judeţeană de transport,  

-  nr. 13661/25 iulie 2017 a Direcției juridice și relații publice,  

-  nr. 108/8 august 2017 a Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba,  

-  nr. 4111/1 august 2017 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba,  

-  nr. 1858/ august 2017 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba,  

-  nr. 2466/8 august 2017 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia,  

-  nr. 1803/27 iulie 2017 a Teatrului de Păpuşi „Prichindel" Alba Iulia, 

- nr. 236/16 august 2017 a Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba,  

- nr. 2165/2 august 2017 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud,  

- nr. 11979/2 august 2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,  

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

Salvamont, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 

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

interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

- art. 266 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- O.U.G. nr.  48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

sănătăţii în vederea descentralizării; 

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

publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative ; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei; 

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

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

modificările și completările ulterioare; 

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

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

cadrul sistemului de asigurări medicale de sănătate pentru anii 2016-2017. 

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

administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea 

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

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

ulterioare; 

- Ordinul nr. 196/139/2017 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii 

Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului - cadru care 

reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017.  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

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

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

Alba. 

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

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

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

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

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

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

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

potrivit anexei nr. 11 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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

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

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

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

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

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 
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Art. 9. Neplata taxelor locale şi tarifelor reglementate prin prezenta hotărâre atrage calcularea de 

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

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

fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2017,  mai mici de 40 lei, conform art. 266 alin. 6 

din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

Art. 11. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018, dată la care prevederile 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 245/23 decembrie 2016, cu modificările şi completările 

ulterioare, își încetează aplicabilitatea. 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, direcţiilor de specialitate şi 

compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes judeţean, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, direcţiilor de specialitate şi compartimentelor din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, instituţiilor şi serviciilor publice de interes 

judeţean. 

                                                                                                                                                                                                                                     

                         CONTRASEMNEAZĂ 

                    PREŞEDINTE                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                           

                   Ion DUMITREL                                                                  Vasile BUMBU 

                                                                                                                 

                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                                                                                                                                                                  

Nr. 335 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017                                          

                                                                    

TAXE 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, în anul 2018 

 

a.) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism - în mediul urban 

Nr.c

rt. 
Suprafaţa pentru care se solicită certificatul de urbanism 

Taxă -lei- 

An 2018 

1 până la 150 mp inclusiv 6 

2 între 151 şi 250 mp inclusiv 7 

3 între 251 şi 500 mp inclusiv 9 

4 între 501 şi 750 mp inclusiv 12 

5 între 751 şi 1000 mp inclusiv 14 

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

mp care depăşeşte 1000 mp 

b.) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul rural va fi egală cu 50% din 

taxa stabilită pentru mediul urban. 

c.) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de construire este 

egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale; 

d.) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism și autorizației de construire, emise de 

structura de specialitate din cadrul Consiliului Județean Alba este de 15 lei; 

e.) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-

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

f.) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire, pentru alte construcții decât cele 

menționate la lit. e este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea 

instalațiilor aferente.  

g.) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare șantier în vederea 

realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din 

valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier ; 

h.) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este 

egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții 

desființate; 

i.) Taxă aviz de oportunitate emis de structura de  specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 

Alba este de 20 lei. 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017        

                    

TAXA  SPECIALĂ  SALVAMONT 

                                                       -  anul 2018 - 

Nr. 

crt. 
Unitatea de cazare şi transport pe cablu UM 

Taxă -lei- 

An 2018 

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

2 Cabane, bungalouri, sate de vacanţă, 

campinguri, ferme agroturistice 

lei/zi/turist 0,50 

3 Turişti transportaţi pe cablu % din încasările 

realizate 

0,50 % 

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017 

 

TARIFE 
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suplimentare pentru  anul 2018 de utilizare a drumurilor judeţene aplicate pentru 

vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axe şi/sau 

ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele legale 

 

Nr. 

crt 

 

Denumire tarif 

    

Unitate de 

calcul 

              Tarif unitar cu TVA An 2018 

                       (euro) 

1. 

Eliberare AST pentru transport cu 

mase şi/sau dimensiuni de gabarit 

depaşite, inclusiv traseu şi condiţii 

de parcurs  

tarif/document 42 

2. 

Eliberare Aviz prealabil depăşire 

limită de competenţă; include 

traseu şi condiţii de parcurs 

tarif/document 28,5 

3. 

Estimare; include condiţii de 

parcurs, distantă şi cost; nu include 

traseu. 

tarif/estimare 40 

4. 

Depaşirea masei totale maxime 

admise, indiferent de tipul 

suspensiilor, numărul de axe sau de 

roţi 

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

 

Depaşirea masei 

maxime admise, 

indiferent de 

numărul de roţi. 

 

tarif x distanţa 

Suspensii 

pneumatice sau 

echivalente 

Alte suspensii decât 

cele pneumatice sau 

echivalente 

5.1 

axa simplă (((G-

mma)^2)*((G-

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

1,40*(((G-

mma)^2)*((G-

mma)+2,3)^2/100 

5.2 

axa dublă (((G-

mma)+0,2)^2)* 

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

1,40* (((G-

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

mma)+10)) 

5.3 

axa triplă (((G-

mma)+0,1)^2)* 

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

1,40*(((G-

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

mma)+10)) 

6.1 Depaşirea 

dimensiunilor 

maxime admise 

lungime 

tarif x distanţa 

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

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

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

7. 

Recântarire sau 

remăsurare, la 

solicitarea 

utilizatorului 

 

tarif x operaţie 45 

 LEGENDA: 

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

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

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

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

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

Lma = lungimea maximă a vehiculului, exprimată în metri; 

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

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

AST – autorizație specială de transport; 

Prin semnul ,, ^ ” se înțelege ridicarea la putere    

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

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

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

următor; 

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

județul Alba: 
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A. Masele și dimensiunile maxime admise sunt cele prevazute în anexele nr. 2 și nr. 3 ale O.G. 

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

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

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

unităţile Ministerului Apărării Naţionale; 

     b.) transporturile efectuate cu vehiculele rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de 

unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne; 

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

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Romania – SA și de către subunitățile 

acesteia;     

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

     e.) transporturile efectuate cu vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de 

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

şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului 

Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; 

     g.) vehiculele care efectuează transporturi funerare; 

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

cazul unor calamităţi sau dezastre naturale. 

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

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

fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administrația Naţională de Meteorologie prin cod 

portocaliu sau roșu. 

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

tarifelor suplimentare de utilizare. În acest caz nu se va percepe tariful de eliberare prevăzut la pnct. 1  din 

tabelul de mai sus. 

        D.) Utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile, chiar dacă sunt transportate având demontate 

părți componente. 

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

efectuate pe rețeaua internă de drumuri județene de organele cu atribuții de control al transporturilor 

rutiere. 

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

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

mai sus, se efectuează pentru fiecare document eliberat. 

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

fiecare document eliberat, fară a se specifica traseul care urmează a fi parcurs; totodată se va menționa 

obligativitatea întocmirii proiectelor de transport. 

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

din tabelul de mai sus: 

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

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

considerare valoarea cea mai mare rezultată. 

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

reală se constată din documente sau prin cântărire. 

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

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

indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul. 

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

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

primului vehicul rutier, indiferent de numărul de axe sau de roți ale fiecărui vehicul. 

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

calcul, după ce se determină valoarea depășirii prin diferența dintre masa reală pe fiecare axă și masa 

maxim admisa pe axă, în funcție de categoria drumului pe care se circulă. 

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

tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe 

(simplă, dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe. 
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     g.) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axa dublă şi triplă se efectuează pentru 

ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale configuraţiei de axe. 

     h.) În cazul vehiculelor prevăzute în anexa nr. 3 la  O.G. nr. 43/1997, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, combinaţiile de axe (simplă, dublă, triplă) se stabilesc de la partea 

din faţă a vehiculului spre spatele acestuia. 

     i.) În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale 

aceluiaşi vehicul, tarifarea se cumulează. 

     j.) Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se impun condiţii pentru însoţire 

dacă depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a 

masei totale înscrise în AST, rezultată în urma cântăririi, este de până la: 

     * 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă; 

     * *  4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă; 

     * * *  4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă; 

     * * * *  5% inclusiv, pentru masa totală. 

     k.) Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele de transport 

de persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze). 

H.) Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise prevazute la pnct. 6.1 – 6.3 din 

tabelul de mai sus: 

     a.) Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea relației 

de calcul, după ce se determină valoarea depășirii prin diferența dintre dimensiunea reală și dimensiunea 

maxim admisă; 

     b.) În situaţia în care sunt depăşite mai multe dimensiuni maxime admise, se cumulează tarifarea; 

     c.) În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare  și se constată o depașire a lungimii 

maxime admise sau a lungimii înscrise în autorizația specială de transport cu cel mult 1%, cu cel mult 2% 

a lățimii maxime admise sau a lățimii înscrise în autorizația specială de transport și/sau cu cel mult 1 cm a 

înălțimii maxime admise sau a înălțimii înscrise în autorizația specială de transport, aceste transporturi 

sunt considerate a se încadra în limitele maxime admise. 

     d.) În cazul în care dimensiunile  se determină prin măsurare și se constată o depășire a înălțimii 

maxime admise sau a înălțimii înscrise în autorizația specială de transport mai mare de 0,01 m dar nu mai 

mult de 0,05 m, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise, dar se eliberează 

autorizație specială de transport, fară plata tarifelor suplimentare pentru traseul ce urmează a fi parcurs. 

I.) Recântărire şi remăsurare prevăzute la art. 7 din tabelul de mai sus:  

     a.) Nu se efectuează recântarire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe drumurile de interes 

județean. 

     b.) Dacă se realizează o descărcare parțială de marfă, aceasta trebuie să rezulte din documentele 

de transport. 

       J.) Modul de efectuare a calculelor: 

      a.) Valorile maselor se introduc în calcule exprimate în tone, cu două zecimale sau așa cum sunt 

ele afișate de aparatele de măsurat. 

      b.) Valorile dimensiunilor se introduc în calculele exprimate în metri, cu două zecimale. 

      c.) Tariful unitar se introduce în calcule cu 4 zecimale. 

      d.) Distanţa se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate; 

      e.) Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc; 

      f.) Tariful final rezultat, care se achită în altă monedă decat în euro, se calculează la cursul de 

schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie a anului anterior, comunicat de Banca Centrală 

Europeană.  

      g.) Tariful final rezultat, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata. 

 K.) După efectuarea plății, solicitantul poate cere anularea autorizației de transport și restituirea 

tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean, după cum urmează: 

 a.) La cererea scrisă a solicitantului, dacă autorizația specială de transport nu a fost ridicată de la 

emitent sau dacă cererea, împreună cu originalul autorizației speciale de transport, a fost depusă la 

emitent, înainte de începerea termenului de valabilitate al autorizației. 

 b.) La cererea scrisă a solicitantului însoţită de documente doveditoare, în cazuri justificative 

(fenomene meteo periculoase semnalizate prin codurile portocaliu sau roșu, anularea 

comenzii/contractului de transport etc.), dacă cererea, împreună cu originalul autorizației speciale de 

transport, a fost depusă la emitent în termen de cel mult 3 zile de la începerea perioadei de valabilitate a 

autorizației. 

 c.) În toate cazurile emitentul va reține tarifele de emitere prevazute la pnct. 1 din tabel, inclusiv 

tariful pentru aviz depăpșire limită de competență, prevazut la pnct. 2 din tabel dupa caz. 
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 M.) În cazul în care se constată circulația cu mase și dimensiuni mai mici decât cele înscrise în 

autorizația specială de transport aceasta se consideră valabilă, pentru tot traseul autorizat. În acest caz, 

tarifele suplimentare de utilizare a rețelei de drumuri județene nu se restitue. 

          

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017 

 

TARIFE   

pentru ocuparea zonei drumurilor judeţene, în anul 2018 

 

 a.) pentru ocuparea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene  

 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif 

Tarif 

lei/mp/lună 

An 2018 

1 Amplasare panou publicitar 

Suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din 

încadrarea proiecţiei orizontale a panoului la care se adaugă 1,00 m 

de jur împrejur 

           2,10 

2 Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, masă pentru 

desfacere produse alimentare şi nealimentare) 

Suprafaţa minimă tarifată, va fi suprafaţa obiectivului amplasat, 

plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugă suprafaţa aferentă 

staţionării autovehiculelor  în afara părţii carosabile 

1,25 

3 Accese la: 

 Staţii de distribuţie carburanţi 

 Hoteluri, moteluri, depozite, spaţii comerciale, show-

room,exploatări forestiere, etc. 

Suprafaţa supusă tarifării, reprezintă terenul ocupat, din zona 

drumului pentru realizarea accesului cu racordarea simplă în 

intravilan, a benzilor de accelerare, de decelerare și stocaj pentru 

virarea la stânga 

             1,25 

 

 b.) alte tarife de utilizare a zonei drumurilor  judeţene  

 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif UM 

Tarif 

An 2018 

1 Locuri de parcare ce deservesc obiective economice Lei/mp/lună 1,25 

2 

 

2.1 

2.2 

Cabluri având alte destinații decât distribuirea de energie 

electrică, benzi transportatoare - traversare drum : 

 Traversare aeriană 

 Subtraversare 

 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

 

1,25 

1,65 

3 

 

3.1 

3.2 

3.3 

Cabluri având alte destinații decât distribuirea de energie 

electrică - în lungul drumului județean: 

 În ampriză în afara părţii carosabile 

 Sub partea carosabilă 

 În zona de siguranţă 

 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

 

1,65 

2,24 

1,12 

4 

 

4.1 

 

4.2 

Cabluri având alte destinații decât distribuirea de energie 

electrică - pe poduri:  

 În canale tehnice 

 Ancorat de pod sau în altă soluţie decât în canal tehnic 

 

 

Lei/ml/lună 

 

Lei/ml/lună 

 

 

11,20 

 

 16,73 

5 

 

 

 

5.1 

5.2 

Stâlpi din zona amprizei și zona de siguranța a drumului 

județean pe care sunt instalate cabluri, dispozitive sau alte 

instalații asemănatoare, având alte destinații decât distribuirea 

de energie electrică: 

 În ampriză în afara parții carosabile 

 În zona de siguranță 

 

 

 

 

Lei/buc/lună 

Lei/buc/lună 

 

 

 

 

11,20 

5,60 



 

20 

6 

 

 

 

6.1 

6.2 

Racordurile și branșamentele, la servicii de utilități publice de 

apă, canalizare și electricitate, amplasate în ampriză și în zona 

de siguranță pentru persoane juridice 

 - traversare drum: 

 Traversare aeriană 

 Subtraversare 

 

 

 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

 

 

 

1,66 

2,65 

7 

 

 

 

7.1 

7.2 

7.3 

Racordurile și branșamentele, la servicii de utilități publice de 

apă, canalizare și electricitate, amplasate în ampriză și în zona 

de siguranță pentru persoane juridice  

- subteran în lungul drumului județean: 

 În ampriză, în afara părţii carosabile 

 Sub partea carosabilă 

 În zona de siguranţă 

 

 

 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

 

 

 

2,24 

2,78 

1,66 

8 

 

 

 

8.1 

8.2 

Racordurile și branșamentele, la servicii de utilități publice de 

apă, canalizare și electricitate, amplasate în ampriză și în zona 

de siguranță pentru persoane juridice 

 - aerian în lungul drumului județean: 

 În ampriză  

 În zona de siguranţă 

 

 

 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

 

 

 

8,37 

5,60 

9 

 

 

 

9.1 

9.1 

Racordurile și branșamentele, la servicii de utilități publice de 

apă, canalizare și electricitate, amplasate în ampriză și în zona 

de siguranță pentru persoane juridice 

 - pe poduri 

 În canale tehnice 

 Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic 

 

 

 

 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

 

 

 

 

16,77 

22,36 

10 

 

 

 

10.1 

10.2 

Racordurile și branșamentele, la servicii de utilități publice de 

gaze, țiței, alte produse inflamabile amplasate în ampriză și în 

zona de siguranță pentru persoane juridice - traversare drum: 

 Traversare aeriană 

 Subtraversare 

 

 

 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

 

 

 

5,60 

2,77 

11 

 

 

 

11.1 

11.2 

11.3 

Racordurile și branșamentele, la servicii de utilități publice de, 

gaze, țiței, alte produse inflamabile amplasate în ampriză și în 

zona de siguranță pentru persoane juridice - în lungul drumului 

județean: 

 În ampriză în afara părţii carosabile 

 Sub partea carosabilă 

 În zona de siguranţă 

 

 

 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

 

 

 

2,77 

5,60 

2,24 

12 

 

 

 

12.1 

12.2 

Racordurile și branșamentele, la servicii de utilități publice de, 

gaze, țiței, alte produse inflamabile amplasate în ampriză și în 

zona de siguranță pentru persoane juridice - în lungul drumului 

județean: 

 În ampriză 

 În zona de siguranţă 

 

 

 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

 

 

 

11,20 

 8,37 

13 

 

 

 

13.1 

13.2 

Racordurile și branșamentele, la servicii de utilități publice de 

gaze, țiței, alte produse inflamabile, amplasate în ampriză și în 

zona de siguranță pentru persoane juridice - pe poduri: 

 În canale tehnice 

 Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic 

 

 

 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

 

 

 

33,50 

55,86 

 NOTĂ:  

 Administratorul drumurilor şi podurilor judeţene prin grija Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete, va încheia cu utilizatorii suprafeţelor din zona drumurilor şi podurilor de 

interes judeţean, contracte de utilizare. 

  Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene prevăzute în prezenta  

anexă este următorul: 

1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona 

drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului rutier. 
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      2. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care lucrările 

la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate. 

     3. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita autorizaţie 

    4. Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din 

încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur împrejur. 

     5. Pentru spaţiile prevăzute la lit. a, poziţia 2, suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa 

obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugă suprafaţa aferentă staţionării 

autovehiculelor în afara părţii carosabile. 

     6. Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aeriană. 

     7. Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit. a şi b nu se aplică persoanelor fizice care 

realizează accesul la locuinţe, case de vacanţă sau garaje, precum şi pentru instalaţiile care asigură 

utilităţile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această scutire nu este 

valabilă însă în cazul în care se schimbă destinaţia locuinţei sau garajului (de exemplu, transformarea în 

spaţiu comercial etc.) ori se amplasează în incintă construcţii cu caracter comercial. 

    8. Tariful de utilizare a zonei drumurilor judeţene nu se aplică pentru unităţile bugetare de 

asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniţe). 

 

Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE   

pentru eliberarea acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor privind amplasarea  

şi accesul la drumul judeţean, în  anul 2018 

 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif 

Tarif 

lei/buc. 

An 2018 

1 Acord prealabil de amplasare şi acces la drum  

- persoane juridice/PFA 

 fără constatare pe teren 

 cu constatare pe teren 

 

 

280 

360 

2 Autorizaţie de amplasare şi acces la drum  

- persoane juridice/PFA 

 fără constatare pe teren 

 cu constatare pe teren 

 

 

140 

270 

3 Pentru schimbări de soluţii, care comportă modificări ale 

planurilor din documentaţia prezentată de beneficiar 

(efectuate de către administratorul drumului) 

                    50 

4 Acord prealabil (autorizaţie) pentru persoane fizice 

(construcţii de locuinţe, garaje, racorduri la instalaţiile de 

gaze, apă, telefonie, tv, electricitate, canalizare etc) 

90 

NOTĂ:  

 Administratorul drumurilor şi podurilor judeţene prin grija Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete, va încheia cu utilizatorii suprafeţelor din zona drumurilor şi podurilor de 

interes judeţean, contracte de utilizare. 

Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene  prevăzute în prezenta anexă 

este următorul: 

     1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona 

drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului rutier. 

     2. Realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, 

accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei se face pe baza 

autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare 

şi/sau de acces în zona drumului şi prin încheierea, dacă este cazul, a contractului aferent utilizării 

suprafeţei ocupate din ampriza şi zona de siguranţă. 

     3. Acordul şi autorizaţia de amplasare şi de acces la drum se emit  pentru o anumită funcţie a 

obiectivului. La schimbarea funcţiei sau a destinaţiei, beneficiarul este obligat să obţină aprobarea 

administratorului drumului pentru noua situaţie. 

     4. Tarifele se percep persoanelor fizice, juridice și persoanelor fizice autorizate care au obligaţia 

de a solicita autorizaţie. 
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     5. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care lucrările 

la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate. 

     6. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecţie a 

drumurilor judeţene, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile judeţene sau alte lucrări 

în ampriza şi în zona de siguranţă. 

     7. Tarifele prevăzute se percep şi în cazul în care se solicită prelungirea acordului sau a 

autorizaţiei. 

     8. Persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru construcţii de locuinţe, 

garaje, racorduri la instalaţiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate, canalizare etc. li se încasează o 

singură dată suma de 90 lei, la eliberarea acordului, eliberarea autorizaţiei nefiind tarifată. 

 

       Anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

pentru prestaţiile specifice realizate de către Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport, 

în domeniul serviciilor de transport public judeţean de persoane, 

 în anul 2018 

 

Nr. crt. Prestaţia specifică 
Tarif -lei- 

An 2018 

1 Eliberarea licenţei de traseu pentru transportul public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

200 lei                                    

pentru o cursă 

(tarif pentru 3 ani) 

2 Înlocuirea licenţei de traseu pentru transportul public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale în cazul 

pierderii, deteriorării sau sustragerii acesteia 

150 lei  

pentru o cursă 

(tarif pentru 3 ani) 

3 Înlocuirea licenţei de traseu pentru transportul public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

ocazionată  de eliberarea unei noi licențe comunitare, de 

schimbarea denumirii operatorului de transport sau a 

adresei sediului social al acestuia 

20% din tariful iniţial 

 

Anexa nr. 7 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

      

TARIFE 

pentru prestările de servicii pentru persoanele fizice şi juridice, în anul 2018 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrării 

Tarif -lei- 

An 2018 

1 Xerocopie format A4 (lei/pagină)  0,40 

2 Xerocopie format A3 (lei/pagină) 0,60 

3 Servicii de producţie editorială-tarif editare (lei/pagină A4) 3,50 

4 Servicii de producţie tipografică-tarif editare (preţ tiraj- lei/foaie x 

tiraj*) 

0,15 

NOTĂ: * se referă la tirajul curent la care se adaugă comanda solicitată 

 

Anexa nr. 8 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

TAXE 

pentru activităţile de stare civilă prestate de către Direcţia Publică Comunitară 

de Evidenţă a Persoanelor Alba, în anul 2018 
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Nr. 

crt. 
Denumirea taxei UM 

Taxă -lei- 

An 2018 

1 
Taxă pentru furnizarea datelor din registrul național de 

evidență a persoanelor 
lei/persoană 4 

2 Taxă carte de identitate  lei/act 7 

3 Taxă carte  de identitate provizorie lei/act 1 

Anexa nr. 9 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TAXE ŞI TARIFE  

 percepute de Centrul de Cultură „Augustin Bena”,  în anul 2018 

 

1. Taxe de şcolarizare pentru anul 2018 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Taxă 

lei/cursant/An 2018 

CURSURI CU PREDARE INDIVIDUALĂ 

1 Acordeon 500 

2 Orgă 500 

3 Chitară 500 

4 Muzică vocală tradiţională românească 500 

5 Canto – muzică uşoară 500 

6 Instrumente de suflat 500 

7 Instrumente cu coarde 500 

8 Pian 500 

CURSURI CU PREDARE COLECTIVĂ 

1 Pictură 450 

2 Grafică 450 

3 Sculptură 450 

4 Artă fotografică 450 

5 Artă video 450 

6 Design vestimentar 450 

7 Design ambiental 450 

8 Actorie 450 

9 Muzică de fanfară 350 

10 Dans modern 450 

11 Dans popular 450 

CURSURI SCUTITE DE TAXE ŞCOLARE 

realizate în satele și comunele din Județul Alba 

1 Arta lemnului  0 

2 Cioplit în lemn  0 

3 Dansuri populare  0 

4 Țesături tradiționale 0 

5 Ceramică-olărit 0 

6 Pictură religioasă  0 

7 Muzică religioasă 0 

8 Pictură icoane pe sticlă "Școala de la Laz" 0 

9 Încrustături în lemn 0 

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ 

1 Curs de formare profesională (solist vocal, solist 600 
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instrumentist, fotograf, operare adobe/corel, design 

web etc.) 

 

2. Tarife pentru serviciile prestate şi produsele realizate, pentru anul 2018 

 

TARIFE - Serviciul ANSAMBLUL FOLCLORIC „AUGUSTIN BENA” 

 AL JUDEȚULUI ALBA 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Tarif -lei-  

An 2018 

1 Concert/spectacol/recital în aer liber şi/sau în sală 

susţinut de orchestra populară 

1.000 lei/spectacol 

2 Solişti vocali 150 lei/melodie 

3 Solişti instrumentişti 150 lei/melodie 

4 Dansuri populare 250 lei/dans 

5 Participări la alte acţiuni, evenimente (ex. evenimente 

corporate, înregistrări muzicale, acompaniament 

orchestral) 

4.000 - 10.000 lei/eveniment 

6 CD audio (ex. spectacole/concerte live, înregistrări 

audio etc.) 

25 lei 

7 DVD (antologii de folclor, spectacole şi concerte 

înregistrate, demonstraţii de meşteşuguri tradiţionale 

etc.) 

40 lei 

8 Partituri muzicale 20 lei 

9 Cărţi, lucrări, studii de specialitate, albume etc. 30 lei 

10 Sonorizare conferinţă, şedinţă, întâlnire, (maxim 4 

microfoane) 

1.000 lei 

11 Sonorizare eveniment artistic, cultural, ştiinţific, etc. 

cu mai mult de 4 microfoane, în spaţiu închis 

2.000 lei 

12 Aranjament muzical/melodie 300 lei 

TARIFE - Serviciul FANFARĂ „AUGUSTIN BENA”  

AL JUDEȚULUI ALBA 

1 Concerte/spectacole estivale în parcuri 1.000 lei/spectacol 

2 Concerte/spectacole în sală şi/sau în aer liber 2.000 lei/spectacol 

3 Ceremonii funerare 1.000 lei/eveniment 

4 Participări la alte evenimente (ex.evenimente 

corporate) 

2.000 - 4.000 lei/eveniment 

5 CD audio (ex. spectacole/concerte live, înregistrări 

audio etc.) 

25 lei 

6 DVD (spectacole şi concerte înregistrate, master 

class-uri, etc.) 

40 lei 

TARIFE Compartimentul ORCHESTRA DE CAMERĂ „AUGUSTIN BENA”  

AL JUDEȚULUI ALBA 

1 Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber şi/sau în 

sală-muzică de cameră (cvartet, cvintet, sextet de 

coarde) 

1.500 lei 

2 Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber şi/sau în 

sală-orchestra de cameră/orchestra simfonică (peste 

16 artişti) 

5.000 – 10.000 lei 

3 Participări la alte evenimente (ex. evenimente 

corporate, expoziţii etc.) 

1.200 – 10.000 lei 

4 CD audio (ex. spectacole/concerte live, înregistrări 

audio etc.) 

25 lei 
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5 DVD (spectacole şi concerte înregistrate, master 

class-uri, etc.) 

40 lei 

6 Partituri muzicale 20 lei 

TARIFE – Serviciul ŞCOALA DE ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI „AUGUSTIN BENA” 

1 Tulnic 10 cm 4 lei 

2 Tulnic 20 cm 5 lei 

3 Tulnic 30 cm  8 lei 

4 Tulnic 60 cm 10 lei 

5 Doniţa mică  8 lei 

6 Doniţa mare 10 lei 

7 Trăistuţă mică 8 lei 

8 Trăistuţă medie 10 lei 

9 Trăistuţă mare 15 lei 

10 Preş  30 lei/mp 

11 Ţesături                       7 lei/mp 

12 Cusături - motive populare                    50 lei/mp 

13 Vase de ceramică mici 3 lei/buc 

14 Vase de ceramică medii             7 lei/buc 

15 Vase de ceramică mari           10 lei/buc 

16 Costum tradiţional românesc 1.000-2.500 lei 

17 Piesă costum tradiţional românesc 30-800 lei 

18 CD audio (ex. spectacole/concerte live, înregistrări 

audio etc.) 

25 lei 

19 DVD (antologii de folclor, spectacole şi concerte 

înregistrate, demonstraţii de meşteşuguri tradiţionale 

etc.) 

40 lei 

20 Carte/revistă (album foto, catalog de artă, studii, 

monografie, broşura, ghid etc.) 

10 – 60 lei 

21 Concept grafic pentru materiale de promovare şi/sau 

promoţionale (afişe, flyere, invitaţii, bannere, catalog, 

carte, album, etc.) 

300 – 2.000 lei 

TARIFE – Serviciul Redacţia „DISCOBOLUL” 

1 Carte/revistă (studiu, monografie, broşură, ghid, etc.) 10 – 50 lei 

ALTE TARIFE 

1 Bilet redus pentru elevi, studenți și pensionari de 

intrare la eveniment 

(recital/spectacol/concert/expoziție) 

5 lei 

2 Bilet de intrare la eveniment 

(recital/spectacol/concert/expoziție) 

10 lei 

3 Bilet de intrare la eveniment 

(recital/spectacol/concert/expoziție) 

20 lei 

4 Bilet de intrare la eveniment 

(recital/spectacol/concert/expoziție) 

25 lei 

5 Închiriere spațiu pentru activități educative, culturale 

și/sau artistice 

100 lei/oră 

6 Realizare ședință foto indoor, în studio 200 lei/oră 

7 Realizare ședință foto outdoor, în aer liber 300 lei/oră 

8 Realizare filmare eveniment și montaj 300 lei/oră 

9 Închiriere costum popular 50 lei/zi 

10 Închiriere elemente de decor-scenă (de exemplu 

instalații de lumini, brazi artificiali etc) 

30 lei/element/zi 
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11 Închiriere fundal scenă 200 lei/eveniment 

 

Anexa nr. 10 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TAXE ŞI TARIFE  

 percepute de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia,  în anul 2018 

          

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE Tarif/Taxă -lei-An 2018 

1 Tarif vizitare muzeu:  

1.1 - pentru elevi, studenţi, pensionari                   5 lei 

1.2 - pentru adulţi 10 lei 

1.3 - pentru preşcolari, veterani de război, persoane cu dizabilităţi Gratuit 

2 Tarif expertize bunuri culturale mobile (obiect)  25 - 500 lei  

3 Tarif arheologie - descărcare sarcină arheologică 35 lei/oră 

4 Tarif restaurare – conservare bunuri culturale mobile 25 lei/oră 

5 Tarif documentare și tehnoredactare 20 lei/oră 

6 Tarif pentru produsele aflate la stand (de la terţi) 20 % 

7 Taxă ghidaj expoziţii 35 lei 

8 Taxă ghidaj „Turul Cetăţii Alba Iulia’’ 100 lei/oră 

150 lei/două ore 

9 Taxă filmare în scop publicitar 100 lei/15 minute 

10 Tarif fotocopiere documente din colecţia muzeului 100 lei/pag. A4 

10.1 Instituțiile publice cu obiect de activitate cercetarea-dezvoltare Gratuit 

10.2 Urmașii persoanelor care se regăsesc în documentele solicitate, 

precum și urmașii celor care au donat documentele respective 

Gratuit 

11 Tarif arheologie - lucrări de cercetare arheologică 

preventivă în cadrul proiectelor de infrastructură de 

transport de interes național 

50 lei/oră 

12 Tarif lucrări auxiliare cercetării arheologice preventive în 

cadrul proiectelor de infrastructură de transport de interes 

național   

              35 lei/oră 

13 Tarif evaluare potenţial arheologic pentru balastiere, 

amenajare iaz piscicol şi alte lucrări edilitare 

3.000/ha 

 

Anexa nr. 11 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE  

 percepute de Teatrul de păpuși „Prichindel” Alba Iulia,  în anul 2018 

 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Tarif –lei/euro 

An 2018 

1 Bilete de intrare la spectacolele pentru copii (bilet/persoană)  5 lei 

2 Bilete de intrare la spectacolele pentru adulți – grupuri peste 30 

de persoane (bilet/persoană) 
10 lei 

3 Bilete de intrare la spectacolele pentru adulți –pensionari și 

studenți (bilet/persoană) 
15 lei 

4 Bilete de intrare la spectacolele pentru adulți - de complexitate 

medie (bilet/persoană) 
18 lei 

5 Bilete de intrare la spectacolele pentru adulți - de complexitate 20 lei 
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ridicată (bilet/persoană) 

6 Chirie sală/oră 150 lei 

7 Tarife pentru spectacolele desfăşurate în ţară între 300 - 5.000 lei 

8 Tarife pentru spectacolele desfăşurate în străinătate între 250 – 1.500 euro 

NOTA: * Tarifele de la punctele 7 și 8 se stabilesc în funcție de negocierea cu beneficiarul și sunt 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Administrativ al Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia. 

 

Anexa nr. 12 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

pentru activităţile publice de interes local prestate de Direcţia  Judeţeană  

de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în anul 2018 
 

Nr. 

crt. 
Lucrarea U.M. 

Tarife 

lei/UM 

An 2018 

Observaţii 

1 Stropit pomi cu UM - PK 600 l 

apă 

150,00 -200,00  Exclusiv TVA, fără valoarea 

substanţei şi asistenţă tehnică 

2 Stropit pomi, culturi agricole şi 

erbicidări cu pompe de spate 

Pompă 4,32 Exclusiv TVA, fără valoarea 

substanţei şi asistenţă tehnică 

3 Dezinsecţii, deparazitări, 

dezinfecţii şi deratizări 

mp 0,005 - 0,05 Exclusiv TVA, fără valoarea 

substanţei şi asistenţă tehnică 

4 Transport pesticide, apă şi 

produse agricole 

oră 35,00 Exclusiv TVA 

5 Asistenţă tehnică şi distribuire 

pesticide 

- 1 - 200 Exclusiv TVA 

6 Asistenţă tehnică şi distribuire 

îngraşăminte chimice 

- 1 - 200 Exclusiv TVA 

7 Asistenţă şi distribuire seminţe - 1 - 200 Exclusiv TVA 

8 Gazare  Mc 3,50 - 11,00 Exclusiv TVA  

NOTA : * Tarifele de asistenţă tehnică şi distribuire pesticide, îngrăşăminte chimice şi seminţe vor fi 

stabilite de către directorul Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în funcţie de preţurile 

practicate de ceilalţi operatori economici de pe piaţă. 

Anexa nr. 13 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

                                                                       

TARIFE 

pentru serviciile paraclinice percepute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud în anul 2018 

Nr. 

crt. 
Denumirea analizei 

Tarif                       - 

lei - 

An 2018 

Hematologie 

1 

Hemoleucograma completă, hemoglobina, hematocrit, număratoare 

eritrocite, număratoare leucocite, număratoare trombocite, formula 

leucocitară, indici eritrocitari 

14.00 

2 Numărătoare reticulocite 6.00 

3 Examen citologic al frotiului sanguin 19.00 

4 VSH*1 2.65 

5 Timp Quick, activitate de protrombina 10.70 

6 Raport protrombinic (INR) 8.00 

7 Timpul de tromboplastină parțial activat (APTT) 12.00 

8 Hemoglobina glicozilată 25.00 

Biochimie serică  și urinară 

9 Uree serică*1 5.85 

10 Acid uric seric 5.00 
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11 Creatinina serică*1 6.00 

12 Calciu seric total*1 5.30 

13 Magneziemie*1 5.30 

14 Sideremie*1 7.00 

15 Glicemie*1 5.70 

16 Colesterol seric total*1 5.70 

17 HDL colesterol 8.00 

18 LDL colesterol 7.00 

19 Trigliceride serice*1 7.00 

20 Proteine totale serice*1 7.00 

21 TGO*1 5.80 

22 TGP*1 5.80 

23 Fosfatază alcalină*1 7.70 

24 Gama GT 8.00 

25 Bilirubina totală*1 5.80 

26 Bilirubina directa*1 5.80 

27 Examen complet de urină (sumar + sediment) 9.30 

28 Dozare glucoză urinară*1 5.30 

29 Dozare proteine urinare*1 5.30 

Microbiologie 

  Examen spută    

30 Antibiograma BK (INH, RMP, PAS)  100.00 

  Exudat faringian   

31 Cultura*1(inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 20.00 

32 

Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, 

cultură şi identificare fungică 15.00 

  Analiză urină   

33 Urocultura*1 (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 20.00 

34 

Examen fungic urină*1) Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi 

identificare fungică  15.00 

  Examen din secreții uretrale, optice, nazale, conjunctivale și puroi 

35 Examen microscopic probă 15.00 

36 

Cultură, cultură germeni aerobi (inclusiv antibiograma pentru culturi 

pozitive) 15.40 

37 Antibiograma  15.00 

  Examen lichid puncție   

38 Examen microscopic/frotiu 5.00 

39 Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 20.00 

40 Citodiagnostic lichid de puncție  80.00 

  Examen spută BK   

41 Examen microscopic Ziehl - Nielsen  15.00 

42 Cultură pe mediu solid 60.00 

  Examen spută nespecific   

43 Examen microscopic Gram 12.00 

44 Cultură (inclusiv antibiograma) 30.00 

Examinări radiologice, imagistică medicală și explorări funcționale 

45 Ex. radiologic torace şi organe ale toracelui 30.00 

46 EKG*1 10.00 

47 Spirometrie 20.00 

48 Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor 25.00 
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49 Aerosoli/caz 10.00 

50 Ecografie generală 70.00 

51 Ecografie toracică 50.00 

 

Anexa nr. 14 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

practicate de Ambulatoriu Integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 în anul 2018 

Nr.             

Crt. 
Denumire specialitate/Serviciu 

Tarif                                          

- lei - 

An 2018 

1 Consultaţii medicale la cerere medic specialist 40 

2 Consultații medicale la cerere medic primar 45 

3 Efectuare injecţie intravenoasă 10 

4 Efectuare injecţie intramusculară 5 

5 Efectuare injecţie subcutanată  5 

6 Efectuare injecţie intradermică 5 

 

Anexa nr. 15 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

practicate în Laboratorul de explorări funcționale din cadrul 

 Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud în anul 2018 

 

Nr.             

crt. 
Denumire investigație 

Tarif                                        

- lei - 

An 2018 

Laborator de explorări funcţionale 

1 Consultație inițială somnologie 45 

2 Consultație control somnologie 22 

3 Înregistrare apnee de somn (tarif pe o noapte) 50 

4 Screening apnee de somn  40 

5 Tratament aerosoli 40 

Laborator de explorări funcţionale - Compartiment de endoscopie bronşică 

6 Servicii medicale - bronhoscopie, cu următoarele investigații: 

biopsie, brosaj, aspirat BK, aspirat floră, lavaj bronșic 

250 

 

 

Anexa nr. 16 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

         

TARIFE 

entru Biroul de Statistică şi Internări din cadrul  

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud în anul 2018 

 

Nr.                     

crt. 
                               Denumire serviciu/foaie 

     Tarif  

      - lei -  

    An 2018 

 REGISTRATURĂ  

1 Xerocopie format A4  0,50 

2 Xerocopie format A3  1,00 
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Anexa nr. 17 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

pentru eliberare documente arhivă din cadrul  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2018 

 

Nr.                     

crt. 
                               Denumire serviciu/foaie 

   Tarif                                                                  

    - lei - 

An 2018 

 ARHIVĂ  

1 Copie bilet externare la cerere      5 

2 Copie certificat constatator al naşterii      5 

3 Adeverinţă medicală/adresă cu certificarea perioadei de  

internare şi a diagnosticului 

     5 

4 Copie foaie de observaţie clinică generală/foaie de spitalizare 

 de zi/fişa U.P.U. 

    30 

Anexa nr. 18 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

   TARIFE  

practicate de Serviciul Paraclinic - Laborator 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2018 

   
Nr. 

Crt. 
Serviciul Paraclinic 

Tarif                   

-lei- 

An 2018                  

        - Hematologie    

1 

Hemoleucograma completă, hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, 

numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formula leucocitară, indici 

eritrocitari*1) 

  15.00      

2 Numaratoare reticulocite     6.00      

3 Examen citologic al frotiului sanguin*3)    19.00      

4 VSH*1)        4.00      

5 Timp de coagulare     7.00      

6 Timp de sângerare     6.00      

7 Timp Quick, activitate de  protrombină*1)     7.00      

8 INR*1) (International Normalised Ratio)      8.00      

9 APTT     13.00      

10 Determinare grup sanguin ABO (la gravidă*1))     8.00      

11 Determinare grup sanguin Rh (la gravidă*1)      8.00      

12 Anticorpi specifici anti Rh (la gravidă*1)     8.00      

13 Fibrinogenemie*1)   14.00      

       -  Biochimie 

14 Uree serică*1)      6.00      

15 Acid uric seric*1)       6.00      

16 Creatinină serică*1)**)        6.00      

17 Calciu ionic seric*1)     8.00      

18 Calciu seric total*1)       6.00      

19 Magneziemie*1)      6.00      
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20 Sideremie*1)      8.00      

21 Glicemie*1)        6.00      

22 Colesterol seric total*1)       6.00      

23 Trigliceride serice*1)      8.00      

24 HDL colesterol (numai în HTA și obezitate și dislipidemii la copii*1))     9.00      

25 LDL (numai în HTA și obezitate și dislipidemii la copii*1))     8.00      

26 Proteine totale serice*1)     7.00      

27 TGO*1) (ASAT)     6.00      

28 TGP*1) (ALAT)     6.00      

29 Fosfatază alcalină*1) (ALP)     8.00      

30 Gama GT      8.00      

31 LDH   10.00      

32 Bilirubină totală*1)     6.00      

33 Bilirubină directă*1)     6.00      

34 Electroforeza proteinelor serice*1)   16.00      

35 Feritina   40.00      

36 Test Gutthrie    11.00      

37 Determinare Litiu   11.00      

38 Hemoglobină glicozilată      21.00      

39 Amilazemie   15.00      

40 CK   12.00      

41 CKMb   12.00      

42 Na (Natriu)   10.00      

43 k (Potasiu)   11.00      

44 Phosfor   13.00      

45 AlbU (Albumina)    22.00      

46 CreU (Creatinina)   15.00      

47 Astrup   50.00      

48 Co-oximetrie   50.00      

49 Transferina   24.00      

       - Imunologie    

50 ASLO*1)   12.00      

51 VDRL*1) (RBW)     6.00      

52 RPR*1)       6.00      

53 Factor rheumatoid    10.00      

54 Proteina C reactivă*1)   11.00      

55 IgA, seric   15.00      

56 IgE seric    15.00      

57 IgM seric     16.00      

58 IgG seric    15.00      

59 Imunofixare     8.00      

60 Crioglobuline   10.00      

61 Complement seric  C3   11.00      

62 Complement seric C4   11.00      

63 Depistare Chlamydii   18.00      

64 Depistare Helicobacter Pylori (Antigeni, Anticorpi)   40.00      

65 Testare HIV (la gravidă*1))    34.00      

66 TSH    21.00      

67 FT4      21.00      
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68 Ag Hbe*2)   52.00      

69 Ag HBs (screening)*2)   32.00      

70 Anti-HAV IgM*2)   41.00      

71 Anti HBc*2)   30.00      

72 Anti HBe*2)   34.00      

73 Anti HCV*2)   65.00      

74 STH cu stimulare   27.00      

75 FSH    24.00      

76 LH   24.00      

77 Estradiol   24.00      

78 Cortizol    28.00      

79 Progesteron    26.00      

80 Prolactină     26.00      

81 PSA   24.00      

82 Free PSA   24.00      

83 Confirmare TPHA*1), *4)      13.00      

84 CA 125   40.00      

85 CA 19-9   50.00      

86 CA 15-3   50.00      

87 CEA   40.00      

88 Troponina   70.00      

89 D-Dimer   70.00      

90 ATPO   39.00      

91 AFP (alfa fetoproteina)   40.00      

92 Toxoplasma Ig M   40.00      

93 Toxoplasma Ig G   40.00      

94 CMV  Citomegalovirus Ig M    40.00      

95 CMV  Citomegalovirus Ig G   40.00      

96 Rubella IG M   40.00      

97 Rubella IG G   40.00      

98 Dozare Vitamina B12   39.00      

99 Virus Epstein-Barr (EBV) Ig M   40.00      

100 Virus Epstein-Barr (EBV) Ig G   40.00      

101 T 3   25.00      

102 T 4   25.00      

103 BHCG   35.00      

104 NT - proBNP   95.00      

        - Bacteriologie      

105 Depistare hemoragii oculte 25.00 

106 Ex. Digestie 15.00 

107 Ex. Clostridium 50.00 

108 Ex. Rotavirus 20.00 

        - Exudat faringian      

109 Cultură    16.00      

110 Antibiograma   13.00      

111 Cultura fungi   16.00      

    - Examene spută  

112 Examen microscopic colorat-Ziehl Neelsen 14.00 

113 Cultura  16.00 
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114 Antibiograma 13.00 

    - Analize de urina 

115 Examen complet de urină  (sumar + sediment)*1)   10.00      

116 Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen   14.00      

117 Urocultură    16.00      

118 Antibiograma   13.00      

119 Determinare glucoză urinară*1)     6.00      

120 Determinare proteine urinare*1)     6.00      

121 Calcul renal    20.00      

122 Amilazurie   15.00      

     - Examene materii fecale  

123 Examen coproparazitologic (3 probe)*1)   12.00      

124 Coprocultură   16.00      

125 Antibiograma   13.00      

126 Cultura fungi   15.00      

127 Leucocite din scaun (COPROCITOGRAMA)   20.00      

    - Examene din secreţii vaginale 

128 Examen microscopic nativ     6.00      

129 Examen microscopic colorat   10.00      

130 Cultură    16.00      

131 Antibiograma   13.00      

132 Cultură fungi    15.00      

133 Fungigrama   15.00      

134 Examen Babes- Papanicolau   40.00      

    - Examene din secreţii uretrale, otice, nazale, conjunctivale şi puroi  

135 Examen microscopic colorat     6.00      

136 Cultură    16.00      

137 Antibiograma   13.00      

138 Cultură germeni anaerobi    16.00      

139 Antibiograma   13.00      

            - Examen lichid puncţie  

140 Examen microscopic/frotiu     6.00      

141 Cultură    16.00      

142 Antibiograma   13.00      

     - Examinări histopatologice 

143 Examen histopatologic procedura completa HE 1-3 blocuri 130.00 

144 Examen histopatologic procedura completa HE 4-6 blocuri 250.00 

145 Diagnostic histopatologic pe lamă 30.00 

146 Examen histopatologic procedură completă HE şi coloraţii speciale 1-3 blocuri 160.00 

147 Examen histopatologic procedură completă HE şi coloraţii speciale 4-6 blocuri 280.00 

148 Lavaj bronhoalveolar 50.00 

149 Citodiagnostic secreţie vaginală 35.00 

150 Citodiagnostic lichid de puncţie 35.00 

151 Teste  imunohistochimice *) / set 200.00 

152 Citodiagnostic spermogramă 50.00 

153 Citodiagnostic spută 35.00 

154 Citodiagnostic lichid (urină, etc.) 35.00 
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155 Citodiagnostic brosaj 40.00 

156 Citodiagnostic aspirat bronșic 35.00 

 

Anexa nr. 19 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

   TARIFE 

practicate de Secția de Radiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia  

în anul 2018 

  
  

Nr. 

crt. 
Serviciu paraclinic 

Tarif                                                                                                                                                                                                                                                                               

-lei- 

An 2018 

1 Radiografie craniană standard 1 incidentă  30.00 

2 Radiografie craniană în proiecţie sinusuri anterioare ale feței 35.00 

3 Ex. radiologic părţi ale scheletului în 2 planuri  35.00 

4 Ex. radiologic bazin 30.00 

5 Radiografie de membre 35.00 

6 Ex. radiologic centură scapulară  30.00 

7 Ex. radiologic alte articulații fără substanță de contrast sau funcționale cu TV 32.00 

8 Ex. radiologic părți coloana dorsală 42.00 

9 Ex. radiologic părți coloana lombară, sacrată 42.00 

10 Ex. radiologic coloana  vertebrală completă, fără coloana cervicală 35.00 

11 Ex. radiologic coloana cervicală 1 incidentă 32.00 

12 Ex. radiologic torace ansamblu 32.00 

13 Ex. radiologic torace osos sau părţi ale lui în mai multe planuri/Ex. radiologic torace şi 

organe ale toracelui 

32.00 

14 Ex. radiologic de vizualizare generală a abdomenului nativ în cel puţin 2 planuri 32.00 

15 Ex. radiologic esofag ca serviciu independent   30.00 

16 Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de 

contrast nonionică 

56.00 

17 Ex. radiologic tract digestiv cu întinderea examinării până la regiunea ileo-cecală, cu 

substanţa de contrast 

82.00 

18 Ex. radiologic colon în dublu contrast sau intestin subţire  pe sonda duodenală  100.00 

19 Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare 70.00 

20 Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast nonionică 250.00 

21 Ex. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanță de contrast 250.00 

22 Ex. radiologic cu substanţă de contrast nonionică a uterului şi oviductului  280.00 

23 CT craniu  fără substanţă de contrast  150.00 

24 CT regiune gât  fără substanţă de contrast nonionică  150.00 

25 CT regiune toracică fără substanţă de contrast nonionică  200.00 

26 CT abdomen fără substanţă de contrast  200.00 

27 CT pelvis fără substanţă de  contrast 175.00 

28 CT coloană vertebrală fără substanţă de contrast  nonionică/segment 200.00 

29 CT membre/membru fără substanţă de contrast  200.00 

30 CT craniu nativ și cu substanţă de contrast nonionică  375.00 

31 CT regiune gât nativ și cu substanţă de contrast nonionică  375.00 
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32 CT regiune toracică nativ și cu substanţă de contrast nonionică  450.00 

33 CT abdomen nativ și cu substanţă de contrast (nonionică) adm. Intravenos 400.00 

34 CT pelvis nativ și cu substanţă de  contrast (nonionică) adm. Intravenos 400.00 

35 CT coloană vertebrală nativ și cu substanţă de contrast  nonionică/segment 400.00 

36 CT membre nativ și cu substanţă de contrast nonionică/segment 360.00 

37 CT ureche internă 375.00 

38 Uro CT 400.00 

39 Angiografie CT membre 400.00 

40 Angiografie CT craniu 400.00 

41 Angiografie CT  regiune cervicală 400.00 

42 Angiografie CT  abdomen 400.00 

43 Angiografie CT pelvis 400.00 

44 RMN cranio cerebral nativ 400.00 

45 RMN regiune coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombară) nativ/segment 400.00 

46 PACHET RMN regiune coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombară) nativ 600.00 

47 RMN abdominal nativ 400.00 

48 RMN pelvin nativ 400.00 

49 RMN extremități nativ/segment genunchi, cot, glezna,etc. 400.00 

50 RMN umăr nativ 400.00 

51 RMN sân nativ 400.00 

52 RMN umăr nativ și cu substanță de contrast 630.00 

53 RMN sân nativ și cu substanță de contrast 630.00 

54 RMN cranio cerebral nativ și cu substanță de contrast 630.00 

55 RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, etc.) nativ și cu substanță de 

contrast 

630.00 

56 RMN abdominal nativ și cu substanță de contrast 630.00 

57 RMN extremități nativ/segment genunchi, cot, gleznă,etc. cu substanță de contrast 630.00 

58 RMN cord cu substanță de contrast 630.00 

59 Uro RMN cu substanță de contrast 830.00 

60 Angiografia RMN trunchiuri supraaortice 350.00 

61 Angiografia RMN artere renale sau aorta 350.00 

62 Angiografie RMN/segment craniu, abdomen, pelvis, etc. 540.00 

63 Angiografie carotidiană cu substanță de contrast 360.00 

64 Ecografie generală (abdomen +  pelvis) 70.00 

65 Ecografie abdomen  50.00 

66 Ecografie pelvis 50.00 

67 Ecografie transvaginală 50.00 

68 Ecografie de vase (vene) 95.00 

69 Ecografie de vase (artere) 95.00 

70 Ecografie endocrină 70.00 

71 Ecografie obstetricală 50.00 

72 Ecografie transfontanelară 40.00 

73 Ecografie + Doppler color 100.00 

74 Ecografie de organ/articulație/părți moi 50.00 

75 Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II 350.00 

76 Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN 100.00 

77 Senologie imagistică-ecografie 60.00 

78 Ecocardiografie 100.00 
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79 Ecocardiografie transesofagiană 170.00 

80 Mamografie în 2 planuri/pentru un san 35,00/pentru 

un sân  

81 Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor 25.00 

82 Electromiografie 100.00 

 

Anexa nr. 20 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

TARIFE                                                                                                                                                                                                                                                                             

practicate de Cabinetul de medicină dentară  

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2018 

Nr. 

crt. 
Denumirea analizei 

Tarif                      

- lei - 

An 2018 

SERVICII STOMATOLOGICE ȘI DE CHIRURGIE ORALĂ 

         - Generale 

1 Consultaţie  Gratuit 

2 
Sigilare - dinte 

20,00 

3 Tratament albire (Opalescence) 500,00 

4 Aplicare bijuterii dentare 90,00 

        - Paradontologie 

5 Detartraj, periaj, tratament gingival/arcadă 50,00 

6 Chiuretaj subgingival per dinte  10,00 

7 Tratament desensibilizare - dinte 10,00 

        - Terapie 

8 Coafaj indirect 30,00 

9 Obturație compozit tip I 60,00 

10 Obturație compozit tip II 70,00 

11 Obturație compozit tip III 80,00 

12 Reconstrucție coronară 120,00 

13 Armarea obturației cu pivot metalic 20,00 

14 Armarea obturației cu pivot din fibră de sticlă 100,00 

15 Tratament gangrena complicată  100,00 

16 Tratament de canal (include obturație  de canal) monoradiculari  70,00 

17 Tratament de canal (include obturație de canal) pluriradiculari 100,00 

18 Tratament de canal cu diga (include obturația de canal) monoradiculari 120,00 

19 Tratament de canal cu diga (include obturația de canal) pluriradiculari 150,00 

        - Protetică 

20 Coroană provizorie cabinet  20,00 

21 Coroană provizorie laborator 40,00 

22 Inlay compozit 150,00 

23 Inlay ceramic 500,00 

24 Fațetă compozit 250,00 

25 Fațetă ceramic 800,00 

26 Coroană metalică 80,00 

27 Coroană metalo-compozit 240,00 

28 Coroană metalo-plastică 150,00 
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29 Coroană metalo ceramică fizionomică 400,00 

30 Coroană ceramică pe Zirconiu 800,00 

31 Coroană ceramică pe suport Au-Pt 700,00 

32 Coroană integral ceramic 800,00 

33 Rcr mono/pluriradicular 60,00 

34 Proteză totală acrilică maxilară/mandibulară 600,00 

35 Proteză parțială acrilică 450,00 

36 Proteză parțială rigid elastic 800,00 

37 Proteză parțială elastic 1.000,00 

38 Proteză scheletată cu crosete turnate 2.000,00 

39 Proteză scheletată cu culise sau capse 2.500,00 

40 Rebazare rigidă 200,00 

41 Rebazare elastică 400,00 

        - Chirurgie 

42 Cauterizare 30,00 

43 Extracție dinte lapte 20,00 

44 Extracție monoradicular 50,00 

45 Extracție pluriradicular  70,00 

46 Extracție prin alveotomie  150,00 

47 Sutură 30,00 

48 Tratament alveolită 50,00 

49 Extracție dinte parodontotic 20,00 

50 Decapusonare (inclusiv anestezia)  70,00 

51 Rezecție apicală frontali 200,00 

52 Rezecție apicală premolari 220,00 

53 Rezecție apicală molari 400,00 

54 Odontectomie 200,00 

 

Anexa nr. 21 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

TARIFE 

practicate de Medicina Legală din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2018 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

An 2018 

 MEDICINĂ LEGALĂ  

1 Test de narcodependenţă, la fişele pentru plecare în străinătate      75 

 

Anexa nr. 22 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

                                        

TARIFE 

pentru aparţinători din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2018 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif 

   –lei- 

An 2018 

1 Tarif/zi – taxă hotelieră      20 
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2 Tarif/1 meniu       5 

Anexa nr. 23 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

practicate de Compartimentul Recuperare Neurologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2018 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif  

     -lei- 

 An 2018 

 RECUPERARE NEUROLOGIE  

1 Tarif/zi de spitalizare şi tratament      280 

2 Tarif/cură de 14 zile tratament recuperator     3.920 

 

 

Anexa nr. 24 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

                                               

TARIFE 

practicate de Compartimentul Psihiatrie Cronici din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia în anul 2018 
 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

An 2018 

 PSIHIATRIE CRONICI  

1 Consult psihiatric la cerere     50 

2 Consult/referat medical comisie handicap     50 

3 Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă     50 

4 Adeverinţă medicală     10 

5 Tarif/zi de spitalizare şi tratament   145 

         

Anexa nr. 25 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

practicate de Secţia Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2018 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

An 2018 

SECŢIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE 

1 Tarif/zi de spitalizare şi tratament     202 

2 Tarif/cură de 12 zile tratament recuperator    2.424 

COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALĂ ORTOPEDIE  ŞI 

TRAUMATOLOGIE  

1 Tarif/zi de spitalizare şi tratament     268 

2 Tarif/cură de 11 zile tratament recuperator    2.948 
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Anexa nr. 26 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

practicate de Ambulatorul Reabilitare Medicală 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2018 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

An 2018 

 REABILITARE MEDICALĂ  

1 Consultație medicală la cerere       50 

2 Consult/referat medical comisie handicap       50 

3 Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii  

de muncă 

      50 

4 Control       25 

5 Tarif tratament recuperator/zi – 4 proceduri/şed       28 

6 Tarif cură/10 zile (10 şedinţe)       420 

7 Tratament infiltrativ       15 

8 Tarif masaj/şedinţă       10 

9 Tarif Kinetoterapie/şedinţă       10 

10 Adeverinţă medicală       10 

 

Anexa nr. 27 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

practicate de Secţia/Cabinetul Boli Infecțioase 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2018 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

An 2018 

 BOLI  INFECȚIOASE  

1 Consultație medicală la cerere       50 

2 Consult/referat medical comisie handicap       50 

3 Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de  

muncă 

      50 

4 Administrare perfuzii       20 

5 Efectuare injecție subcutanată        5 

6 Efectuare injecție intradermică        5 

7 Efectuare injecție intramusculară        7 

8 Efectuare injecție intravenoasă       10 

9 Adeverinţă medicală       10 

 

Anexa nr. 28 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  
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TARIFE 

practicate de Cabinetul de Diabet, Nutriție, Boli Metabolice  

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2018 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

An 2018 

 DIABET, NUTRITȚE, BOLI METABOLICE  

1 Consultație la cerere      50 

2 EKG (efectuare)      20 

3 Efectuare injecție intravenoasă      10 

4 Efectuare injectie intramusculară      7 

5 Efectuare injecție subcutanată       5 

6 Măsurare glicemie (glucometru)       5 

7 Indice gambă/braţ      15 

 

Anexa nr. 29 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

practicate de Secţia/Cabinetul de Psihiatrie  din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia în anul 2018 

 

Nr. 

crt 

Denumire specialitate /serviciu 

 

     Tarif  

      -lei- 

   An 2018 

 CABINET PSIHIATRIE  

1 Consult psihiatric la cerere 50 

2 Consultaţie/referat medical comisie handicap 50 

3 Consultaţie/referat medical comisie expertizarea capacităţii 

de muncă 

50 

4 Evaluare psihologică/referat medical comisie handicap 30 

5 Evaluare psihologică/referat medical comisie expertizarea  

capacității de muncă 

30 

6 Opinie medicală la cerere 100 

7 Program recuperator 50 

8 Examinarea minimă a stării mentale (M.M.S.E.) la cerere 30 

9 Reabilitare alcoolică ambulatorie 100 

10 Acte medicale pentru notariat 200 

11 Aviz interdicţie pentru diverse activități profesionale 200 

12 Adeverinţa medicală 10 

 SECŢIE PSIHIATRIE  

1 Aviz de interdicție eliberat de comisia medicală psihiatrică 200 

2 Taxă efectuare expertiză medico legală psihiatrică / comisie  

medicală psihiatrică 

200 

3 Copie bilet de externare la solicitare 5 

 

Anexa nr. 30 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

TARIFE 

practicate de Anatomie Patologică  din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în 

anul 2018 

 

Nr. Denumire specialitate/serviciu Tarif                                    
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crt. - lei - 

An 2018 

 ANATOMIE PATOLOGICĂ  

1 Taxă îmbălsămare 76 

2 Taxă cosmetizare 45 

3 Taxă pentru frigider 40 

4 Taxă de urgență examen histopatologic piesă mică (biopsie) 50 

5 Taxă de urgență examen histopatologic piesă mare (piesă operatorie) 100 

6 Taxă de urgență citologie 50 

7 Autopsie anatomopatologică 300 

 

Anexa nr. 31 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

practicate de Secţia de Cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 

2018 

 

Nr.                

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

     Tarif   

     –lei- 

An 2018 

 CARDIOLOGIE  

1 EKG (efectuare)          20 

2 Interpretare  EKG continuu  (24 ore, Holter) + interpretare        150 

3 Holter TA + interpretare        120 

4 Ecodoppler cardiac        120 

5 Determinarea indicelui de presiune gleznă/braț, respectiv deget/braț          50 

6 Test de efort         150 

 

Anexa nr. 32 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

practicate  în cadrul  Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia - Chirurgie 

în anul 2018 

 

Nr.                      

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

     Tarif  

      -lei- 

  An 2018 

 CHIRURGIE  

1 Panarițiu       125 

2 Flegmoanelor superficiale mână fără limfagită       125 

3 Flegmoanelor loja tenară, hipotenară comisurale tenosinovitelor       125 

4 Abces de părți moi       125 

5 Abces pilomidal       125 

6 Furuncul       100 

7 Furuncul antracoid, furunculozei       100 

8 Hidrosadenitei       100 

9 Serom posttraumatic       100 

10 Arsuri termice <10%       100 

11 Leziuni externe prin agenți chimici <10%       100 

12 Hematom       125 
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13 Plăgi tăiate superficiale       125 

14 Degerături (gr.1 și gr. 2)       100 

15 Flebopatii varicoase superficiale, ruptură pachet varicos       250 

16 Adenoflegnionul       200 

17 Supurațiilor  postoperatorii       100 

18 Consultația, tratamentul și îngrijirea piciorului diabetic                        

(polinevrita, supurații, microangiopatie) 

      125 

19 Afecțiuni mamare superficiale       100 

20 Supurații mamare profunde       200 

21 Granulom ombilical       100 

22 Abces perianal       250 

23 Fimozei (decalotarea, debridarea) + fimotomie       250 

24 Tumori mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor                        neinfectate        200 

25 Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie       125 

26 Toaleta plăgii, pansament         75 

27 Extragere fire          75 

28 Puncție postmastectomie          75 

29 Ablație unghială       125 

30 Taxă salon rezervă condiţii hoteliere sporite/zi 

(1 pat, baie proprie, televizor, aer condiţionat, frigider) 

        50 

 

Anexa nr. 33 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

practicate de Dermatologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Alba Iulia 

în anul 2018 

 

Nr.                     

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

   –lei- 

An 2018 

 DERMATOLOGIE   

1 Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/            leziune      50 

2 Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie      50 

3 Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate (anestezia,                  excizie, 

sutură –inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) 

    100 

   

Anexa nr. 34 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

practicate de Gastroenterologie din cadrul Spitalului Judeţean  

de Urgenţă Alba Iulia în anul 2018 
 

Nr.                          

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

An 2018 

 GASTROENTEROLOGIE  

1 Endoscopie digestivă superioară (Gastroscopie)      250 

2 Endoscopie digestivă inferioară (Colonoscopie)      300 

3 Endoscopie digestivă superioară + biopsie      350 

4 Endoscopie digestivă inferioară + biopsie      400 
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Anexa nr. 35 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

  

TARIFE 

practicate de Nefrologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2018 

 

Nr.                       

crt. 
              Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

   –lei- 

An 2018 

 NEFROLOGIE  

1 EKG (efectuare)     20 

2 Efectuare injecție intravenoasă     10 

3 Efectuare injecție subcutanată      5 

4 Recoltarea unui produs patologic sau material pentru   

biopsie 

    40 

5 Pansament cateter venos central/montare fire la pacient neinternat     50 

   

 Anexa nr. 36 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

    

TARIFE 

practicate de Secţia de Ginecologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 

2018 
 

Nr.                       

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

     Tarif  

     -lei- 

 An 2018 

 GINECOLOGIE  

1 Manevre de mică chirurgie      100 

2 Tratamente locale, badijonaj, lavaj/caz       50 

3 Recoltarea pentru test BABES PAPANICOLAU       10 

4 Extracție de corpi străini (DIU)       50 

5 Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie      150 

6 Montare DIU      100 

7 Taxă monitorizare parturientă și făt       100 

8 Avort la cerere cu anestezie locală      450 

9 Avort la cerere cu anestezie generală      650 

10 Sterilizare chirurgicală la cerere prin minilaparotomie      500 

11 Sterilizare chirurgicală la cerere laparoscopic       600 

12 Îndepărtarea altor dispozitive din tractul genital      150 

13 Servicii hoteliere superioare la rezervă cu 2 paturi/pat/zi       25 

14 Monitorizare cardiacă fetală        25 

15 Monitorizare sarcină la termen     500 

16 Manoperă scos fire post operatoriu la pacienții operați de alți  furnizori       30 
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de servicii medicale 

 

Anexa nr. 37 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

practicate de Otorinolaringologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2018 

 

Nr.                       

crt. Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

An 2018 

 OTORINOLARINGOLOGIE   

1 Tratament chirurgical colecție: sept flegmon, periamigdalian, 

furuncul CAE 

    150 

2 Extracție corpi străini     100 

3 Tamponament anterior     100 

4 Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie     400 

5 Cura chirurgicală a othematomului     500 

6 Audiometrie la căști sau în câmp liber vocală  sau tonală      20 

7 Tratament chirurgical al traumatismelor  ORL     450 

8 Electrocauterizare sau cauterizarea mucoasei nazale     200 

 

Anexa nr. 38 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

practicate de Ortopedie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2018 

 

Nr.                              

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif  

    –lei- 

An 2018 

 ORTOPEDIE  

1 Luxație, entorsă sau fractura antebrațului  pumnului, gleznei, oaselor               carpiene, 

metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange 

     60 

2 Entorsa sau luxația, patelei umărului, disjuncției acromio-claviculară,             fracturii 

gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei, rupturii tendoanelor mari (achilian, 

bicipital, cvadricipital), leziuni de menisc, instabilitatea acută de genunchi, ruptură 

musculară  

     60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3 Fractura femurului : luxației, entorsei, fracturii de gambă  cu aparat              crurepedios, 

tratamentul scoliazei cifozei, spondilolostezisului, rupturii musculare 

    100 

4 Consultația și tratamentul unei infecții osoase (osteomielita, osteita) la      falange      60 

5 Consultații de control postoperatorii ale unei tuberculoze osteoarticulare      60 

6 Consultație, examen diagnostic și tratament în displazia luxantă a                    șoldului 

în primele 6 luni  

     60 

7 Consultația și tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni      60 

8 Consultația și tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum , picior                plat 

valg  

     60 

9 Consultația și tratamentul plăgilor contuze ale membrelor, postraumatice, hematom, 

serom, edem, resturi de bont 

     60 
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Anexa nr. 39 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

   

TARIFE 

Practicate de Cabinetul de Reumatologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2018 

 

Nr.               

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

     Tarif 

     –lei- 

An 2018 

 REUMATOLOGIE   

1 Infiltrații intraarticulare       20 

 

Anexa nr. 40 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

practicate de Secţia/Cabinetul de Urologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia  

în anul 2018 
 

Nr.                   

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif  

    –lei- 

An 2018 

 UROLOGIE  

1 Dilatația stricturii uretrale        50 

2 Cateterismul uretrovezical a demeure  pentru  retenție  completă de urină       50 

3 Efectuare injecție intravenoasă       10 

 

Anexa nr. 41 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

practicate de Medicină internă - Geriatrie și Gerontologie din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia în anul 2018 
 

Nr.                      

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif  

    –lei- 

An 2018 

 MEDICINĂ INTERNĂ - GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE  

1 Efectuare injecție intravenoasă      10 

2 EKG  (efectuare)      20 

3 Oscilometrie (Doppler vascular)      10 

4 Spirometrie      20 

5 Aerosol/caz       5 

6 Servicii medicale de bronhoscopie     250 

 

Anexa nr. 42 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

practicate de Secţia de Oftamologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în 

anul 2018 
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Nr.                       

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif  

    –lei- 

An 2018 

 OFTALMOLOGIE  

1 Biomicroscopia, gonioscopia, oftalmoscopia        20 

2 Determinarea refracției (skiascopie, refractometrie, astigmometrie)       20 

3 Explorarea funcției binoculare, examen diplopie       20 

4 Extracția corpilor străini       30 

5 Injectarea subconjuctivală, retrobulbară de medicamente       30 

6 Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie       40  

7 Taxă stabilire diagnostic la cererea comisiei de expertiză medicală                     

(determinare acuitate vizuală, examen  biomicroscopic, examen  refractie,  examen 

oftalmologic, perimetrie) 

     200 

8 Perimetrie statică       30 

9 Perimetrie computerizată       50 

 

Anexa nr. 43 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

practicate de Secţia de Neurologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2018 

 

Nr.                         

crt. 
                        Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif 

   –lei- 

An 2018 

 NEUROLOGIE   

1 EEG Standard (cu hiperpnee și stimulare luminoasă intermitentă)       50 

2 EEG Standard cu interpretare      75 

3 EEG cu mapping și CD     120 

4 Tarif pe zi de spitalizare pentru specialitatea boli cronice     198 

 

Anexa nr. 44 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

practicate de ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2018 

 

 Consultațiile medicale la cerere 50 lei 

 Consultaţie/referat medical comisie handicap 50 lei; 

 Consultaţie/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă 50 lei; 

 Adeverinţă medicală 10 lei; 

 Fișa medicală pentru obținerea permisului de conducere auto se taxează astfel : 

 - număr examinări  6  x 15 lei  examinare 

 - taxă eliberare 10 lei 

 Fișa medicală pentru obținerea permisului de port armă se va taxa astfel : 

 - număr examinări  x 15 lei/examinare 

 - taxă eliberare 10 lei 

 Fișa medicală pentru plecarea în străinatate : 

 - număr consultații  x 15 lei/consultație 

 - taxă eliberare 10 lei 

 Certificate medicale prenupțiale se vor taxa astfel : 

 - examen VDRL        6 lei 
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 - examen psihologic 25 lei 

 - taxa eliberare         10 lei 

TOTAL                       41 lei 

 Fișa medicală pentru angajare și control periodic : 

 -examen clinic general pe aparate și sisteme + încheierea fișei de aptitudini  25 lei 

 -examen clinic general pe aparate și sisteme + incheierea fișei de aptitudini (pentru         

persoanele juridice cu mai mult de 10 angajați) 20 lei 

 -examen clinic general pentru expuneri la radiații ionizante 35 lei 

 -examen psihologic 25 lei, la recomandare medic de medicina muncii  

 Examene medicale aferente certificatului prenupțial pentru  străini   100 lei                                  

 

NOTA : Tarifele ofertate pentru pachetele de servicii medicale indicate de medicul de medicina 

muncii conform H.G. nr. 1169/2011, care modifică H.G. nr. 355/2007 privind sănătatea lucrătorilor, 

care nu sunt reglementate prin acte normative emise de Ministerul Sănătății, vor fi aprobate doar prin 

hotărâre a Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.  

Anexa nr. 45 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

pentru aparținători practicate de Secţia de Pediatrie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia în anul 2018 

 

Nr.                 

crt. 
                              Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

   –lei- 

An 2018 

 PEDIATRIE  

1 Taxă Salon rezervă condiții hoteliere sporite/zi  (1 pat, 1 pătuț,   baie proprie, 

televizor, aer condiționat, frigider) 

    50 

2 Taxă Salon rezervă cu 2 paturi/zi/pat (televizor, frigider)     35 

 

Anexa nr. 46 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

TARIFE 

pentru investigații de Medicină sportivă   din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2018 

 

Nr. 

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

Tarif                                 

- lei - 

An 2018 

 CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ  

1 Consultație medicină sportivă preventivă (necesară participării la 

competiții sportive) și/sau curative (boli, accidentări, scutiri) 

20 

2 Consultație medicină sportivă preventivă (necesară participării la 

competiții sportive) și/sau curative (boli, accidentări, scutiri) pentru 

grupuri mai mari de 10 solicitanți 

15 

 

Anexa nr. 47 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

Pentru prestațiile de servicii pentru persoanele fizice și juridice,  

in cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţa  Alba Iulia 

în anul 2018 
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Nr.                     crt.                                Denumire serviciu/foaie 

   Tarif  

   –lei- 

An 2018 

 REGISTRATURĂ  

1 Xerocopie format A4     0,50 

2 Xerocopie format A3     1,00 

 

Anexa nr. 48 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

pentru investigații de Alergologie  din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2018 

Nr. 

crt. Denumire specialitate/serviciu 

Tarif                                    

- lei -  

An 2018  

 CABINET ALERGOLOGIE  

1 Testare set standard de alergeni 100 

2 Testare anestezice stomatologice 50 

3 Testare epicutane (substanțe chimice, medicamente, etc.) 30 

 

Anexa nr. 49 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

 

TARIFE 

practicate de Secţia TBC din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2018 

 

Nr.                        

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif           

     -lei- 

 An 2018 

  SECȚIA TBC  

1 Consultaţie medicală la cerere 50 

2 Consult/referat medical comisie handicap 50 

3 Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă 50 

4 Radiografie torace 32 

5 Spirometrie 20 

6 Aerosol/caz 5 

7 Efectuare injecție intravenoasă 10 

8 Examen microscopic BK (Spută, urină, aspirat bronșic, lichid pleural, secreții) 15 

9 Examen prin cultură BK (Spută, urină, aspirat bronsic, lichid pleural,             

secreții) 

70 

10 Antibiograma BK (INH, RMP, PAS) 100 

11 Program stop fumat 100 

12 IDR 20 

13 Adeverinţă medicală 10 

14 EKG (efectuare) 20 

 

Anexa nr. 50 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017  

TARIFE 

practicate la Sala de tratament din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2018 
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Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif 

    -lei- 

An 2018 

  SALĂ DE TRATAMENT  

1 Efectuare injecție subcutanată       5 

2 Efectuare injecție intradermică       5 

3 Efectuare injecție intramusculară       7 

4 Efectuare injecție intravenoasă      10 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiei de repoziţionare cu rectificare de suprafaţă a imobilului Staţie de 

tratare a apei Săsciori, situată în extravilanul comunei Săsciori, sat Sebeşel, înscrisă în CF nr. 

70509 Săsciori, proprietate publică a Judeţului Alba 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei de repoziţionare cu rectificare de 

suprafaţă a imobilului Staţie de tratare a apei Săsciori, situată în extravilanul comunei Săsciori, sat 

Sebeşel, înscrisă în CF nr. 70509 Săsciori, proprietate publică a Judeţului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei de repoziţionare 

cu rectificare de suprafaţă a imobilului Staţie de tratare a apei Săsciori, situată în extravilanul comunei 

Săsciori, sat Sebeşel, înscrisă în CF nr. 70509 Săsciori, proprietate publică a Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 19253/18 octombrie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţia cadastrală de repoziţionare cu rectificare de suprafaţă a imobilului, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 19242/18 octombrie 2017. 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Judeţului Alba, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba - poziţia cu nr. 142, modificată şi completată prin 

H.G. nr. 831/2014; 

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

Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 

carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se însuşeşte documentaţia de repoziţionare cu rectificarea limitelor și suprafeţei imobilului 

Staţie de tratare a apei Săsciori, situată în extravilanul comunei Săsciori, sat Sebeşel, înscrisă în CF 70509 

Săsciori, proprietate publică a Judeţului Alba, potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea suprafeței asupra imobilului înscris în CF 70509 Săsciori, 

menționat la art. 1, de la suprafața de 24408 mp., la suprafața reală de 24509 mp., rezultată în urma 

măsurătorilor. 

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sebeș, înscrierea în Cartea 

Funciară a modificărilor însuşite/aprobate prin prezenta hotărâre. 

Art. 4. 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. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridice şi relații publice, Direcţiei 

amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

Nr. 336 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 336/23 noiembrie 2017 este 

publicată și poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  



 

51 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018,  

desfășurat de către Serviciul Școala de arte și meșteșuguri „Augustin Bena”  

din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba   

  

         Consiliul Județean Alba, întrunit în ședință ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-

2018, desfășurat de către Serviciul Școala de arte și meșteșuguri „Augustin Bena” din cadrul Centrului de 

Cultură „Augustin Bena” Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de școlarizare 

pentru anul școlar 2017-2018, desfășurat de către Serviciul Școala de arte și meșteșuguri „Augustin 

Bena” din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba;  

- raportul de specialitate nr. 19772 din 25.10.2017 al Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba nr. 2535/11 octombrie 2017, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 18712/11 octombrie 2017, privind aprobarea Planului de 

școlarizare pentru anul școlar 2017-2018; 

Luând în considerare prevederile art. 8, art. 16 alin. 3 și art. 21 din Regulamentul de organizare 

și funcționare al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 161 din 24 mai 2017;  

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

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

tineret, ONG-uri și sport; 

 Având în vedere prevederile:  

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

culturale, 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 Planul de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018, desfășurat de către 

Serviciul Școala de arte și meșteșuguri „Augustin Bena” din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” 

Alba, conform anexei– parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba şi managerul Centrului de 

Cultură „Augustin Bena” Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, 

Direcției juridică și relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, și Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

Nr. 337 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea 

     Consiliului Județean Alba nr. 337 / 23 noiembrie 2017   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE - ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

 

Nr.  

crt. 

Disciplina Localitatea Durata 

cursului 

Numar minim  

de elevi 

1 Canto – muzică ușoară Alba Iulia 3 ani 18 

2 Muzică vocală tradițională Alba Iulia 3 ani 18 

3 Pictură Alba Iulia 3 ani 24 

Design ambiental 2 ani 24 

Design vestimentar 2 ani 24 

4 Instrumente de suflat Alba Iulia 3 ani 18 

5 Orgă/acordeon Alba Iulia 3 ani 18 

6 Pian Alba Iulia 4 ani 18 

7 Chitară (clasică, acustică) Alba Iulia 3 ani 18 

8 Chitară (clasică, acustică) Cugir 3 ani 18 

9 Artă fotografică și video Alba Iulia 2 ani 24 

10 Actorie Alba Iulia 2 ani 24 

11 Actorie Cugir 2 ani 24 

12 Muzică de Fanfară Petreşti 3 ani 24 

13 Dansuri populare Alba Iulia 2 ani 24 

14 Dansuri moderne Alba Iulia 2 ani 24 

15 Dansuri de societate Cugir 2 ani 24 

16 Arta lemnului Arieşeni 2 ani 24 

17 Cioplit în lemn Horea 2 ani 24 

18 Arta lemnului Avram Iancu 2 ani 24 

19 Dansuri populare Sohodol 2 ani 24 

20 Ţesături tradiționale Bucerdea Vinoasă 2 ani 24 

21 Țesături tradiționale Biia 2 ani 24 

22 Țesături tradiționale Gîrda de Sus 2 ani 24 

23 Muzică religioasă Alba Iulia 2 ani 24 

24 Pictură religioasă Vinerea 2 ani 24 

25 Dansuri populare Căpîlna 2 ani 24 

26 Pictură ,,Școala de la Laz” Alba Iulia şi Laz 3 ani 24 

27 Instrumente tradiționale - TULNIC Cîmpeni 2 ani 12 

  



 

53 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea preţurilor medii  la principalele produse agricole pe baza cărora  

se calculează veniturile din arendă în anul 2018, în Judeţul Alba 

 

         Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedință ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza 

cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2018, în Judeţul Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la principalele 

produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2018, în Judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 19740/25 octombrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 2144/25 octombrie 2017 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Alba, privind 

preţurile medii la principalele produse agricole pe baza cărora urmează să se stabilească veniturile din 

arendă în anul 2018. 

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

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

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

Având în vedere prevederile:  

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

modificările şi completările ulterioare;  

- art. 84 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin 

H.G. nr. 1/2016, 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 stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole  pe baza cărora se 

calculează veniturile din arendă în anul 2018, după cum urmează: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire produs Preţ mediu lei/kg  /  lei/l 

0 1 2 

1 Cereale:  

1.1 Grâu 0,50 

1.2 Orz 0,50 

1.3 Porumb boabe 0,45 

1.4 Orzoaică 0,50 

1.5 Floarea soarelui 1,10 

1.6 Rapiţă 1,20 

1.7 Soia 1,00 

2 Cartofi 0,80 

3 Fasole boabe 8,00 

4 Legume:  

4.1 Varză 1,00 

4.2 Ceapă 1,50 

4.3 Morcov 1,50 

4.4 Tomate 3,00 

4.5 Ardei gras 3,00 

4.6 Castraveţi 2,00 

4.7 Fasole verde 5,00 

5 Fructe:  

5.1 Mere 1,15 
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5.2. Pere 1,50 

5.3 Struguri 2,50 

5.4 Piersici 3,00 

5.5 Caise 3,50 

5.6 Prune 1,50 

6 Carne:  

6.1 Carne în viu:  

 Porc 5,50 

 Vită 6,00 

 Pasăre 4,00 

 Peşte 15,00 

6.2 Carne tăiată carcasă:  

 Porc 8,50 

 Vită 9,00 

 Pasăre 8,00 

7 Lapte 1,25 

8 Produse lactate:  

8.1 Brânzeturi proaspete 15,00 

8.2 Smântână 14,00 

8.3 Telemea 13,00 

9 Ouă 0,35 

10 Furaje  

10.1 Fân 0,20 

10.2 Lucernă 0,40 

10.3 Masă verde 0,05 

 

Art. 2. 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, Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Alba, 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei dezvoltare 

şi bugete, și Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 338 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 5/1999 privind 

transmiterea în administrarea consiliilor locale a drumurilor comunale și în administrarea 

consiliilor municipale și orășenești a porțiunilor de drumuri județene care traversează localitățile 

urbane 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr. 5/1999 privind transmiterea în administrarea consiliilor locale a drumurilor comunale și în 

administrarea consiliilor municipale și orășenești a porțiunilor de drumuri județene care traversează 

localitățile urbane; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 5/1999 privind transmiterea în administrarea consiliilor locale a 

drumurilor comunale și în administrarea consiliilor municipale și orășenești a porțiunilor de drumuri 

județene care traversează localitățile urbane; 

- raportul de specialitate nr. 20185/31 octombrie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului  din 

cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 5/1999 privind transmiterea în administrarea 

consiliilor locale a drumurilor comunale și în administrarea consiliilor municipale și orășenești a 

porțiunilor de drumuri județene ce traversează localitățile urbane; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 75/2017 cu privire la aprobarea modificării lungimii 

şi traseului drumului judeţean DJ 107G: DJ107D (Uioara de Sus) - Noşlac - Căptălan -  Copand - Stâna 

de Mureş - Găbud - limită Judeţul Mureş; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 158/2017 cu privire la aprobarea modificării traseului 

și lungimii drumului județean DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir - Şureanu - Prigoana - Valea Mare 

- DN 67 C; 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi 

a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, 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 anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 5/1999 

privind transmiterea în administrarea consiliilor locale a drumurilor comunale și în administrarea 

consiliilor municipale și orășenești a porțiunilor de drumuri județene care traversează localitățile 

urbane, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Predarea-preluarea bunurilor imobile şi a terenului aferent, se face pe bază de protocol. 

Art. 3. Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba va opera modificările corespunzătoare în evidenţa contabilă a UAT Județul Alba. 
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Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi Direcţia 

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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, Consiliului local al municipiului Alba Iulia, 

Consiliului local al municipiului Aiud, Consiliului local al municipiului Blaj, Consiliului local al 

municipiului Sebeş, Consiliului local al orașului Cugir, Consiliului local al orașului Ocna Mureş, 

Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                   CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 339 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017  
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Anexa  la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 339/23 noiembrie 2017 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale drumurilor județene suprapuse cu străzi, 

care trec în administrarea oraşelor şi municipiilor din Județul Alba  

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea drumului Poziție km 

Total 

km 
Administrator 

1 
DJ 106 K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - 

Ohaba - Secăşel - DJ 107 

km. 0+000 - 

1+210 

1,210 Municipiul 

Sebeş 

2 

DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - 

Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergău 

Mare - Veza - Blaj - Sîncel - Lunca Târnavei - 

Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - 

limită Judeţul Mureş 

km. 0+000 - 

2+112 

2,112 Municipiul Alba 

Iulia 

3 

DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - 

Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergău 

Mare - Veza - Blaj - Sîncel - Lunca Târnavei - 

Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - 

limită Judeţul Mureş 

km. 47+760 - 

50+760 

3,000 Municipiul Blaj 

4 

DJ 107 A: Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr 

- Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - 

Blandiana - Sărăcsău - limită Judeţul Hunedoara 

km. 0+000 - 

4+018 

4,018 Municipiul Alba 

Iulia 

5 

DJ 107 C: DJ 107 (Teleac) - Drîmbar - Şeuşa - 

Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 

7 

Km 10+253-

12+953 

2,700 Municipiul Alba 

Iulia 

6 

DJ 107 D: Unirea II (DN 1 E) - Ocna Mureş - 

Vama Seacă - Fărău - Şilea - limită Judeţul 

Mureş 

km. 3+340 - 

8+450 

5,110 Oraşul 

Ocna Mureş 

7 

DJ 107 E: Aiud (DN 1) - Ciumbrud - Băgău - 

Lopadea Nouă - Hopîrta - Vama Seacă (DJ 107 

D) 

km. 0+000 - 

2+550 

2,550 Municipiul Aiud 

8 

DJ 107 I: Aiud (DN 1) - Aiudul de Sus - Rîmeţ 

- Brădeşti - Geogel - Măcăreşti - Bîrleşti Cătun - 

Cojocani - Valea Barnii - Bîrleşti - Mogoş - 

Valea Albă - Ciuciuleşti - Bucium - Izbita - 

Coleşeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)  

km. 0+000 - 

3+000 

3,000 Municipiul Aiud 

9 DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir  
km. 1+250 - 

11+750 

10,500 Oraşul 

Cugir 

 TOTAL  34,200  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea constituirii dreptului de administrare asupra imobilului - clădire „Secţie 

Psihiatrie” situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 1-3 - proprietate publică a 

Judeţului Alba, în favoarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia  

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii dreptului de administrare asupra 

imobilului - clădire „Secţie Psihiatrie” situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 1-3, - 

proprietate publică a Judeţului Alba, în favoarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii dreptului de 

administrare asupra imobilului - clădire „Secţie Psihiatrie” situat administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str. Unirii, nr. 1-3, - proprietate publică a Judeţului Alba, în favoarea Muzeului Naţional al Unirii Alba 

Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 20400/2 noiembrie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

-  procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7958/28 aprilie 2017; 

-  procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 20282 /1 noiembrie 2017; 

- nota contabilă cu cheltuielile totale aferente obiectivului de investiţii „Restaurare, reabilitare şi 

refuncţionalizare pentru clădirea corp C3 Museikon” şi  lucrări de construcţii „Valorificarea vestigiilor 

arheologice descoperite la Museikon”. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 76/27 martie 2014 privind aprobarea proiectului 

„MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba 

Iulia”, care urmează a fi prezentat în acdrul Programului Conservarea şi revitalizarea patrimoniului 

cultural şi natural PA16/RO12 finanţat prin mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 

2009-2014 Granturi SEE; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 58/12 martie 2015 privind încetarea dreptului de 

administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia asupra unei părţi din bunul imobil situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a judeţului Alba; 

- Contractului nr. 2092-205/14 februarie 2008 de transmitere a dreptului de administrare de la 

Consiliul Judeţean Alba către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia asupra unor imobile aparţinând 

domeniului public al Judeţului Alba. 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, 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;  

- art. 861 alin. 3 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului - clădire „Secţie Psihiatrie” situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 1-3 - proprietate publică a Judeţului Alba, cuprins la 

poziţia cu nr. crt. 34, de la valoarea de 678.207,21 lei la valoarea de 5.520.049,85 lei, ca urmare a 

recepţionării obiectivelor: „Restaurare, reabilitare şi refuncţionalizare pentru clădire corp C3 în 

Museikon” şi „Lucrări de valorificare a vestigiilor arheologice descoperite la Museikon”. 

  Art. 2. Se aprobă constituirea în favoarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia a dreptului de 

administrare asupra unei părţi din bunul imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 

1-3 - proprietate publică a Judeţului Alba şi anume asupra clădirii „Secţie de Psihiatrie S+P+1”, înscrisă 

în CF nr. 95811 Alba Iulia, cu nr. cadastral 95811-C3 şi a terenului pe care este amplasată această clădire, 
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în suprafaţă construită de 552 mp, identificată potrivit planului din anexă - parte integrantă a prezentei 

hotărâri.    

Art. 3. Predarea-primirea bunului imobil menţionat la art. 1, se face pe bază de protocol, în 

termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, iar Contractul de administrare nr. 2092-

205/2008 se modifică prin act adiţional în mod corespunzător. 

      Art. 4. 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. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Direcției 

juridică și relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției gestionarea patrimoniului, Serviciului 

pentru implementarea Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

                  

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                             SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 340 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea închirierii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului 

Alba, a unui spaţiu în suprafaţă utilă de 12 mp, din imobilul în care funcţionează Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos, judeţul Alba 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială  şi Protecţia Copilului Alba, a unui spaţiu în suprafaţă utilă de 12 mp, din imobilul în care 

funcţionează Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos, judeţul Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Alba, a unui spaţiu în suprafaţă utilă de 12 mp, din 

imobilul în care funcţionează Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos, judeţul 

Alba; 

- raportul de specialitate nr. 20402/2 noiembrie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 11450/4 octombrie 2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 18266/5 octombrie 2017; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 169/2014 privind aprobarea închirierii de către 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, a unui spaţiu în suprafaţă utilă de 12 

mp, din imobilul în care funcţionează Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de 

Jos, judeţul Alba ; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 178/2010 privind aprobarea Procedurii şi a 

Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al judeţului Alba, 

aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba sau a instituţiilor de sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Alba; 

 - Contractului de închiriere spaţiu cabinet medical Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Galda de Jos nr. 13210/2 decembrie 2014. 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

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

- art. 861 alin. 3 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 14, 15 şi 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 28 alin. 3 şi art. 67 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba,  cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă închirierea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba a unui cabinet medical în suprafaţă de 12 mp, situat în pavilionul A, etajul I al clădirii Centrului de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos - proprietate publică a Judeţului Alba.    

 Art. 2. Închirierea spaţiului menţionat la art. 1, se face prin licitaţie publică, organizată în 

condiţiile legii. 

  Art. 3. Se aprobă preţul de pornire al licitaţiei, în sumă de 4,16 lei/mp/lună. 

 Art. 4. Sumele încasate din închiriere constituie venituri la bugetul local. 

 Art. 5. Durata contractului de închiriere este de 3 ani de la data semnării acestuia, cu posibilitatea 

aprobării prelungirii prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba.  
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      Art. 6. 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. 7. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției 

gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                  

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 341 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea Programului 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 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului 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; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului 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; 

- raportul de specialitate nr. 20433 din 3 noiembrie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 1786/24 octombrie 2017 a Primăriei comunei Ohaba privind solicitarea de actualizare 

a programului de transport județean prin modificarea orelor din graficul de circulaţie al traseului cod 31: 

Alba Iulia - Ohaba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 19619/24 octombrie 2017; 

- adresa nr. 347/24 octombrie 2017 a operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind 

acordul, în calitate de prestator al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate 

pe acest traseu, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 19678/24 octombrie 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. 131/2017 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; 

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

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

interinstituțională și mediu de afaceri; 

       Având în vedere prevederile: 

       - 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, art. 17 alin. 1 lit. c şi art. 18 alin. 1 lit. d din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

  - art. 4, lit. e și art. 17 lit. d 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; 

       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 actualizarea Programului 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, prin modificarea orelor din graficul de circulaţie al traseului cod 31: Alba 

Iulia - Ohaba, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

       Art. 2. 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. 



 

63 

       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, Agenției Teritoriale A.R.R. Alba, Direcţiei 

juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Primăriei comunei Ohaba şi operatorului de transport rutier SC 

Livio Dario SRL.  

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

                                                                                                                

                                                                                        

                                                                                                            

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 342 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017 
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Anexa  la Hotărârea  

                                                                                                                                             Consiliului Județean Alba nr. 342/23 noiembrie 2017     

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICARE ORE DIN GRAFICUL  DE CIRCULAŢIE AL TRASEULUI  JUDEŢEAN COD 31: ALBA IULIA - OHABA 

 

Nr. 

ofer

- 

tă 

Nr. 

gru-

pă 

Cod 

tra- 

seu 

A B C Km 

pe 

sens 

Nr. 

curse 

planificate 

Capacitat

e 

minimă 

de 

transpor

t 

(locuri) 

Nr. vehicule 

Necesare 

Program circulaţie Zilele în 

care 

circulă Autog. 

/loc. 

Localitate 

intermediară 

Autog. 

/loc. 

acti-

ve 

rezer- 

ve 

 

Dus Întors 

Plecar

e 

Sosire Plecare Sosire 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

13 13 31 Alba Iulia  Ohaba 33 1 10 1 - 14:45 15:45 06:45 07:45 1,2,3,4,5 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                              

         PREŞEDINTE,                                                                                                                                

        Ion DUMITREL 

                                                                                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

                                                                                                                                                                                    Vasile BUMBU
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE  

cu privire la rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017  

al Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA  

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii 

„Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2017; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la  rectificarea Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2017;  

 -  raportul de specialitate nr. 20644 din 7 noiembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 111/1 noiembrie 2017 a Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA privind propunerea de 

rectificare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 20388 din 2 noiembrie 2017;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/16 martie 2017 cu 

privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA pentru 

anul 2017; 

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

strategii; 

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

- Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 

care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 

indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

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 rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii „Parcul 

Industrial Cugir” SA conform anexelor nr. 1-5 - părţi integrante a prezentei hotărâri.   

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului general al Societăţii „Parcul 

Industrial Cugir” SA pentru anul 2017 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

Art. 3. 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, Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA, Direcției 

juridică și relații publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba.  

CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU      

                                     

Nr. 343 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017    

 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 343/23 noiembrie 2017 sunt 

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

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

  - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, 

Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului de Pneumoftiziologie 

Aiud; 

- raportul de specialitate nr. 20789 din 8 noiembrie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 4195 din 8 noiembrie 2017 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrată cu 

nr. 20781 din 8 noiembrie 2017 la registratura Consiliului Judeţean Alba.  

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

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție 

socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a şi 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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 competenţe 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 de Pneumoftiziologie Aiud, conform 

anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 

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

Art. 3. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 238/27 iulie 2017 şi Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 247/28 decembrie 2011 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri. 

Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 6. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, Direcţiei 

juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU   

 

 

 

Nr. 344 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 344/23 noiembrie 2017 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII 

AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcţiei 

  

Nivel 

studii 

Specialitatea 

  

Număr 

posturi  

 

 

COMITET DIRECTOR 

1 Manager II S 

 

1 

2 Director medical II S 

 

1 

3 Director financiar contabil II S Economist 1 

Total 3 

SECŢIA PNEUMOLOGIE I 

4 Medic şef secție gradul II S Pneumologie 1 

5-6 Medic primar S Pneumologie 2 

7-11 Asistent medical principal PL Medicină generală 5 

12 Asistent medical debutant PL Medicină generală 1 

13-14 Asistent medical PL Medicină generală 2 

15-18 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 4 

19-23 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 5 

COMPARTIMENT TBC 

24 Medic specialist S Pneumologie 1 

25 Asistent medical principal-şef PL Medicină generală 1 

26-27 Asistent medical principal PL Medicină generală 2 

28-29 Asistent medical PL Medicină generală 2 

30 Asistent medical  PL Medicină generală 1 

31-33 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 3 

34 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 1 

Total 31 

SECŢIA PNEUMOLOGIE II 

35 Medic şef secție gradul II S Pneumologie 1 

36 Medic primar S Pneumologie 1 

37-38 Medic specialist S Pneumologie 2 

39 Asistent medical principal-şef PL Medicină generală 1 

40-45 Asistent medical principal PL Medicină generală 6 

46 Asistent medical principal S Medicină generală 1 

47 Asistent medical S Medicină generală 1 

48-51 Asistent medical PL Medicină generală 4 

52 Asistent medical debutant PL Medicină generală 1 
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53-59 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 7 

60-65 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 6 

 Total 31 

LABORATOR ANALIZE MEDICALE 

66 Şef  laborator gradul I S Laborator 1 

67 Medic primar S Laborator 1 

68 Biolog/biochimist S Biolog/biochimist 1 

69-70 Asistent medical principal PL Laborator 2 

71 Îngrijitor curăţenie  G Îngrijitor curăţenie 1 

 Total 6 

LABORATOR RADIOLOGIE 

72 Medic specialist S Radiologie 1 

73 Asistent medical principal PL Radiologie 1 

Total 2 

LABORATOR EXPLORĂRI FUNCIONALE + Comp. ENDOSCOPIE BRONŞICĂ 

74-75 Medic specialist S Pneumologie 2 

76 Asistent medical principal PL Medicină generală 1 

 Total 3 

FARMACIA 

77 Farmacist şef secție gradul I S Farmacie 1 

78 Asistent medical principal PL Farmacie 1 

79 Asistent medical PL Farmacie 1 

80 Îngrijitor curăţenie G Îngrijitor curăţenie 1 

 Total 4 

DISPENSAR TBC 

81 Medic primar S Pneumologie 1 

82 Asistent medical principal PL Medicină generală 1 

83 Asistent medical principal PL Radiologie 1 

84 Asistent medical  PL Medicină generală 1 

85 Îngrijitor curăţenie G Îngrijitor curăţenie 1 

Total 5 

STATISTICĂ MEDICALA 

86 Registrator medical debutant M   1 

 Total 1 

S.P.C.I.N  

(Ord. 916/2006) 

87 Medic specialist S Epidemiologie 1 

88 Asistent medical  PL Epidemiologie 1 

89 Infirmieră, agent DDD G Agent DDD 1 

 Total 3 

MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE 

90 Medic specialist S   1 

91 Consilier Juridic gr. II S  Jurist 1 

92 Economist gr. II  S  Economist 1 

93 Asistent medical principal PL Medicină generală 1 
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 Total 4 

FINANCIAR CONTABILITATE 

94-95 Economist gr. IA S Economist 2 

96 Economist gr. I S Economist 1 

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE 

97 Referent specialitate gr. II S Economist 1 

Total 4 

BIROU RESURSE UMANE - SERVICII INTERNE 

98 Şef birou gr. II S Economist 1 

99 Economist gr. IA S Economist 1 

100 Referent specialitate gr. II S Economist 1 

JURIDIC 

101 Consilier juridic gr. II S Jurist 1 

SERVICII INTERNE (secretariat-registratură, arhivă) 

102 Referent tr. I M Referent 1 

103 Funcţionar, arhivar  M Arhivar 1 

Total 6 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

104 Şef serviciu gr. II S Inginer 1 

APROVIZIONARE 

105 Referent/merceolog  tr. I M Merceolog   1 

106 Magaziner M   1 

COMPARTIMENT  SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII, SITUAȚII DE 

URGENȚĂ, PROTECȚIE CIVILĂ 

107 Inginer gr. IA S Inginer 1 

TEHNIC 

108 Subinginer gr. I SSD Subinginer 1 

COMPARTIMENT INFORMATICĂ 

109 Analist, programat, gr. II S Informatică 1 

CAPELA 

110 Preot gr. II S Preot 1 

 Total 8 

DESERVIRE GENERALĂ 

111 Portar,  paznic G 

Agent pază și 

ordine 1 

Total 1 

MUNCITORI ÎNTREȚINERE CLĂDIRI ŞI INSTALAȚII 

112 Muncitor calificat tr. III   Instalator 1 

113 Muncitor calificat tr. II   Electrician 1 

Total 2 

MUNCITORI DESERVIRE POSTURI FIXE 

 Centrala termică 

114-115 Muncitor calificat tr. II   Fochist 2 

116 Muncitor calificat tr. III   Fochist 1 

Centrala telefonică 
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117-118 Muncitor calificat tr. IV   Telefonist 2 

Confecţionare, reparare și întreținere inventar moale 

119 Muncitor calificat tr. IV   Croitor 1 

Aprovizionare, depozitare, manipulare bunuri 

120 Muncitor necalificat tr. I   Manipulant bunuri 1 

Spaţii verzi 

121 Muncitor calificat tr. III   Horticultor 1 

122 Muncitor necalificat tr. I     1 

Frizeria 

123 Muncitor calificat tr. IV   Frizer 1 

Conducere auto 

124 Şofer tr. I   Şofer 1 

Total 11 

BUCĂTĂRIE 

125 Muncitor calificat tr. III   Bucătar 1 

126-127 Muncitor calificat tr. IV   Bucătar 2 

Total 3 

SPĂLĂTORIE 

128 Spălătoreasă cu gestiune M;G Spălătoreasă 1 

129 Spălătoreasă M;G Spălătoreasă 1 

Total 2 

GARDEROBĂ 

130 Garderobier M;G Garderobier 1 

Total 

TOTAL POSTURI 130 

  

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                    Vasile BUMBU   
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Judeţul Alba 

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD 

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 344/23.11. 2017 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL 

DE 

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 

 

 

 

 

 

2017 
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CUPRINS 

Cap. I.   DISPOZIŢII GENERALE                                                                   

Cap. II.  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI                           

Cap. III. CONDUCEREA SPITALULUI ŞI ATRIBUŢIILE ACESTEIA           

                    Art.3.1.      PRINCIPII GENERALE 

                    Art.3.2.      MANAGEMENTUL SPITALULUI 

                    Art.3.2.1.   CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

                    Art.3.2.2.    MANAGER 

                    Art.3.2.3.    COMITET DIRECTOR 

Cap. IV  STRUCTURI FUNCŢIONALE ŞI COMISII PERMANENTE             

                    Art.4.1.  CONSILIUL MEICAL 

                    Art.4.2.  CONSILIUL ETIC 

                    Art.4.3.  COMITET SSM 

                    Art.4.4.  COMITETUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

                    Art.4.5.  NUCLEUL DE CALITATE 

                    Art.4.6.  COMISIA MEDICAMENTULUI 

                    Art.4.7.  COMISIA DE ALIMENTAŢIE ŞI DIETETICĂ 

                    Art.4.8.  COMISIA DE ANALIZĂ A DECESULUI 

                    Art.4.9.  COMISIA DE ANALIZĂ DRG 

                    Art.4.10 COMISIA DE DISCIPLINĂ 

                    Art.4.11 COMISIA DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL TUBERCULOZA ŞI 

HIV 

                    Art.4.12. COMISIA DE INVENTARIERE A PATRIMONIULUI 

                    Art.4.13. COMISIA DE SELECŢIONARE A DOCUMENTELOR DE ARHIVĂ 

                    Art.4.14. COMISIA DE ANALIZĂ A GRADULUI DE SATISFACŢIE AL  

                                   ANGAJAŢILOR 

                    Art.4.15. COMISIA DE ANALIZĂ A GRADULUI DE SATISFACŢIE AL   

                                   PACIENŢILOR 

                    Art.4.16. COMISIA DE ANALIZĂ A RECLAMAŢIILOR 

                    Art.4.17.COMISIA DE FARMACOVIGILENŢĂ 

                                                        Art.4.18.COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE ŞI ÎNDRUMARE 

METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL  

                                   INTERN MANAGERIAL 

                    Art.4.19. COMISIA DE ÎNTOCMIRE A DOCUMENTAŢIEI STANDARD     
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                                   PRIVIND ACHIZIŢIA DE PRODUSE BIOCIDE 

                    Art.4.20. COMISIA DE IMPLEMENTARE A STANDARDELOR DE  

                                   SIGURANŢĂ A PACIENŢILOR ŞI  DE COORDONARE A    

                                   VIZITEI DE ACREDITARE  A SPITALULUI                                     

         

Cap. V. FUNCŢIONAREA SPITALULUI; ORGANIZARE, FUNCŢII, ATRIBUŢII 

                  Art.5.1.  FUNCŢIILE ŞI ATRIBUŢIILE GENETALE ALE SPITALULUI          

                   Art.5.2.   SECŢIILE CU PATURI                                                                             

                   Art.5.2.1. ORGANIZARE 

                   Art.5.2.2  ATRIBUŢIILE SECŢIILOR CU PATURI 

                   Art.5.2.3. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

                  Art.5.3. LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE                                          

                  Art.5.3.1. ORGANIZARE 

                  Art.5.3.2  ATRIBUŢIILE LABAROTORULUI DE ANALIZE MEDICALE 

                  Art.5.3.3. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

                  Art.5.4. LABORATORUL DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ                

                  Art.5.4.1. ORGANIZARE 

         Art.5.4.2  ATRIBUŢIILE LABORATORULUI DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ       

MEDICALĂ 

                  Art.5.4.3. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

                  Art.5.5. LABORATORUL DE EXPLORARI FUNCŢIONALE                                          

                  Art.5.5.1. ORGANIZARE 

                  Art.5.5.2  ATRIBUŢIILE LABORATORULUI DE EXPLORARI FUNCŢIONALE 

                  Art.5.5.3 ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

                  Art.5.6. FARMACIA                                          

                  Art.5.6.1. ORGANIZARE 

                  Art.5.6.2  ATRIBUŢIILE FARMACIEI 

                  Art.5.6.3. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

                  Art.5.7. AMBULATORUL INTEGRAT                                          

                  Art.5.7.1. ORGANIZARE 

                  Art.5.7.2  ATRIBUŢIILE AMBULATORULUI INTEGRAT 

                  Art.5.7.3. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

                  Art.5.8. DISPENSAR TBC                                          
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                  Art.5.8.1. ORGANIZARE 

                  Art.5.8.2  ATRIBUŢIILE DISPENSARULUI TBC 

                  Art.5.8.3. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

                  Art.5.9.  STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ MEDICALĂ - INTERNARI                                       

                  Art.5.9.1. ORGANIZARE 

                  Art.5.9.2 ATRIBUŢIILE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ MEDICALĂ 

INTERNARI 

                  Art.5.9.3. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

                  Art.5.10.  COMPARTIMENTUL S.P.L.I.A.A.M.                                       

                  Art.5.10.1. ORGANIZARE 

                  Art.5.10.2  ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI S.P.L.I.A.A.M 

                  Art.5.10.3. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

                  Art.5.11.  STRUCTURA DE MANAGEMENT A CALITĂŢII  SERVICIILOR   

                                  MEDICALE                                      

                  Art.5.11.1. ORGANIZARE 

           Art.5.11.2 ATRIBUŢIILE STRUCTURII DE MANAGEMENT A CALITĂŢII  

SERVICIILOR  MEDICALE 

                  Art.5.11.3. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

                  Art.5.12.  APARAT FUNCŢIONAL         

                  Art.5.12.1.   BIROU RESURSE UMANE - SERVICII INTERNE                               

                  Art.5.12.1.1 ORGANIZARE 

                  Art.5.12.1.2.  ATRIBUŢIILE  

                  Art.5.12.1.3. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

                  Art.5.12.2.   OFICIUL JURIDIC                               

                  Art.5.12.2.1 ORGANIZARE 

                  Art.5.12.2.2.  ATRIBUŢIILE 

                  Art.5.12.2.3. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

                  Art.5.12.3.   INFORMATIC                               

                  Art.5.12.3.1 ORGANIZARE 

                  Art.5.12.3.2.  ATRIBUŢIILE  

                  Art.5.12.3.3. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

                  Art.5.12.4.   FINANCIAR - CONTABILITATE                               

                  Art.5.12.4.1 ORGANIZARE 
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                  Art.5.12.4.2.  ATRIBUŢIILE  

                  Art.5.12.4.3. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

                  Art.5.12.5.   ACIZIŢII PUBLICE - CONTRACTARE                               

                  Art.5.12.5.1 ORGANIZARE 

                  Art.5.12.5.2.  ATRIBUŢIILE  

                  Art.5.12.5.3. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

                  Art.5.12.6.   SERVICIUL ADMINISTRATIV                               

                  Art.5.12.6.1 ORGANIZARE 

                  Art.5.12.6.2. ATRIBUŢIILE  

                  Art.5.12.6.3. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

                  Art.5.12.7.  COMPARTIMENT APROVIZIONARE – DEPOZITE 

                  Art.5.12.8. COMPARTIMENT  SSM, SU, PC 

                  Art.5.12.9. COMPARTIMENT TEHNIC 

                  Art.5.12.10.  DESERVIRE GENERALĂ 

                  Art.5.12.11. ATELIERE DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 

                 Art.5.12.12. DESERVIRE POSTURI FIXE: CENTRALĂ TERMICĂ, CENTRALĂ 

TELEFONICĂ, LENJERIE, ÎNTREŢINERE SPAŢII VERZI, SECTOR AUTO, 

BLOC ALIMENTAR, SPĂLĂTORIE, GARDEROBĂ 

                  Art.5.12.13.    CAPELĂ                               

                  Art.5.12.13.1   ORGANIZARE 

                  Art.5.12.13.2.  ATRIBUŢIILE 

                  Art.5.12.13.3. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

Cap. VI  CIRCUITE FUNCŢIONALE                                                                  

Cap. VII  CODUL DEONTOLOGIC AL MEDICILOR                                         

Cap. VIII CODUL DEONTOLOGIC AL ASISTENŢILOR MEDICALI               

Cap. IX   CODUL DE CONDUITĂ AL PERSONALULUI CONTRACTUAL  

Cap. IX    DISPOZIŢII FINALE                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CAPITOLUL  I  

DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1.1. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare este întocmit în conformitate cu prevederile 

Titlului VII „Spitalele” al Legii 95/2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, care stabileşte cadrul general de organizare şi funcţionare al spitalelor. 

Art. 1.2. (1) Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud este unitatea sanitară publica cu paturi, ce furnizează 

servicii medicale de specialitate: pneumologie în regim de spitalizare continuă, spitalizare de zi, şi 

ambulatoriu prin ambulatoriul integrat şi Dispensarul T.B.C.    
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              (2) Serviciile medicale acordate de spital sunt: preventive, curative, de recuperare şi paleative a 

bolnavilor cu domiciliul în teritoriul arondat  municipiului şi judeţului Alba, cuprinse în Programul 

Naţional de Control a Tuberculozei; 

              (3) Spitalul participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei, potrivit competenţelor sale, în 

conformitate cu criteriile stabilite de Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor şi aprobate prin ordin 

al Ministrului Sănătăţii Publice; 

Acreditarea garantează faptul ca spitalul funcţionează la standardele privind acordarea serviciilor 

medicale şi conexe actului medical, certificând calitatea serviciilor de sănătate în conformitate cu 

clasificarea spitalelor. 

Art. 1.3. Prin sistemul funcţional unic, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud asigură: 

 accesul populaţiei la asistenţa medicală spitalicească şi ambulatorie în specialitatea Pneumologie; 

 unitate de acţiune în rezolvarea problemelor de sănătate în teritoriu; 

 utilizarea eficientă a personalului de specialitate şi a mijloacelor tehnice de investiţie şi tratament; 

 dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a asistenţei medicale, corespunzător medicinii moderne; 

 participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei; 

 desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continua (EMC) şi cercetare pentru medici, asistenţi medicali 

şi alt personal, conform legislaţiei în vigoare; 

Art. 1.4. În raport cu atribuţiile ce-i revin în asistenţa medicală, spitalul asigură: 

 prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile 

 acordă servicii medicale preventive, curative, de recuperare şi paleative, cuprinzând: consultaţii, 

investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale, îngrijire, recuperare, medicamente, materiale 

sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă; 

 asigura condiţiile de investigaţii medicale, tratament, igiena alimentelor şi de prevenire a infecţiilor 

asociate actului medical şi răspunde de asigurarea lor; 

 controlul medical şi supravegherea unor categorii de pacienţi; 

 primul ajutor calificat fără nici o discriminare legată de venituri, sex, vârstă, religie,   cetăţenie, 

apartenenta politica sau dacă pacientul are sau nu asigurare medicală;        

 respectă protocolul de transfer interclinic elaborat prin ordin MS.; 

 respectă criteriile de internare de urgenţă a pacienţilor consultaţi şi criteriile de transfer de urgenţă către 

alte spitale – stabilite prin norme de aplicare; 

 obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă de urgenţaă oricărei persoane aflate în stare critică, iar 

după stabilizare asigură transportul medicalizat la o altă unitate de profil; 

 are obligaţia de a asigura un plan de acţiune pentru asistenţă medicală în caz de război dezastre, atacuri 

teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii critice; 

 stabilirea factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă şi a influenţei acestora  asupra stării de 

sănătate a populaţiei; 

 informarea pacientului sau a persoanelor apropiate asupra bolii şi obţinerea  consimţământului scris al 

pacientului cu privire la aspectul procedural pe perioada  internării; 

 prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate actului medical; 

 efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale a pacienţilor spitalizaţi; 

 stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţi; 

 aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor; 

 aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie; 

 aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ 

cât şi cantitativ, respectând alocaţia de hrană alocată conform legislaţiei în vigoare; 

 asigurarea unui microclimat corespunzător astfel încât să fie prevenită apariţia de infecţii asociate actului 

medical; 

 realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi paza contra incendiilor – 

conform normelor în vigoare; 

 în perioada de carantină să limiteze accesul vizitatorilor în spital; 

 încurajează implicarea aparţinătorilor la îngrijirea unor categorii de bolnavi; 

 în cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, accesul 

unei persoane poate fi permanent; 

Art. 1.5. Spitalul asigura: 
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 pachetul de servicii de bază care se suportă din fondul Casei Naţionale de Asigurări  de Sănătate; 

 pachetul minimal de servicii – pentru neasiguraţi (urgenţe, potenţial epidemic....) 

Art. 1.6. Prin modul de organizare şi funcţionare, spitalul, respectiv personalul angajat, are obligaţia: 

 păstrării confidenţialităţii faţă de terţi, asupra tuturor informaţiilor ce decurg din  serviciile medicale 

acordate asiguraţilor; 

 acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor; 

 respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţia de trimitere în 

consulturi interdisciplinare; 

 neutilizarea materialelor sanitare a căror condiţie de sterilizare nu este sigură; 

 completarea prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, 

subacute, cronice (iniţiale); 

 respectarea clauzelor contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba, respectiv suportarea 

sancţiunilor în caz de nerespectare a acestor clauze; 

 aplicarea planului de pregătire profesionala continuă a personalului medical; 

În cazul unor activităţi pentru care spitalul nu are specialişti în astfel de activităţi sau daca personalul 

angajat este insuficient, spitalul poate încheia contracte de prestări servicii. 

Art.1.7. Spitalul va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, 

dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate 

resursele la înlăturarea efectelor acestora. 

Art.1.8. (1) Spitalul funcţionează în localitatea Aiud, strada Ecaterina Varga Nr.6, judeţul Alba; 

             (2) Este organizat ca unitate cu personalitate juridică, fiind subordonat Consiliului Judeţean Alba, 

care este şi ordonatorul principal de credite; 

            (3) Patrimoniul spitalului aparţine domeniului public al judeţului Alba, fiind dat spre folosinţă şi 

administrare spitalului în baza Contractului de administrare nr.1325-416/2004 încheiat între Consiliul 

Judeţean Alba şi Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud. 

Art.1.9. Finanţarea spitalului este asigurata din următoarele surse: 

(1) Venituri proprii încasate de la Casa Judeţeana de Asigurări de Sănătate  Alba pentru serviciile 

medicale spitaliceşti, ambulatorii şi alte activităţi medicale ale spitalului furnizate pe baza de contracte. 

(2)  Fonduri alocate de la bugetul de stat pentru: 

 subprograme din cadrul programului naţional de sănătate cu scop curativ 

 dotarea cu echipamente medicale de înalta performanta în condiţiile legii 

 expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme  şi de alte cauze de forţă 

majoră 

 modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii 

capitale 

(3) Fonduri alocate de la bugetul Consiliului Judeţean Alba pentru finanţarea unor cheltuieli  de 

întreţinere, gospodărire, pentru finalizarea construcţiilor şi realizarea de lucrări de reparaţii curente şi 

capitale, precum şi pentru dotarea cu aparatură medicală. 

 (4) Alte venituri proprii suplimentare: donaţii, sponsorizări, închirierea temporară a unor spaţii sau 

echipamente, alte surse. 

Art.1.10. Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud dispune de o structura organizatorică aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 47/26.02.2015 privind modificarea Structurii organizatorice a 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. 

Art.1.11. În baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii. nr.1408/2010 privind aprobarea criteriilor 

de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.323/2011 privind 

aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor, cu modificările şi 

completările ulterioare, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud este clasificat ca unitate spitalicească de 

categoria V – prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.570/23.05.2011. 

 Art.1.12. Problemele de etică şi deontologie medicală sunt de competenţa, după caz, a Colegiului 

Medicilor din România, a Colegiului Farmaciştilor din România, sau a Ordinului Asistenţilor Medicali 

din România. Relaţiile de muncă sunt reglementate de Codul Muncii aprobat prin Legea 53/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi de Contractul Colectiv de Muncă la nivel de ramură 

sanitară. 

 

CAPITOLUL II 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
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Art.2.1. Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 47/26.02.2015 privind modificarea Structurii 

organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, emisă în baza aprobării Ministerului Sănătăţii nr. 

XI/A/49899/NB/8868/20.10.2014, structura organizatorică a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud este 

următoarea . 

     A. SECŢIA  PNEUMOLOGIE I                   56 paturi – din care: 

        - Compartiment TBC                            23 paturi 

     B. SECŢIA  PNEUMOLOGIE II – TBC        60 paturi 

             TOTAL                                             116 paturi 

     C. SPITALIZARE DE ZI                                 4 paturi 

     D. FARMACIE  

     E. LABORATOR ANALIZE MEDICALE 

       -    Compartiment BK 

     F. LABORATOR RADIOLOGIE – IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

     G. LABORATOR DE EXPLORARI FUNCŢIONALE 

       -    Compartiment ENDOSCOPIE BRONŞICĂ 

     H. DISPENSAR TBC 

     I. AMBULATOR INTEGRAT AL SPITALULUI – specialitate PNEUMOLOGIE  

     J. APARAT FUNCŢIONAL 

      -      Statistică medicală 

      -      PLIAAM 

      -      Managementul Calităţii Serviciilor Medicale 

Capelă 

RUNOS 

Juridic 

Servicii Interne (Secretariat - Registratură, Arhiva) 

Financiar – Contabilitate 

Achiziţii publice – Contractare 

Administrativ : Tehnic, Paza, Întreţinere instalaţii şi clădiri, Deservire posturi fixe (centrala termică, 

centrala telefonică, lenjerie, manipulare bunuri, spaţii verzi, conducător auto) 

SSM şi SU 

Informatic 

Capelă 

Bucătărie 

Spălătorie 

Garderobă 

 

CAPITOLUL III 

CONDUCEREA SPITALULUI SI ATRIBUTIILE CE REVIN ACESTEIA 

Art.3.1. PRINCIPII GENERALE 

Activitatea de conducere a spitalului urmăreşte aplicarea în practică a principiilor managementului. 

Art.3.2. MANAGEMENTUL SPITALULUI 

Managementul spitalului este asigurat de: 

Consiliul de Administraţie 

Manager 

Comitet Director 

Art.3.2.1. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006  privind reforma in domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, funcţionează 

Consiliul de Administraţie care are rolul de a dezbate principalele probleme strategice, de organizare şi 

funcţionare a spitalului. 

Componenta Consiliul de Administraţie: 

 1 reprezentant numit de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 2 reprezentanţi numiţi de Consiliul Judeţean Alba 

 2 reprezentanţi numiţi de Direcţia de Sănătate Publică Alba 

 1 reprezentant al Colegiului Medicilor Alba cu statul de invitat 

 1 reprezentant al OAMGMAMR Alba cu statut de invitat 

 1 reprezentant al sindicatului din unitate cu statut de invitat 
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Instituţiile menţionate sunt obligate să îşi numească pe lângă membrii permanenţi şi membrii 

supleanţi în consiliul de administraţie. 

Managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot. 

Membrii consiliului de administraţie al spitalului se numesc prin act administrativ de către instituţiile 

menţionate; 

Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte, ales cu majoritate simplă din 

numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni. 

Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt următoarele:  

a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi 

anuale; 

b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al 

ministrului sănătăţii, prin act administrativ al Consiliului Judeţean Alba; 

c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale 

ale populaţiei; 

d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii; 

e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea 

managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; 

f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul în 

care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art. 178 alin. (1) şi la art. 184 alin. (1) din Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.  

Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea 

majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă 

a membrilor prezenţi. 

Art.3.2.2 MANAGERUL 

Prezentarea funcţiei de manager: 

Funcţia de manager poate fi ocupata de o persoana fizica sau juridica, selectata prin concurs sau 

licitaţie publica organizate de către Consiliul de Administraţie al spitalului şi care îndeplineşte condiţiile 

stabilite prin Legea nr.95/2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Exercitarea funcţiei de manager se face în baza contractului de management încheiat cu Consiliul 

Judeţean Alba, conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1384/2010 - privind aprobarea modelului - 

cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului 

spitalului public 

Până la ocuparea prin concurs sau licitaţie publică a funcţiei de manager, preşedintele Consiliului 

Judeţean Alba poate numi prin act administrativ un manager interimar, în condiţiile legii. 

Obligaţiile managerului conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1384/2010 privind aprobarea 

modelului - cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii 

managerului spitalului public:  

     

(1) Obligaţiile managerului în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice sunt 

următoarele:  

1. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de 

personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii; 

2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul 

spitalului; 

3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă; 

4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în 

subordine; 

5. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director; 

6. numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director; 

7. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs 

organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi 

indicatorii de performanţă asumaţi; 

8. prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

9. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor 

prevăzute în acestea; 

10. stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico - sanitar care ocupă funcţii de 

conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat, programul de 

lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în 

condiţiile legii; 
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11. numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat concursul sau 

examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în termen de maximum 30 de zile de la data 

numirii în funcţie, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi 

indicatorii de performanţă asumaţi; 

12. solicită consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile legii, în cazul în 

care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în 

condiţiile menţionate; 

13. deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical, pe o perioadă 

de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii, pentru ocuparea acestor funcţii 

nu se prezintă niciun candidat în termenul legal; 

14. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de 

şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile prevăzute la pct. 13; 

15. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat; 

16. înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru 

realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de 

analiză a decesului etc., al căror mod de organizare şi funcţionare este prevăzut în regulamentul de 

organizare şi funcţionare a spitalului; 

17. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit 

structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile formulate cu privire la rezultatele 

evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale; 

18. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

19. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepţia spitalelor din subordinea 

ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cărora li se aplică reglementările specifice în 

domeniu; 

20. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în 

calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico - sanitar angajat, precum şi de reînnoirea acesteia ori 

de câte ori situaţia o impune; 

21. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese de către 

personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

22. propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, 

schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, ministerele 

şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice locale, în 

condiţiile legii; 

23. în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este 

insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în 

condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora; 

24. dispune măsurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente 

drepturilor de personal să nu depăşească maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de 

sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, 

precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii cu această destinaţie; 

25. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical şi 

consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului; 

26. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru 

medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii; 

27. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii.  

 

(2) Obligaţiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt următoarele:  

1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, planul de dezvoltare 

a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, şi îl supune aprobării 

consiliului de administraţie al spitalului; 

2. aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului 

director, cu respectarea prevederilor legale; 

3. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului 

medical; 

4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă 

cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei; 

5. elaborează şi pune la dispoziţie consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea spitalului; 

aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la 

necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită; în cazul ministerelor şi instituţiilor cu reţea 

sanitară proprie, aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical; 

6. îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale; 
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7. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii asumaţi prin 

prezentul contract; 

8. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de sănătate 

derulate la nivelul spitalului; 

9. răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naţionale de 

sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul 

Sănătăţii; 

10. răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de 

către personalul medico - sanitar din spital; 

11. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza 

recomandărilor consiliului medical; 

12. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, 

coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific; 

13. negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi 

furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale; 

14. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, tratament, 

cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin 

al ministrului sănătăţii; 

15. negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în 

condiţiile stabilite în contractul - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătate; 

16. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private; 

17. poate încheia contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, după 

caz, în vederea derulării programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, în 

conformitate cu structura organizatorică a acestora; 

18. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este 

arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele 

de medicină legală din structura acestora, precum şi a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor 

necesare pentru funcţionarea acestor cabinete; 

19. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune 

măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora; 

20. răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte 

sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor 

acestora; 

21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei persoane 

care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum şi de asigurarea, după caz, a 

transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico - sanitară de profil, după stabilizarea 

funcţiilor vitale ale acesteia; 

22. răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor de 

cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum şi de acoperirea, de către 

spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor.  

 

(3) Obligaţiile managerului în domeniul managementului economico - financiar sunt următoarele:  

1. răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, elaborat 

de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi 

compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic 

superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administraţie, în condiţiile legii; 

2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile şi 

obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare; 

3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi compartimentele 

din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în 

condiţiile legii; 

4. răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului a 

execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, conform metodologiei aprobate 

prin ordin al ministrului sănătăţii; 

5. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli unităţilor 

deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii şi, respectiv, ministerului sau instituţiei 

cu reţea sanitară proprie, în funcţie de subordonare, precum şi de publicarea acesteia pe site - ul 

Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile subordonate, pe cel al autorităţii de sănătate publică ori pe site - 

urile ministerelor şi instituţiilor sanitare cu reţele sanitare proprii; 
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6. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli consiliului 

local şi/sau judeţean, după caz, dacă beneficiază de finanţare din bugetele locale; 

7. aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice; 

8. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-

un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director; 

9. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico - financiare 

la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului; 

10. identifică, împreună cu consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru creşterea veniturilor 

spitalului, cu respectarea prevederilor legale; 

11. îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform legii; 

12. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu.  

 

(4) Obligaţiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele:  

1. aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, după avizarea prealabilă 

de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, direcţia medicală sau structura 

similară acesteia din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie ori Ministerul Sănătăţii, după caz; 

2. reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; 

3. încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii; 

4. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de 

îmbunătăţire a activităţii spitalului; 

5. încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de 

învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii, în vederea 

asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ; 

6. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pentru desfăşurarea 

activităţii de cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile legale; 

7. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, 

păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la 

activitatea spitalului; 

8. răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor aprobate 

prin ordin al ministrului sănătăţii; 

9. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, 

informaţii privind activitatea spitalului; 

10. transmite direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, direcţiei medicale sau 

structurii similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii, după 

caz, informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor 

activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli; 

11. răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, 

în format scris şi electronic; 

12. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea sa, în 

conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; 

13. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în 

condiţiile legii; 

14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi 

reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului; 

15. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare; 

16. propune spre aprobare Consiliului Judeţean si Direcţiei de Sănătate Publică judeţene, un înlocuitor de 

drept pentru perioadele de absenţă motivată din spital, în condiţiile legii; 

17. informează Consiliului Judeţean si Direcţia de Sănătate Publică judeţeana,  cu privire la starea de 

incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia; 

18. răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, economico - financiare, 

precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare; 

19. respectă măsurile dispuse de către preşedintele Consiliului Judeţean, după caz, în situaţia în care se 

constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public; 

20. răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile legii, în termen 

de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare; 

21. răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea 

valabilităţii acreditării; 

22. respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului; 

23. elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează 
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asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, 

conform dispoziţiilor legale în vigoare; 

24. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care 

reglementează activitatea acestuia; 

25. asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel încât să consolideze 

calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale; 

26. avizează numirea, în condiţiile legii, a şefilor de secţie, şefilor de laborator şi a şefilor de serviciu 

medical din cadrul secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale clinice şi o supune aprobării autorităţii 

administraţiei publice, respectiv Consiliul Judeţean Alba;  

 

(5) Obligaţiile managerului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese sunt următoarele:  

1. depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute de 

lege şi de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, conform prevederilor legale in 

domeniu; 

2. actualizează declaraţia prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări faţă de situaţia iniţială, în 

termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a încetării funcţiilor sau 

activităţilor; 

3. răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site - ul spitalului; 

4. depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute la pct. 1 şi 2.  

 

(6). Obligaţiile managerului ca ordonator de credite, sunt următoarele:  

Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat numai pentru realizarea 

sarcinilor instituţiei pe care o conduce şi în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 

plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare. 

1. Managerul va stabili prin decizie internă: 

             a) persoanele angajate care au atribuţii şi responsabilităţi în cadrul compartimentelor de 

specialitate pentru operaţiunile de angajare, lichidare şi  ordonanţare; 

             b) persoanele autorizate care efectuează plăţile pe baza documentelor   ordonanţate de către 

ordonatorul de credite; 

             c) persoanele desemnate pentru executarea controlului financiar preventiv; 

2.realizarea serviciilor medicale contractate cu casele de asigurări de sănătate, precum şi a celor prevăzute 

în celelalte contracte; 

3. asigurarea, în condiţiile legii, a drepturilor pacienţilor; 

4. realizarea veniturilor contractate cu casele de asigurări de sănătate, precum şi cu terţe persoane fizice şi 

juridice; 

5. angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; 

6. asigurarea integrităţii bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce; 

7. organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor  financiare asupra 

situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare; 

8. organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii 

publice; 

9. organizarea evidenţei programelor naţionale de sănătate şi realizarea indicatorilor aferenţi acestora; 

10. organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform reglementărilor legale; 

11. analizarea periodică, cel puţin lunar, a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli şi stabilirea de 

măsuri operative pentru remedierea deficienţelor; 

12. asigurarea monitorizării cheltuielilor de personal şi a execuţiei bugetare pe structura bugetului 

aprobat; 

13. organizarea eliberării decontului de cheltuieli pe pacient; 

14. asigurarea codificării DRG. 

 

(7). Atribuţiile managerului unităţii sanitare de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale în unităţile sanitare conform Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare: 

 

1. răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin; 

2. participă la definitivarea propunerilor de activităţi şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii pentru 

supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
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3. răspunde de asigurarea bugetară şi achiziţia de bunuri şi servicii aferente activităţilor cuprinse în planul 

anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

răspunde de înfiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

al unităţii; 

4. răspunde de organizarea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi în alte 

secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu 

prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

5. răspunde de organizarea anuală a unui studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a 

consumului de antibiotice din spital; 

6. răspunde de afişarea pe site-ul propriu al unităţii a informaţiilor statistice (rata trimestrială şi anuală de 

incidenţă, rata de prevalenţă, incidenţa trimestrială şi anuală defalcată pe tipuri de infecţii şi pe secţii) 

privind infecţiile asociate asistenţei medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a eficienţei curăţeniei şi 

dezinfecţiei, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului antibioticelor de rezervă; 

7. răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice în 

registrele înfiinţate pe fiecare secţie/compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare a personalului 

medico-sanitar; 

8. răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de şeful serviciului/compartimentului de 

prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii; 

9. controlează şi răspunde pentru organizarea serviciului/ compartimentului de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale al unităţii sau, după caz, pentru contractarea responsabilului cu prevenirea 

infecţiilor asociate asistenţei medicale, în directa subordine şi coordonare; 

10. analizează şi decide soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizărilor 

serviciului/compartimentului specializat, în situaţii de risc sau focar de infecţie asociate asistenţei 

medicale; 

11. verifică şi aprobă evidenţa informaţiilor transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare 

legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică, şi măsurile 

de limitare a focarului de infecţie asociată asistenţei medicale din unitate; 

12. solicită, la propunerea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale/medicului responsabil sau din proprie iniţiativă, expertize şi investigaţii 

externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focare; 

13. angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate; 

14. reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte infecţiile 

asociate asistenţei medicale, inclusiv în cazul acţionării în instanţă a persoanelor fizice, în cazul stabilirii 

responsabilităţii individuale. 

 

(8). Atribuţiile managerului referitoare la gestionarea deşeurilor medicale conform Ordinului Ministerului 

Sănătăţii nr. 1226/2012 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din 

activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale: 

1. iniţiază, implementează şi conduce sistemul de gestionare a deşeurilor medicale 

2. asigură fondurile necesare pentru asigurarea funcţionării sistemului de gestionare a deşeurilor 

medicale, inclusiv sumele necesare acoperirii costurilor prevăzute la art. 45 alin. (5); 

3. desemnează o persoană, din rândul angajaţilor proprii, respectiv coordonatorul activităţii de protecţie a 

sănătăţii în relaţie cu mediul, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea 

nr. 211/2011, cu modificările ulterioare, de prezentele norme tehnice, precum şi de legislaţia specifică 

referitoare la managementul deşeurilor medicale în ceea ce priveşte obligaţiile deţinătorilor/producătorilor 

de deşeuri; 

4. controlează şi răspunde de încheierea contractelor cu operatorii economici care transportă, tratează şi 

elimină deşeurile rezultate din activităţile medicale; 

5. controlează şi răspunde de colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor rezultate din 

activităţile medicale; 

6. poate delega atribuţiile menţionate la punctele 4 şi 5 către coordonatorul activităţii, de protecţie a 

sănătăţii în relaţie cu mediul; 

7. aprobă planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale pe baza regulamentelor 

interne, a codurilor de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor medicale periculoase din unitatea 

sanitară respectivă, în conformitate cu anexa nr. 4 la ordin; 

8. aprobă planul de formare profesională continuă a angajaţilor din unitatea sanitară cu privire la 

gestionarea deşeurilor medicale.  

 

Art.3.2.3. COMITETUL DIRECTOR. 

            Componenta Comitetului Director: 



 

 
86 

            În conformitate cu prevederile Legea nr.95/2006 - privind reforma in domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare si Ordinul nr.921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului 

director din cadrul spitalului public, Comitetul Director are următoarea componenţă: 

                      -  Manager 

                      -  Director medical 

                      -  Director financiar contabil 

         Ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director de face prin concurs, organizat de managerul 

spitalului, conform legislaţiei în vigoare. 

 

            Atribuţiile comitetului director: 

(1) Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor 

comitetului director din cadrul spitalului public: 

 Elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise 

ale consiliului medical; 

 Elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al 

spitalului; 

 Propune managerului, în vederea aprobării : 

            a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare; 

            b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform 

legii; 

 Elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în 

urma consultării cu sindicatele, conform legii; 

 Propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind 

îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri 

de preve4nire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii 

publice; 

 Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către 

compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi 

compartimentelor din structura spitalului pe care il supune aprobării managerului; 

 Urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi 

compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat; 

 Analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il supune 

spre aprobare managerului; 

 Asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici 

precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă 

managerului, conform metodologiei stabilite; 

 Analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii 

spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor 

medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală; 

 Elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, dezastre, 

atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză; 

 La propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului 

planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care 

urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora; 

 Analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin 

contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului; 

 Întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, 

pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă autorităţii de sănătate publică judeţene sau a 

municipiului Bucureşti, precum şi Ministerului Sănătăţii Publice, respectiv ministerelor cu reţea sanitară 

proprie, la solicitarea acestora; 

 Negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de 

servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate; 

 Se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a 

managerului spitalului public şi ia decizii în prezenţa  a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, 

cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi; 

 Face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a 

denumirii spitalului; 

 Negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de 

performanţă a managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la 

contractul de administrare al secţiei/laboratorului; 

 Răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 
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 Analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de 

activitate al spitalului. 

 

(2) Atribuţiile Comitetului director al unităţii sanitare de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 

sanitare: 

 organizează Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi    elaborează regulamentul 

de funcţionare al acestuia; 

 se asigură de organizarea şi funcţionarea serviciului/compartimentului de prevenire si limitare a infecţiilor 

asociate actului medical şi/sau realizarea contractelor de furnizare .de prestări servicii specifice; 

 aprobă planul anual de activitate pentru Prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate actului medical; 

 asigură condiţiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru, prevenirea şi 

limitarea infecţiilor asociate actului medical; 

 efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate; 

 verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor din planul anual de activitate pentru 

supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate actului medical; 

 se asigură de îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscurilor; 

 se asigură de derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de 

activitate sau impuse de situaţia epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării situaţiilor de 

risc sau limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

 deliberează şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma sesizării pacienţilor sau 

în urma autosesizării în privinţa responsabilităţii instituţionale ori individuale a personalului 

angajat/contractat, pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de 

sănătate a asistaţilor prin infecţii asociate asistenţei medicale; 

 asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, 

prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile asociate asistenţei medicale în registrul de 

monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii; 

 asigură condiţiile de îngrijire la pacienţii cu infecţii/colonizări cu germeni multiplurezistenţi. 

 

            Directorul Medical 

(1) In conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 921/2006, pentru stabilirea atribuţiilor 

comitetului director din cadrul spitalului public Directorul Medical are următoarele atribuţii : 

 în calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a 

propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de 

venituri şi cheltuieli; 

 monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea 

satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii 

medicale; 

 aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a 

protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital; 

 răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru 

asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi; 

 coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului; 

 întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii şi 

laboratoare; 

 avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile 

legii; 

 asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, 

colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 

 răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale 

desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte 

complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.); 

 participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte 

situaţii speciale; 

 stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul 

spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a 

rezistenţei la medicamente; 
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 supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, 

asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului 

 

(2) Atribuţiile directorului medical unităţii sanitare de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 

sanitare  

a) se asigură şi răspunde de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi 

antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada 

îngrijirilor acordate; 

b) pentru spitalele care nu îndeplinesc condiţiile legale de a avea director de îngrijiri, funcţia acestuia este 

preluată de directorul medical, care va avea şi responsabilităţile acestuia; 

c) răspunde de raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi implementarea măsurilor de 

limitare a acestora; 

d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară; 

e) implementează activitatea de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte secţii cu risc 

pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi în conformitate cu prevederile 

programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii ale serviciului/compartimentului de 

prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

g) controlează respectarea procedurilor şi protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea şi 

limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate, în 

colaborare cu medicii şefi de secţie; 

h) organizează şi controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV şi efectuarea vaccinărilor 

recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele); 

i) controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice pe 

secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor. 

(3) Atribuţiile directorului de îngrijiri de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016  (în unităţile unde nu 

exista director de îngrijiri atribuţiile sunt preluate de directorul medical): 

a) prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborate 

de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale cu asistentele şefe de 

secţie şi răspunde de aplicarea acestora; 

b) răspunde de implementarea şi respectarea precauţiunilor standard şi specifice la nivelul unităţii 

sanitare; 

c) răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnică 

aseptică de către acesta; 

d) controlează respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie; 

e) verifică starea de curăţenie din secţii, respectarea normelor de igienă şi controlează respectarea 

măsurilor de asepsie şi antisepsie; 

f) propune directorului economic/financiar-contabil planificarea aprovizionării cu materiale necesare 

prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată de secţiile spitalului, cu aprobarea şefului 

serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

g) supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, prepararea 

şi distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activităţii la bucătăria dietetică, lactariu, biberonerie 

etc.; 

h) supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie; 

i) constată şi raportează serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale şi managerului spitalului deficienţe de igienă (alimentare cu apă, instalaţii sanitare, încălzire) şi 

ia măsuri pentru remedierea acestora; 

j) verifică efectuarea corespunzătoare a operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie în secţii; 

k) coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi a măsurilor 

pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de şeful 

serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale; 

l) instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte realizarea 

acestei proceduri; 

m) semnalează medicului şef de secţie cazurile de boli transmisibile pe care le observă în rândul 

personalului; 

n) instruieşte asistentele-şefe asupra măsurilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale care 

trebuie implementate şi respectate de vizitatori şi personalul spitalului; 
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o) coordonează şi verifică respectarea circuitului lenjeriei şi al deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, 

depozitarea lor la nivelul depozitului central şi respectarea modului de eliminare a acestora; 

p) instruieşte asistentele-şefe asupra echipamentului de protecţie şi comportamentului igienic, precum şi 

asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune măsuri disciplinare în cazurile de abateri; 

q) organizează şi coordonează procesul de elaborare a procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţii, în funcţie de manevrele şi procedurile medicale 

identificate cu risc pentru pacienţi, şi se asigură de implementarea acestora; 

r) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale pe secţii şi pe unitatea sanitară; 

s) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la produse biologice pe 

secţii/compartimente; 

t) organizează şi răspunde de igienizarea ţinutelor de spital pentru întreg personalul implicat în îngrijirea 

pacienţilor, în mod gratuit şi obligatoriu. 

 

Directorul Financiar Contabil; 

(1) In conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 921 / 2006 pentru stabilirea atribuţiilor 

comitetului director din cadrul spitalului public, Directorul Financiar Contabil are următoarele atribuţii : 

 angajează unitatea prin semnătură, alături de managerul unităţii în toate operaţiunile patrimoniale; 

 conduce şi coordonează activitatea financiar - contabilă a unităţii ; 

 elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii pe baza propunerilor fundamentate ale 

medicilor şefi de secţie si compartimente , in conformitate cu metodologiile in vigoare  ; 

 participă la fundamentarea planului de achiziţii publice al unităţii, a lucrărilor de reparaţii curente si 

capitale , precum şi a planului de investiţii ; 

 răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte ; 

 prezintă managerului unităţii  informări trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri 

si cheltuieli ; 

 face propuneri şi organizează structura serviciului Financiar– Contabilitate, stabileşte atribuţiile 

personalului de specialitate , precum şi circuite funcţionale,  în conformitate cu dispoziţiile legale şi 

asigură efectuarea corectă şi la timp a tuturor operaţiunilor şi înregistrărilor contabile ; 

 răspunde de  întocmirea, la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale, a balanţelor de verificare şi a 

bilanţurilor anuale şi trimestriale ; 

 acorda viza de control financiar  preventiv al tuturor operaţiunilor unităţii in care sunt consemnate 

operaţiuni financiare sau patrimoniale , fără limita valorica , cu respectarea termenelor si circuitelor legale 

; 

 organizează verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectele formei, conţinutului şi 

legalităţii operaţiunii; 

 participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor 

contabilităţii; 

 asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul statului  şi 

terţi ; 

 asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi  a evidenţelor 

gestionare ; 

 îndeplineşte formele de scădere din evidenţa contabila a bunurilor de orice fel,  în cazurile şi condiţiile 

prevăzute de dispoziţiile legale; 

 asigura evaluarea si face propuneri  privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor 

materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, de respectare a normelor privind 

disciplina de plan contractuală şi financiară, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului 

unităţii şi a creditelor alocate ; 

 prezintă periodic studii privind evaluarea financiară a activităţii medicale  şi analiza costurilor; 

 organizează analiza periodică a utilizării resurselor  materiale şi luarea măsurilor necesare, împreună cu 

celelalte sectoare din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare sau 

cu mişcare lentă şi pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri ; 

 analizează periodic execuţia bugetară şi conţinutul conturilor, pe toate sursele de finanţare, făcând 

propuneri corespunzătoare; 

 răspunde de modul de organizare a contabilităţii  si de utilizarea sumelor destinate subprogramelor de 

sănătate, care se derulează în unitate ; 

 organizează inventarierea periodică a mijloacelor materiale şi ia măsuri de regularizarea diferenţelor 

constatate; 

 asigură măsurile de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special; 

 organizează acţiunea de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului  din serviciul pe care îl 

coordonează; 
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 răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor şi 

reţinerea acestora; 

 asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale, a operaţiunilor din încasări şi plăţi în 

numerar; 

 răspunde de angajarea creditelor bugetare corespunzător comenzilor şi contractelor emise, în limita 

bugetului  aprobat; 

 organizează întocmirea instrumentelor de plată şi documentelor de acceptare sau refuz a plăţii; 

 răspunde de întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost greşit plătite; 

 răspunde de întocmirea formelor de plată şi decontare legale; 

 aprobă documentele legate de gestionarea bunurilor - mişcarea mijloacelor fixe în unitate, eliberarea de 

bunuri în afara unităţii; 

 participă la selectarea, angajarea si promovarea personalului de specialitatea din cadrul serviciul 

Financiar contabilitate sau cu delegare pentru alte categorii de personal; 

 asigura evaluarea performantei profesionale individuale, in raport cu cerinţele postului, pentru personalul 

a cărui activitate o coordonează; 

 răspunde de activitatea  structurii  de securitate a informaţiilor clasificate din unitate; 

 face parte din diverse comisii de specialitate  conform deciziei managerului unităţii; 

    

(2)  Atribuţiile directorului financiar contabil de supraveghere, prevenire şi limitare a  infecţiilor asociate 

asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016   

a) răspunde de planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat; 

b) răspunde de asigurarea întocmai şi la timp a necesarului de materiale şi consumabile necesare 

implementării procedurilor şi protocoalelor de limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale. 

 

CAPITOLUL IV 

STRUCTURI FUNCTIONALE SI COMISII PERMANENTE CARE FUNCTIONEAZA IN 

CADRUL SPITALULUI     

Art.4.1.  Consiliul Medical 

Consiliul Medical este constituit şi funcţionează in baza Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Consiliul medical este compus din şefi de secţii, de laboratoare şi asistentul şef. 

Preşedintele Consiliului medical este directorul medical al spitalului. 

  

Atribuţiile consiliului medical: 

Principale ale consiliului medical sunt următoarele : 

 îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării asistenţei medicale de 

calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor ; 

 monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor 

profesionale şi utilizării resurselor alocate ; 

 elaborarea proiectului de plan de achiziii al spitalului in limita bugetului estimat ; 

 întărirea disciplinei economico – financiare . 

Desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţii medicale desfăşurate în 

spital, inclusiv evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului. 

Aceste  activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu nucleul de calitate, comisia DRG şi cu copm. 

PLIAAM.  

Alte atribuţii ale consiliului medical: 

 stabileşte reguli privind activitatea profesionala, protocoale de practica medicala la nivelul spitalului si 

răspunde de aplicarea si respectarea acestora; 

 elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl 

supune spre aprobare managerului; 

 înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale 

desfăşurate la nivel de spital; 

 evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator/compartiment si face propuneri 

Comitetului Director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului; 

 înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare si perfecţionare continua a 

personalului medico-sanitar; 

 avizează utilizarea bazei de date  a  spitalului pentru activităţi de cercetare medicala în condiţiile legii; 

 elaborează raportul anual de activitate medicala a spitalului; 
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Modul de desfăşurare a activităţii Consiliului Medical este reglementat de legislaţia în vigoare. Consiliul 

Medical se întruneşte cel puţin o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui 

sau ce puţin a 2/3 din membrii acestuia şi ia hotărâri cu majoritate simpla a celor prezenţi. 

Activitatea desfăşurată de Consiliul Medical se consemnează în procese verbale de şedinţă şi se aduc la 

cunoştinţă managerului unităţii. 

Art.4.2. Consiliul Etic 

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 95/2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1502/2016 - pentru 

aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice, 

Consiliul etic are următoarea componenta : 

 4 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică; 

 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital; 

 un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi.  

 Consiliul etic este condus de un preşedinte ales prin vot secret dintre membri. 

(1) Consiliul etic are următoarele atribuţii:  

a) promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico - sanitar, auxiliar 

şi administrativ al spitalului; 

b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea 

măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului; 

c) primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări 

transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului; 

d) analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, 

speţele ce privesc:  

(i) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico - sanitar şi 

auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică; 

(ii) încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico - sanitar şi auxiliar, prevăzute în 

legislaţia specifică; 

(iii) abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico - sanitar şi 

auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică; 

(iv) nerespectarea demnităţii umane;  

e) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d); 

 

f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face 

obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent; 

g) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei 

situaţii de malpraxis; 

h) asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii 

privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de 

avizul etic; 

i) întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora; 

j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul; 

k) aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic; 

l) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului; 

m) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru 

îmbunătăţirea acestuia; 

n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor 

pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic 

desfăşurat în cadrul spitalului; 

o) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico - sanitar şi auxiliar.  

Art.4.3. Comitetul de securitate şi sănătate în munca 

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă - organul paritar constituit la nivelul angajatorului, în 

vederea participării şi consultării periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, în conformitate 

cu art. 18 alin. (1)-(3) din Legea 319/2006 privind protecţia şi securitatea muncii ; 

 În temeiul Legii 319/2006 privind protecţia si securitatea muncii, a Normelor metodologice de 

aplicare a Legii 319/2006 privind protecţia şi securitatea muncii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii 

în muncă nr.319 / 2006, precum şi a dispoziţiilor Codului Muncii, la nivelul sanatoriului s-a constituit un 

Comitet de securitate şi sănătate în muncă cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi 

aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii, 

a) Atribuţiile membrilor  Comitetului de securitate şi sănătate în muncă: 

 Aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă 
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 Urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şi eficienţa 

acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă. 

 Urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în 

muncă 

 Analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de muncă. 

 Analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor 

profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. 

 Efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale. 

 Efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă. 

 Informează inspectoratele de protecţia muncii despre starea protecţiei muncii în propria unitate. 

 Realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului 

de producţie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc..), cu implicaţii în 

domeniul protecţiei muncii. 

 Dezbate raportul, scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul 

unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost 

întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat precum şi programul de protecţie a muncii pentru anul 

următor: un exemplar din acest raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protecţie a muncii. 

 Verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, 

ţinând seama de factorii de risc identificaţi. 

 Verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă ce au avut 

ca efect diminuarea capacităţii de muncă. 

b) Atribuţiile responsabilului cu protecţia muncii pe locuri de muncă  

 Să – şi  însuşească, să respecte şi să aducă la cunoştinţa întregului colectiv din care face parte, normele de 

protecţia muncii şi măsurile de aplicabilitate ale acestora. 

 Să participe la instructajele de protecţia muncii organizate de instituţie, sau orice altă formă de instruire în 

domeniu. 

 Să asigure instructajul periodic şi la locul de muncă şi să ţină evidenţa programului de instruire, precum şi 

completarea datelor în fişa individuală de instructaj. 

 Să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 

profesională atât propria persoană, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă. 

 Să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care 

constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională. 

 Să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă accidentele de muncă suferite de propria 

persoană şi de alte persoane participante la locul de muncă. 

 Să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să îl informeze de 

îndată pe conducătorul locului de muncă. 

 Să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare corespunzător scopului pentru care a fost 

acordat. 

 Să verifice avizul medical al noilor angajaţi şi a celor cu schimbarea locului de muncă, înainte de 

începerea activităţii. 

 Să colaboreze cu membrii CSSM 

c) Atribuţiile membrilor CSSM în relaţia cu responsabilii cu Protecţia Muncii pe locuri de munca 

 Să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă. 

 Să verifice acţiunile luate la nivelul secţiilor în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor 

profesionale. 

 Să culeagă date referitoare la riscurile profesionale din secţii şi să informeze CSSM. 

 Să verifice ca, în cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci 

când şeful ierarhic superior nu poate fi contactat, toţi lucrătorii sunt apţi să aplice măsurile 

corespunzătoare , cu cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecinţele 

unui astfel de pericol. 

 Să solicite responsabililor cu PM pe secţii rapoarte cu propuneri în scopul diminuării riscurilor pentru 

lucrători şi/ sau eliminării surselor de pericol. Şi să le prezinte CSSM. 

Art.4.4. Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă 

Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă se constituie şi funcţionează potrivit legii, sub conducerea 

nemijlocita a conducătorului instituţiei, în calitate de preşedinte 

Comitetul pentru Situaţii de Urgenta, care va asigura asistenta medicala la nivel de spital, în cazul 

situaţiilor de urgenţă cu urmări deosebit de grave în rândul populaţiei: accidente colective, calamităţi 

naturale sau dezastre, atacuri teroriste, situaţii de război, conflicte sociale, epidemii/pandemii şi alte 

situaţii de criză. 

Comitetul va avea în componenţă un număr variabil de membrii numiţi şi anume: şefi de secţii, 

laboratoare şi compartimente medicale, şefii serviciilor şi  birourilor din organigrama care îndeplinesc 



 

 
93 

funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă, consultanţi, precum şi conducători ai punctelor de 

lucru care prin specificul activităţii constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă. 

Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă se constituie prin decizia managerului spitalului în scopul 

îndeplinirii funcţiilor specifice pe durata stării de alerta în situaţii de urgenţă, precum şi pe timpul unor 

exerciţii, aplicaţii şi antrenamente pentru pregătirea răspunsului în astfel de situaţii. 

 

Atribuţiile Comitetului pentru Situaţii de Urgenta: 

 Elaborează planul de acţiune pentru situaţiile de urgenta 

 Ţine legătura cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea gestionarii acestora – conform 

competenţei; 

 Organizarea gestionarea situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi concordarea resurselor umane, materiale, 

financiare şi de alta natură – necesare  restabilirii stării de normalitate; 

 Asigura managementul Situaţiilor de Urgenţă la nivelul domeniului de competenta, dispunând de 

infrastructura şi de resursele necesare din punct de vedere al serviciilor medicale; 

 Identifica, înregistrează şi evaluează tipurile de risc şi factorii determinanţi ai acestora, înştiinţarea 

factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de pericol; 

 Acţionează în timp oportun, împreună cu structurile specializate, în scopul prevenirii agravării Situaţiilor 

de Urgenţă, limitării sau înlăturării consecinţelor acestora; 

 Asigurarea asistentei medicale de urgenta; 

 Informează prin I.S.U. stările potenţial generatoare de Situaţii de Urgenţă şi iminenţa acestora; 

 Evaluează Situaţiile de Urgenţă produse, stabilesc masuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora 

şi urmăresc îndeplinirea lor; 

Art.4.5. Nucleul de calitate 

Nucleul de calitate este constituit in baza Ordinului comun al CNAS si NR. nr.559/874/4017/2001 în 

vederea monitorizării activităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor şi are următoarele atribuţii: 

 asigurarea monitorizării interne a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor prin urmărirea 

respectării criteriilor de calitate; 

 întocmirea punctajului aferent criteriilor de calitate şi urmărire lunara pentru reactualizarea acestuia; 

 prezentarea conducerii a propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor 

pentru fiecare secţie şi global pe unitate. Propunerile vor fi aduse la cunoştinţa şefilor de secţie. 

 organizarea anchetelor de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor şi a personalului din spital;   Pentru aceasta la 

fiecare foaie de observaţie va fi ataşat un chestionar de satisfacţie; 

 elaborarea unor materiale cu informaţii utile pacientului şi aparţinătorilor (date generale despre spital, 

program vizită pentru aparţinători, medicul curant, modalitatea de contact a acestuia) ce vor fi puse la 

dispoziţia acestora în momentul internării pe secţie. 

Art.4.6. Comisia medicamentului 

Se constituie prin decizia managerului şi are următoarele atribuţii: 

 Stabilirea unei liste de medicamente de baza, obligatorii, care sa fie in permanenta accesibile in farmacia 

spitalului; 

 Stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, la cazuri bine 

selecţionate şi documentate medical, pe baza de referat; aceasta din urma trebuie sa prezinte criteriile pe 

baza cărora se face recomandarea, susţinute cu buletine de analiză şi recomandări de experţi; 

 Analiza referatelor de necesitate trimise direcţiunii în vederea aprobării şi avizarea lor de către medici 

specialişti corespunzător profilului de acţiune al medicamentului solicitat. 

 Verificarea continua a stocului de medicamente de baza, pentru a preveni disfuncţiile in asistenta 

medicala; 

 Verificarea ritmica a cheltuielilor pentru medicamente si analiza lor cu raportarea lunara a situaţiei 

financiare; 

 Elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicala bazate pe bibliografie naţională şi 

internaţională şi pe condiţiile locale; 

 Solicitarea de rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de medicamente în funcţie de 

incidenta diferitelor afecţiuni; 

 Dispunerea, dacă e cazul, a întreruperii administrării de medicamente cu regim special în cazul când acel 

tratament se considera inutil. 

 Informează conducerea spitalului despre cele constatate, prin înaintarea unei copii a procesului verbal 

întocmit la fiecare şedinţă; 

 Activitatea comisiei se desfăşoară în şedinţe săptămânale; 

Art.4.7. Comisia de alimentaţie si dietetica 

Sarcina  comisiei  de  alimentaţie  şi  dietetica  este  de  a  analiza  sistemul  de prescriere şi distribuire a 

diferitelor regimuri dietetice propunând adaptarea lor la necesităţile reale. Comisia va controla calitatea 

hranei prin sondaj, organoleptic, cantitativ şi calitativ. Comisia va efectua controale inopinate. 
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Comisia se  va  întruni lunar şi  ori  de  câte  ori  există  solicitări şi  va  urmări următoarele obiective: 

 Existenţa regimurilor alimentare diversificate pe afecţiuni; 

 Modul de întocmire a regimurilor alimentare; 

 Calcularea valorilor calorice şi nutritive; 

 Pregătirea şi distribuirea alimentelor; 

 Modul de primire, recepţionare, depozitare al alimentelor; 

 Respectarea circuitelor funcţionale în întreg blocul alimentar; 

 Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în toatele etapele parcurse de alimente de la recepţie până 

eliberarea către secţii; 

 Controlul stării de sănătate al personalului blocului alimentar; 

 Determinarea oportunităţii acordării limitelor maxime de perisabilitate pentru alimente; 

Art.4.8. Comisia de analiza a decesului 

Se constituie prin decizie a managerului şi are următoarele atribuţii: 

 analizează şi cercetează cauzele de decesului, gradul de concordanta in diagnostic, precum si calitatea 

serviciilor si îngrijirilor medicale acordate pana la deces în funcţie de circumstanţele în care a survenit 

decesul, sesizând organele  abilitate  

 încheie procese-verbale pentru fiecare caz de deces analizat in unitatea sanitara; 

 întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea desfăşurată, pe care le prezintă managerului spitalului. 

În vederea pregătirii lucrărilor Comisiei, secretarul acesteia se ocupa de completarea dosarului de deces, 

care cuprinde:  

 referatul medical privind îngrijirile medicale acordate si modul in care s-a produs decesul;  

 copie de pe fişa medicala a pacientului;  

 copie de pe foaia de observaţie clinica; 

 copie de pe certificatul constatator al morţii;  

Pentru fiecare deces analizat se întocmeşte un proces-verbal semnat de preşedinte, secretar şi de membrii 

specialişti care au participat la analiza decesului ce cuprinde concluziile privind cauza decesului, modul 

de acordare a serviciilor şi îngrijirilor medicale si propuneri de masuri.  

În cazul in care se constata deficiente in ceea ce priveşte acordarea asistentei medicale înainte de 

producerea decesului, comisia va aduce aceasta situaţie la cunoştinţa Managerului spitalului şi va solicita 

Colegiului Medicilor din Romania analiza cazului respectiv şi aplicarea masurilor disciplinare prevăzute 

de dispoziţiile legale in vigoare. 

Manipularea cadavrelor în cadrul unităţii sanitare se face conform Legii nr.104/2003 si 

H.G.R.nr.451/2004, după cum urmează: 

 Decesul se constata de către medicul curant sau de medicul de gardă care consemnează data şi ora 

decesului în foaia de observaţie cu semnătură şi parafa; medicul curant, sau în lipsa acestuia, medicul de 

gardă care a constatat decesul scrie epicriza de deces, menţionând data completării acesteia, semnează şi 

parafează. 

 După constatarea decesului, cadavrul este păstrat 2 ore în secţia unde a fost internat pacientul, într-o 

cameră special amenajată. 

 Anunţarea aparţinătorilor sau reprezentantului legal despre survenirea decesului se face după 2 ore de la 

constatarea acestuia de către un reprezentant al spitalului, special desemnat. 

 După 2 ore de la deces, cadavrul este transferat la morga de către brancardierii sau personalul sanitar 

auxiliar al secţiei unde a decedat bolnavul şi este depus în frigiderul mortuar/camera frigorifică. 

 Decedatul este transportat dezbrăcat, fără obiecte preţioase, precum: inele, cercei, învelit într-un cearşaf 

sau introdus într-un sac de plastic opac; se va menţiona în scris, pe biletul de însoţire a decedatului, 

prezenta de proteze dentare fixe din aur. 

 Decedatului i se va aplica, de preferinţa pe antebraţ, o brăţară de identificare cu: numele şi prenumele, 

vârsta, secţia unde a fost internat, data şi ora decesului, numărul foii de observaţie. 

 Decedatul este înscris în registrul de înregistrare a decedaţilor, care include: numele si prenumele, vârsta, 

ultimul domiciliu, data naşterii, codul numeric personal, data si ora decesului, secţia unde a fost internat 

pacientul, numărul foii de observaţie, diagnosticul de deces, numele medicului curant. 

 Se comunică în scris aparţinătorilor decedatului, dacă aparţinătorii solicita în scris conducerii spitalului 

eliberarea acestuia. 

Art.4.9. Comisia de analiza DRG 

Componenta comisiei de analiza DRG este propusa de către Consiliul Medical si aprobata în şedinţa 

Comitetului Director. 

Numirea se face prin decizie a managerului şi are următoarele atribuţii: 

 Analiza corectitudinii codificării în sistem DRG 

 Colaborare cu persoane/firme implicate in auditarea pentru sistem DRG; 

 Implementarea masurilor si corecturilor sugerate de auditorul DRG; 
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 Prelucrarea si sistematizarea problemelor ivite la nivel de secţii/compartimente şi transmiterea lor spre 

rezolvare auditorului DRG; 

 Instruirea permanenta a personalului medical implicat in codificarea DRG; 

 Îmbunătăţirea calităţii codificării în sistem DRG la nivel de secţii; 

 Urmărirea concordantei intre indicele de concordanta a diagnosticului la internare cu diagnosticul la 

externare; 

 Comisia DRG se va întruni ori de câte ori este nevoie. Propunerile consemnate în procesele verbale ale 

şedinţelor comisiei DRG vor fi înaintate spre analiza Consiliului medical şi managerului spitalului. 

Membrii comisiei DRG fac parte şi din comisia mixta CJAS – Spital pentru revalidarea foilor de 

observaţie invalidate DRG, care are ca atribuţii: 

 lunar face analiza FO nevalidate de INCDS; 

 Face propuneri la CAS pentru revalidare şi prezintă soluţii pentru reducerea numărului de cazuri 

nevalidate; 

 Prezintă periodic informări conducerii spitalului privind concluziile analizelor efectuate şi propuneri 

pentru îmbunătăţirea activităţii; 

Art.4.10. Comisia de disciplină 

Comisia de disciplină se constituie prin decizia managerului unităţii, în baza Legii nr.53/2003 şi îşi 

exercită atribuţiile conform legislaţiei în vigoare. 

Comisia are  ca scop soluţionarea cazurilor de nerespectare a regulilor de disciplină, obligaţiilor de 

serviciu cât şi a normelor de  comportare la locul de munca şi în unitate, a ROF şi ROI. 

Atribuţiile Comisiei de disciplină sunt următoarele: 

 stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită; 

 analiza gradului de vinovăţie a salariatului precum şi consecinţele abaterii disciplinare; 

 verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat; 

 analiza cercetării disciplinare prealabile; 

 stabilirea sancţiunii ce urmează a fi aplicata; 

Art.4.11. Comisia privind supravegherea, prevenirea şi controlul tuberculozei si HIV 

Comisia se constituie prin decizia managerului şi îşi desfăşoară activitatea conform Hotărârii nr. 

1171/2015 pentru aprobarea Ghidului metodologic de implementare a Programului naţional de prevenire, 

supraveghere şi control al tuberculozei, cu modificările şi completările ulterioare. Atribuţiile comisiei 

sunt următoarele: 

a) utilizarea fondurilor primite pentru derularea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, 

potrivit destinaţiei stabilite pentru acestea; 

b) organizarea evidentei beneficiarilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, pe baza setului 

minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant 

(cod parafă), bunurile si serviciile acordate, cantitatea si valoarea de decontat, conform schemei 

terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor; 

c) aplicarea metodologiei de program/subprogram, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor 

prevăzute în acesta; 

d) desfăşurarea activităţilor prevăzute în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, în 

conformitate cu prevederile în vigoare; 

e) analiza, centralizarea si raportarea la timp a datelor cu caracter medical către direcţia de sănătate 

publică judeţeană, precum si de realitatea si exactitatea   acestora; 

 f) asigură că serviciile medicale furnizate în baza programului/subprogramului se  încadrează din punct 

de vedere al calităţii în normele privind calitatea serviciilor medicale, elaborate în condiţiile legii; 

 g) răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la prescrierea medicamentelor şi la modul de 

acordare a tratamentului, în cadrul programelor naţionale de sănătate; 

Art.4.12. Comisia de inventariere a patrimoniului 

Se numeşte prin decizia managerului unităţii şi are următoarele atributii: 

 efectuarea inventarierii patrimoniului unităţii potrivit planului anual de inventariere; 

 efectuarea inventarierii inopinate la gestiunile unităţii cu respectarea prevederilor legale; 

 efectuarea bunurilor primite in custodie; 

 întocmeşte situaţia comparativa împreună cu persoanele care ţin evidenta gestiunilor, stabilind situaţia 

scăzămintelor legale şi a compensărilor ce se supun aprobării; determina minusurile şi plusurile de 

gestiune conform reglementarilor legale; 

 întocmeşte procesul verbal privind rezultatele inventarierii si le supune spre aprobare; 

 face propuneri de soluţionare a diferenţelor constatate la inventariere; 

 întocmeşte situaţii privind degradările, scoaterea din uz sau valorificarea unor bunuri existente în gestiuni 

şi informează despre bunurile fără mişcare, cu mişcare lentă sau neutilizate; 

Art.4.13. Comisia de selecţionare a documentelor de arhivă 
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Se numeşte prin decizia managerului unităţii în vederea înlăturării documentelor din arhiva unităţii care 

au termenul de păstrare depăşit conform Nomenclatorului unităţii şi care se constata a fi nefolositoare. 

Comisia se întruneşte anual sau când este nevoie, întocmind procesul verbal de selecţie, pe baza căruia 

documentele vor fi scoase din arhiva unităţii. 

Art.4.14. Comisia de analiza a gradului de satisfacţie al angajaţilor 

Se constituie prin decizia managerului unităţii, în vederea analizei anuale a gradului de satisfacţie al 

angajaţilor. 

În urma evaluării chestionarelor de satisfacţie ale angajaţilor comisia întocmeşte un  proces verbal, pe 

care îl înaintează Comitetului Director. 

Art.4.15. Comisia de analiza a gradului de satisfacţie al pacienţilor 

Se constituie prin decizia managerului unităţii, in vederea analizei anuale a gradului de satisfacţie al 

pacienţilor. 

In urma evaluării chestionarelor de satisfacţie ale pacienţilor comisia întocmeşte un  proces verbal, pe 

care îl înaintează Consiliului medical si apoi Comitetului Director. 

Art.4.16. Comisia de analiza a analiza a reclamaţiilor pacienţilor 

 Primeşte reclamaţiile de la persoana desemnata cu colectarea acestora la nivel de spital, pe care la 

analizează; 

 Efectuează cercetarea administrativa a cazului; 

 Stabileşte daca reclamaţia este întemeiată sau nu; 

 Dacă reclamaţia este întemeiată propune sancţionarea disciplinara a personalului vinovat; 

 Redactează şi trimite răspuns reclamantului. 

Art.4.17. Comisia de farmacovigilenţă si strategie terapeutica 

Se constituie în baza Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, actualizata, prin decizia 

managerului şi are următoarele atribuţii: 

 analizează consumul de medicamente, stabileşte necesarul pentru luna următoare şi propune masuri care 

sa asigure tratamentul corespunzător al pacienţilor cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate cu 

aceasta destinaţie; 

 verifica corespondenta baremului aparatului de urgenta cu cel aprobat de conducerea unităţii şi conform 

legislaţiei în vigoare; 

 analizează toate cazurile de reacţii adverse şi va urmări întocmirea fişelor de reacţii adverse şi va propune 

metode mai bune de diagnostic a reacţiilor adverse; 

 pentru medicamentele nou apărute pe piaţa procedează la implementarea acestora în terapie; 

 identifica factorii de risc la prescrierea anumitor medicamente; 

 evaluează avantajele administrării unor medicamente pentru pacienţii internaţi; 

 evitarea întrebuinţării eronate şi a abuzului de produse medicamentoase; 

 verifica prin sondaj modul de stabilire a medicaţiei pentru pacienţii internaţi şi evidenţierea acesteia; 

 verifica investigaţiile stabilite la internare din punct de vedere al oportunităţii; 

 dispune elaborarea si aproba protocoalele terapeutice; 

 întocmeşte rapoarte scrise către Comitetul director cu privire la activitatea desfăşurată şi formulează 

propuneri pentru eficientizare; 

 se întruneşte lunar, la solicitarea preşedintelui. 

Art.4.18. Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologica a  dezvoltării sistemului de 

control intern managerial 

Se constituie in baza a Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 

entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii 95/2006 privind reforma in 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizia managerului şi are următoarele 

atribuţii: 

Atribuțiile și responsabilitățile Comisiei sunt următoarele: 

1.Analizeaza si avizează procedurile formalizate si le transmit spre aprobare managerului 

2.Solicita de la toate compartimentele propunerea de modificare a obiectivelor specifice pentru 

actualizarea Listei obiectivelor generale si specific 

3.Solicita anual , de la compartimente listele cu revizuirile şi actualizării riscurilor 

4. Primeşte de la  Registrul de riscuri de la nivelul unităţii 

5. Verifica codificarea  procedurilor 

6. Inventariază documentele de intrare şi ieşire specific 

7. Elaborarea Programului de dezvoltare a SCIM 

8. Avizarea si aprobarea procedurilor formalizate 

9.Monitorizeaza procesul de gestionare a riscurilor 

10.Raportarea stadiului implementării şi dezvoltării SCIM în unitate 

11. Raport trimestrial de autoevaluare a activităţii desfăşurate 

Art.4.19. Comisia de întocmire a documentaţiei standard privind achiziţia de produse biocide  
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Se constituie prin decizia managerului unităţii, in baza Ordinului  nr. 961/2016 pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, 

tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi 

dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor 

de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de 

evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii nr. 395/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare si a Ordinului nr.1082/2016 pentru aprobarea modelului de documentări de 

atribuire standard privind achiziţia de produse biocide, cu modificările şi completările ulterioare. 

Comisia, are atribuţii de întocmire a documentaţiei standard prevăzută în Ordinului comun emis de  

Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţionala pentru Achiziţii Publice nr.1082/731/19.09.2016 şi apoi 

transmiterea acesteia in Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, prin compartimentul de specialitate, în 

vederea iniţierii procedurii de atribuire. 

Comisia se constituie din specialişti din cadrul unităţii, având ca scop: 

 prevenirea apariţiei erorilor în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii public de substanţe biocide; 

 standardizarea documentaţiei aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de 

substanţe biocide derulate de către unităţile sanitare; 

 prevenirea apariţiei erorilor în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii    publice de substanţe 

biocide; 

 necesitatea optimizării activităţii de elaborare a documentaţiilor de atribuire, prin responsabilizarea 

autorităţilor contractante în legătură cu conţinutul acestora,  

 necesitatea fluidizării şi perfecţionării procesului de achiziţie publică prin revenirea întârzierilor în 

iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor de  achiziţie publică; 

Comisia, are atribuţii de întocmire a documentaţiei standard prevăzută în Ordinului comun emis de  

Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice nr.1082/731/19.09.2016 şi apoi 

transmitere ei in Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, prin compartimentul de specialitate, în vederea 

iniţierii procedurii de atribuire. 

Art.4.20. Comisia  de coordonare a implementării managementului calităţii serviciilor şi siguranţei 

pacienţilor şi de coordonare a vizitei de acreditare a spitalului  

Se constituie prin decizia managerului în baza Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 446/2017 privind 

aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor. 

Atribuțiile și responsabilitățile Comisiei sunt următoarele: 

 Face propuneri privind obiectivele și activitățile cuprinse în Planul anual al managementului calităţii și 

siguranței pacienților, pe care le supune analizei Consiliului medical. În acest sens, se asigură că 

recomandările cele mai pertinente de îmbunătățire a calității serviciilor rezultate din analiza 

chestionarelor de satisfacție a pacienților se regăsesc în planul de îmbunătățire a calității, funcție de 

fondurile financiare la dispoziție; 

 Înaintează Consiliului medical propuneri  privind programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în 

cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor 

de calitate; 

 Asigură mecanismele de relaționare a tuturor structurilor unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a 

sistemului de management al calităţii, fiind în acest sens obligat să facă propuneri fundamentate legal; 

 Face propuneri fundamentate care susțin implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la 

managementul calităţii declarate de managerul spitalului (prin planul strategic şi/sau planul de 

management); 

 Analizează neconformităţile constatate în derularea activităților de către oricare dintre membrii Comisiei 

şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;  

 Identifică activitățile critice care pot determina întârzieri în realizarea obiectivelor din Planul anual al 

managementului calităţii și siguranței pacienților, și face propuneri în vederea sincronizării acestora; 

 Prin membrii săi, pune la dispoziția SMC. informațiile necesare întocmirii analizei modului de respectare 

a termenelor de realizare a activităților în vederea identificării cauzelor de întârziere și adoptării măsurilor 

în consecință; 

 Susține în permanență SMC în atingerea obiectivelor / activităților care privesc: reacreditarea spitalului, 

monitorizarea post-acreditare, implementarea și dezvoltarea continuă a conceptului de ”Calitate“; 

 Asigură prin membrii săi, difuzarea către întreg personalul spitalului a informațiilor privind stadiul 

implementării sistemului de management al calităţii, precum şi a măsurilor de remediere/înlăturare a 

deficienţelor constatate; 
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 Pune la dispoziția SMC. informațiile necesare întocmirii de autoevaluări pentru monitorizarea 

implementării managementului calității și urmărește ca rezultatele acestora să fundamenteze măsurile de 

îmbunătățire a calității serviciilor, adoptate la nivelul spitalului; 

 Propune anual sau ori de câte ori se constată necesar SMC., să evalueze punctual, nivelul de conformitate 

a respectării unor proceduri și protocoale aprobate, de la nivelul tuturor sectoarelor de activitate din spital, 

în a căror implementare s-au constatat neregularități; 

 Face propuneri privind luarea măsurilor necesare în vederea respectării principiilor și valorilor calității, 

conform misiunii asumate de către spital și  se preocupă de implementarea și dezvoltarea și armonizarea 

mediului ambiental (cultura organizaţională) și culturii calității în Spital, având în acest sens obligația de 

a aviza Codul de conduită existent la nivelul spitalului, precum și eventualele modificări/completări la 

acesta; 

 În baza ”Raportului intermediar de etapă de monitorizare”, a ”Planului de îndeplinire a cerinţelor de 

monitorizare” și a ”Raportului final de etapă de monitorizare” transmise spitalului de către responsabilul 

zonal cu monitorizarea – nominalizat de către A.N.M.C.S., sprijină SMC în vederea întocmirii de către 

acesta a ”Planului de îndeplinire a cerinţelor de monitorizare” și urmărește remedierea tuturor 

neconformităților; 

 În situația producerii unor evenimente adverse la nivelul spitalului, face propuneri de nominalizare de 

către manager a personalului care face parte din comisia de cercetare a respectivelor evenimente, în 

funcţie de natura evenimentului şi de microstructura/locaţia în care s-au produs acestea. După emiterea de 

către comisiile de cercetare a evenimentelor adverse a  rapoartelor de analiză a cauzelor care au dus la 

apariţia respectivelor evenimente, face propuneri concrete în vederea implementării măsurilor pentru 

prevenirea repetării lor;  

 Monitorizează condițiile de obținere/menținere a tuturor certificatelor de calitate specifice activităților 

desfășurate în toate sectoarele de activitate ale spitalului; 

 Analizează anual propunerile formulate de către SMC privind tematica pentru instruirea angajaților 

privind asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului, 

diferențiată pe categorii de personal, în scopul prioritizării acestora; 

 Analizează anual propunerile formulate de către persoana desemnată de către manager să desfășoare 

activitatea de informare și relații publice, în ceea ce privește conținutul programului de pregătire pentru 

îmbunătățirea comunicării personalului spitalului cu pacienții/ însoțitorii/ aparținătorii; 

 Asigură interfața necesară elaborării de protocoale/înțelegeri scrise între secții privind asistența medicală, 

consultului interdisciplinar, etc.; 

 Face propuneri concrete privind asigurarea cu resurse de către conducerea spitalului pentru realizarea 

fiecărui obiectiv din programul de management al calității și siguranței pacienților; 

 Realizează anual analiza obiectivității evaluării nivelului de satisfacție al pacienților prin utilizarea 

chestionarelor de satisfacție; 

 Monitorizează modul de implementare a recomandărilor SMC. pentru eficientizarea activităților și 

proceselor derulate în spital; 

 Identifică procesele din spital și disfuncțiile produse în desfășurarea acestora, întocmind propuneri 

fezabile de remediere a neajunsurilor constatate; 

 Analizează conținutul standardelor, criteriilor, cerințelor și indicatorilor prevăzuți de Ordinul nr. 

151/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 

2016, a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 

care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale 

în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 și stabilește care este drumul 

de parcurs pentru a atinge cel mai înalt grad de conformitate cu acestea/aceștia, raportat la resursele aflate 

la dispoziția spitalului, condițiile concrete și prioritățile de etapă existente, stabilind în acest sens 

obiectivele, activitățile, resursele și termenele de realizare cu responsabilități de implementare a 

propunerilor formulate; 

 Coordonează elaborarea documentației aferente procesului de evaluare și acreditare împreună cu structura 

de management a calităţii 

 Coordonează vizita de evaluare in vederea acreditarii spitalului. In acest sens încarcă în aplicaţia 

CAPESARO toate documentele necesare pentru pregătirea vizitei, pune la dispoziţia evaluatorilor 

ANMCS toate documentele solicitate, însoţeşte evaluatorii în timpul vizitei , susţine discuţiile şi 

interviurile pentru parcurgerea listelor de verificare în timpul vizitei de evaluare. 

 

CAPITOLUL V 

FUNCTIONAREA SPITALULUI; ORGANIZARE, FUNCŢII ŞI ATRIBUŢII 
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Art.5.1. FUNCŢII ŞI ATRIBUŢII GENELALE ALE SPITALULUI 

             (1) Elaborarea de proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice fiecărui sector de 

activitate (profil medical sau non-medical) întocmite de şefii de secţii sau compartimente, avizate de 

directorului de resort si aprobate de manager.  

             (2) În domeniul asistenţei medicale spitaliceasca si ambulatorie, Spitalul de    Pneumoftiziologie 

Aiud asigură, după caz: 

 prevenirea si combaterea bolilor respiratorii tuberculoase şi/sau netuberculoase cu risc de cronicizare,  

 adaptarea si aplicarea la specificul teritoriului arondat a Programului  National de Prevenire şi Combatere 

a Tuberculozei; 

 controlul medical si supravegherea medicala sistematica a unor categorii de bolnavi si   a unor grupe de 

populaţie expuse unui risc crescut de îmbolnăvire tuberculoasă; 

 asistenta medicala de specialitate a populaţiei precum şi urmărirea aplicării masurilor  profilactice 

 asigura condiţii de cazare, igiena, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale  conform normelor 

aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii 

 răspunde potrivit legii de calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igiena, 

alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului 

sănătăţii, ce determina prejudicii cauzate pacienţilor stabilite de către organele competente. Pentru 

prejudicii cauzate pacienţilor din culpa medicala, răspunderea este individuala.  

 efectuarea consultaţiilor investigaţiilor tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale  bolnavilor ambulatoriu şi 

spitalizaţi 

 depozitarea, prepararea si difuzarea medicamentelor precum si distribuirea produselor tehnico - medicale, 

potrivit normelor in vigoare; controlul şi urmărirea calităţii   medicamentelor în vederea ridicării 

eficientei tratamentelor, evitarea riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse; informarea si documentarea 

in domeniul medicamentelor 

 stabilirea factorilor de risc T.B.C. din mediul de viaţă şi de muncă, a influenţei  acestora asupra stării de 

sănătate a populaţiei şi controlului aplicării normelor de igiena 

 efectuarea de analize şi anchete epidemiologice pentru cunoaşterea unor aspecte  particulare ale stării de 

sănătate 

 desfăşurarea de activităţi proprii de cercetare potrivit posibilităţilor de dotare şi  încadrare 

 informarea bolnavului sau persoanelor celor mai apropiate asupra bolii şi evoluţiei acesteia, în scopul 

asigurării eficientei tratamentului aplicat 

 crearea unei ambianţe plăcute, asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare afecţiunii, atât din punct de 

vedere cantitativ, cât şi calitativ, precum şi servirea mesei în condiţii  de igiena 

 promovarea acţiunilor privind educaţia sanitara a populaţiei 

 realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea masurilor de prevenire a infecţiilor interioare, protecţia 

muncii si paza contra incendiilor, conform normelor in vigoare 

 asigurarea asistentei medicale şi a funcţionalităţii unităţilor sanitare în perioada de calamităţi (înzăpezire, 

inundaţii, etc.) sau în alte situaţii cu caracter deosebit . 

Art. 5.2.  SECŢIILE CU PATURI 

Art.5.2.1. Organizare 

Secţia cu paturi este organizată conform structurii aprobate, pe profil de specialitate cu respectarea 

normei din 26.07.2006 (Anexă la Legea 95/2006) privind structura funcţională asigura, în funcţie de 

resursele existente, condiţii de spitalizare optime de cazare, igienă şi alimentaţie pentru confortul fizic şi 

psihic al bolnavilor internaţi. 

Aceste condiţii vor  reprezenta criterii de autorizare şi acreditare a spitalului. 

Deciziei de internare de urgenţă aparţine medicului de gardă, conform procedurii CPU 

Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza de :  

   a)bilet de internare eliberat de medicul de specialitate din ambulatoriu direct sau pe baza recomandării 

de internare cuprinsă în  biletul  de trimitere al unui medic de familie, însoţit de  actul de identitate şi de   

adeverinţa  din care să rezulte calitatea de asigurat a pacientului conform procedurii de internare prin 

Biroul Internări. 

   b)biletului de internare eliberat de medicul de specialitate din ambulatoriu direct sau pe baza 

recomandării de internare cuprinsă în  biletul  de trimitere al unui medic de familie, însoţit de  actul de 

identitate şi de   adeverinţa  din care să rezulte calitatea de asigurat a pacientului conform procedurii de 

internare prin Biroul Internări. 

 Aceste servicii constau din: 

                        -         consultaţii 

                        -         investigaţii 

                        -         tratament medical  

                        -         îngrijire, medicamente şi materiale sanitare cazare şi masă,  

                                  recomandări la externare. 
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Asiguraţii suportă contravaloarea: 

                       -         serviciilor medicale efectuate la cerere; 

                       -         serviciilor medicale de înaltă performanţă efectuate la cerere sau  

                                  cuprinse în reglementările legale în vigoare conform normelor; 

Pacienţii cu patologie de urgenţă care nu aparţin specificului unităţii  vor primi obligatoriu  primele 

îngrijiri medicale,  fiind apoi dirijaţi la alte spitale de specialitate în condiţii de siguranţă. 

Repartizarea bolnavilor în secţii pe saloane se face pentru pacienţii cronici de către medicul şef de secţie 

şi de asistenta şefă, iar pentru pacienţii internaţi de urgenţă, de către medicul de gardă în funcţie de 

paturile libere, gravitatea şi specificul afecţiunii conform procedurii de internare CPU.  

În cazul urgenţelor, foaia de observaţie va fi obligatoriu completată în C.P.U., înainte de trimiterea 

pacientului în secţie,  de către medicul de gardă care a  

consultat pacientul şi a decis şi avizat internarea.  

În cazul pacienţilor cronici, foaia de observaţie va fi completată cel mai târziu  până la sfârşitul 

programului de lucru zilnic (în care nu se include şi contravizita). În foaia de observaţie se va menţiona 

obligatoriu planul terapeutic şi tratamentul necesar începând din prima zi de internare. 

Este cu desăvârşire interzis să se prescrie medicaţie sau să se iniţieze orice tratament (cu excepţia 

cazurilor de maximă urgenţă) fără a se completa anterior în totalitate FO. 

La eliberarea certificatelor de concediu medical se va ţine seama de Instrucţiunile privind acordarea 

concediilor medicale şi eliberarea certificatelor de concediu medical publicate în Ordonanţa de urgenţă 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

Art.5.2.2. Atribuţiile secţiilor cu paturi : 

La internare:  

 Examinarea imediata, completa, trierea  medicala si epidemiologica a bolnavilor,  asigurarea primului 

ajutor si acordarea asistentei medicale calificate si specializate, până când bolnavul ajunge în secţie; 

 Asigurarea baremului de urgenta,aprobat de conducerea spitalului la propunerea consiliului medical; 

 Îmbăierea bolnavilor, dezinfecţia si deparazitarea bolnavilor si efectelor după caz; 

 Asigurarea transportului bolnavilor în secţie; 

 Asigurarea transportului si a tratamentului pe durata transportului, pentru bolnavii care se transfera în alte 

unităţi sanitare; 

În timpul spitalizării : 

 Repartizarea bolnavilor în salon în cel mai scurt timp, în condiţiile aplicării corespunzătoare a măsurilor 

referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor intraspitaliceşti. 

 Asigurarea încă din ziua internării a examinării medicale clinice complete şi a realizării investigaţiilor 

strict necesare bolnavului internat de urgenţă sau cu programare; 

 Efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor suplimentare ce se dovedesc necesare stabilirii 

diagnosticului. Pacienţii cronici se vor interna după efectuarea anterioară în ambulator a tuturor 

investigaţiilor specifice patologiei pe care C.J.A.S. le asigură prin contracte cu terţii în ambulator; 

 Declararea cazurilor de boli contagioase, a bolilor profesionale, conform regulamentului  în vigoare; 

 Definirea manevrelor care implică soluţii ale continuităţii  materialelor utilizate şi a condiţiilor de 

sterilizare pentru fiecare secţie în parte; 

 Asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare) individualizat şi 

diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor 

procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale, prin folosirea instrumentarului,  a aparaturii medicale, a 

mijloacelor specifice de transport şi prin administrarea alimentaţiei dietetice corespunzătoare patologiei; 

 Asigurarea în permanenţă a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării; 

 Asigurarea conform cu protocoalele aprobate a medicaţiei necesare pentru realizarea tratamentului indicat 

de medicul curant şi a administrării corecte a acesteia, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul 

bolnavului; 

 Medicaţia va fi acordată integral de spital în funcţie de disponibilul existent la acel moment în farmacii  şi 

va fi  scrisă în foile de observaţie de medicul curant sau medicul rezident (sub stricta supraveghere a 

medicului curant); 

 Asigurarea de către un cadru medical sau auxiliar a însoţirii  pacientului, chiar dacă e perfect valid, în 

cazul în care trebuie supus  la explorări/investigaţii realizate  în alte secţii;  

 Asumarea manipulării alimentelor de personalul auxiliar special desemnat  care nu va mai efectua şi alte 

manevre de îngrijiri; 

 Asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce; 

 Asigurarea alimentaţiei bolnavului în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii; 

 Desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a 

mesei, de igienă permanentă, de primire a vizitelor şi de păstrare a legăturii acestora cu familia; 



 

 
101 

 Transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi unităţilor 

sanitare ambulatorii sau medicului de familie;  

 Urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale; 

 Asigurarea nivelului tehnic şi profesional al personalului medico-sanitar propriu şi a instruirii 

personalului medico-sanitar aflat pentru studii sau pentru instruire practică; 

 Activitatea în secţie este coordonată şi îndrumată de un medic şef de secţie şi de  un asistent  medical şef 

ale căror  atribuţii şi responsabilităţi sunt evidenţiate distinct în fişa postului. 

Art.5.2.3. Atribuţiile personalului 

In domeniul activităţii de asistenta medicala în secţiile medicale cu paturi, exista următoarele atribuţii ale 

personalului medical încadrat: 

 Asigura asistenta medicala de urgenta, supravegherea, îngrijirea, cazarea, alimentarea corespunzătoare, 

folosirea terapeuticii medicamentoase în scopul vindecării sau ameliorării suferinţei şi a invalidităţii; 

 Organizarea, stocarea şi utilizarea corespunzătoare, a documentelor medicale aferente derulării activităţii 

medicale. 

 Să informeze pacienţii despre serviciile medicale oferite si despre modul în care sunt furnizate; 

 Să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, precum şi intimitatea şi 

demnitatea acestora; 

MEDICUL DE GARDĂ: 

 Supraveghează  buna funcţionare a secţiilor şi de aplicarea a dispoziţiilor prevăzute în “Regulamentul de 

Ordine Interioara”, precum şi a sarcinilor dispuse de managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, pe 

care îl reprezintă în timpul aferent efectuării gărzii; 

 Se asigura la intrarea în garda de prezenţa la serviciu a personalului sanitar, existenta mijloacelor necesare 

asigurării asistentei medicale si de URGENŢĂ conform procedurii;  

 Supraveghează desfăşurarea în bune condiţii a schimbului de tură de pe fiecare secţie, şi va fi anunţat de 

către cadrul medical mediu dacă au survenit modificări în graficul de lucru la schimbul de tura; 

 Supraveghează  modul de desfăşurare a asistentei medicale de către cadrele medii şi îngrijirile acordate de 

cadrele auxiliare si notează în raportul de garda problemele constatate,  

 Supraveghează cazurile grave existente în secţii sau internate în timpul gărzii; acestea vor fi menţionate în 

“Registrul de gardă”; 

 Înscrie în “Registrul Unic de Consultaţii” orice bolnav prezentat la camera de gardă, completând toate 

rubricile; semnează şi parafează în registru pentru fiecare bolnav; 

 Internează cazurile de urgenta precum şi bolnavii prezentaţi cu bilet de trimitere de la medicul de 

specialitate sau medicul de familie. Răspunde de justa indicaţie a internării sau a refuzului acestor cazuri; 

 Răspunde la chemările care necesita prezenta sa în secţiile spitalului şi rezolvă prin transfer către alte 

spitale cazurile care depăşesc nivelul de competenta şi specialitatea sa completând şi semnând epicriza şi 

biletul de externare; 

 Întocmeşte foaia de observaţie  la toate cazurile internate, completează starea şi evoluţia bolnavilor 

internaţi care ridica probleme în timpul gărzii, precum şi medicaţia de urgenţă pe care au recomandata să 

fie  administrată; 

 Acorda asistenta medicala bolnavilor care nu necesita internarea si se asigura de internarea in alte spitale 

a bolnavilor care nu pot fi rezolvaţi în spital, după acordarea primului ajutor; 

 Anunţă cazurile cu implicaţii medico –legale Directorului Medical al spitalului; 

 Constata decesul si consemnează data şi ora decesului în foaia de observaţii cu semnătură şi parafă. 

Medicul de garda care a constatat decesul scrie epiciriza de deces, menţionând data completării acesteia, 

semnează şi parafează. După 2 ore de la deces întocmeşte procesul verbal de predare –primire a 

cadavrului conform protocolului încheiat şi verifică dacă decedatului i s-a aplicat pe antebraţ o brăţară de 

identificare ce conţine: numele, prenumele, vârstă, secţia unde a fost internat, data si ora decesului, nr. 

F.O. (Hotărârea nr. 451/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 

privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea 

transplantului, cu modificările şi completările ulterioare, Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 

104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre in 

vederea transplantului) conform procedurii aprobata de conducerea spitalului; 

 La solicitarea telefonica a asistentei dietetician asista dimineaţa la eliberarea alimentelor din magazie 

către blocul alimentar. In cazul in care asistenta dieteticiana constata ca alimentele nu sunt 

corespunzătoare anunţă medicul de garda pentru ca acestea să fie refuzate pentru darea în consum şi 

sesizează acest aspect conducerii spitalului. 

 Controlează calitatea hranei, respectarea meniului  înainte de servirea meselor de dimineaţă, prânz şi cină 

a bolnavilor; refuză servirea felurilor de mâncare necorespunzătoare, consemnând motivele în condica de 

la blocul alimentar. 
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 Anunţă prin toate mijloacele posibile Managerul spitalului precum şi şeful serviciului Administrativ în 

caz de : incendiu, calamitate naturală survenite în timpul gărzii şi ia măsurile imediate de intervenţie şi 

prim ajutor cu mijloacele pe care le are la dispoziţie. 

 La terminarea serviciului întocmeşte “Raportul de garda” pe care îl consemnează în registrul destinat 

acestui scop.  

 Raportul de gardă va conţine succint activitatea din spital pe durata gărzii (prezentări, internări, 

transferări, decese, etc.) masurile luate, deficiente constatate in activitatea medicala, administrativa şi 

orice alte observaţii considerate necesare, după caz. 

 Prezintă raportul de garda la care participa: medicul de gardă, ceilalţi medicii, farmacistul, asistentele şefe 

; raportul de garda poate dura maxim 30 minute. 

 Respecta normele de protecţia muncii 

 Respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor 

 Să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, precum şi intimitatea şi 

demnitatea acestora; 

MEDICUL CURANT: 

 are obligaţia de a obţine consimţământul informat al pacientului. 

 repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile respectării masurilor referitoare la prevenirea şi 

combaterea infecţiilor interioare după caz, 

 asigurarea examinării medicale complete si efectuarea in cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare 

stabilirii diagnosticului 

 declararea cazurilor de boli contagioase conform reglementarilor in vigoare, 

 asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare) individualizat si diferenţiat, 

in raport cu forma si stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee si tehnici medicale, 

indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, medicamentelor, agenţilor fizici, balneari, 

climatici, a gimnasticii medicale, ergoterapiei 

 asigurarea îngrijirilor medicale necesare pe toata durata internării bolnavilor 

 prescrierea medicamentelor necesare tratamentului indicat în funcţie de stocul in farmacie si 

administrarea corecta a acestora, nefiind păstrate medicamente la patul bolnavului, 

 recomanda alimentaţia bolnavilor, in concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al bolii, 

 asigurarea securităţii copiilor contra accidentelor în secţia pneumoftiziologie copii 

 transmiterea concluziilor diagnostice si a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi, unităţilor 

sanitare ambulatorii prin bilet de externare, scrisoare medicala precum  si alte documente solicitate de 

legislaţia in vigoare; 

 educaţia sanitara a bolnavilor cu respectarea prevederilor legale; 

 efectuarea de studii şi cercetări ştiinţifice medicale în legătura cu aplicarea de metode noi de investigaţii 

şi tratament 

 să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si intimitatea si 

demnitatea acestora; 

Atribuţiile medicului curant (indiferent de specialitate) de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016:   

a) protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat, cu 

respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

b) aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

c) obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă, în 

conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi înainte de iniţierea tratamentului 

antibiotic; 

d) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

e) consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de prevenire a 

transmiterii infecţiilor; 

f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi implementarea măsurilor 

instituite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru a 

preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor; 

g) solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau conform 

ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în 

unitatea sanitară; 

h) respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborată de 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 
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i) după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte 

secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu 

prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale şi 

monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei; 

j) comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologic la transferul pacienţilor săi în altă 

secţie/altă unitate medical 

Atribuţiile medicului curant în domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 

1226/2012  

a)    supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie; 

b)    aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

c) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activitatea medicala. 

Atribuţiile medicului curant în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 

MEDIUL ŞEF AL SECŢIEI CU PATURI: 

 0rganizează şi răspunde de întreaga activitate în secţia pe care o conduce astfel încât să fie realizaţi 

indicatorii de performanta negociaţi şi aprobaţi de managerul spitalului şi stipulaţi în subcontractul de 

administrare; 

 Întreaga activitate de control efectuata asupra secţiei se confirma prin semnarea documentelor verificate, 

acolo unde este cazul, conform cu prevederile legale; 

 Elaborează propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice şi le 

transmite spre avizare către directorul medical si aprobare către managerului; 

 Răspunde de aplicarea dispoziţiilor legale privind internarea şi externarea bolnavilor conform 

procedurilor; 

 Prezintă la raportul de garda evenimentele din secţie din ultimele 24 de ore, propunând masuri adecvate 

de rezolvare; 

 Avizează fiecare bolnav care solicita internare, periodic şi ori de câte ori este nevoie, face  vizita mare pe 

secţie împreună cu medicii curanţi , asistentul şef şi asistenta tură; 

 Organizează, controlează şi îndrumă direct activitatea personalului din secţia cu paturi; 

 Programează activitatea tuturor medicilor din secţie, indiferent de încadrarea lor, astfel ca fiecare să 

lucreze periodic în diverse compartimente ale acesteia în scopul îmbunătăţirii pregătirii profesionale şi a 

practicării  conform competenţelor şi atribuţiilor a tuturor profilelor de activitate din secţie; 

 Controlează consemnarea diagnosticul de la internare, de la 72 de ore, de la externare stabilit de către 

medicul de garda si/sau medicul curant,  

 Avizează  prescrierea de medicamente la pacienţii din cadrul secţiei, avizează investigaţiile paraclinice de 

înalta performanta; asigura şi urmăreşte stabilirea diagnosticului, aplicarea corecta a indicaţiilor 

terapeutice  în limitele dotării şi aprovizionării cu medicamente, materiale sanitare şi aparatura; 

 Organizează acordarea asistentei medicale la primire în secţie precum  şi întocmirea corecta a 

documentelor medicale aferente internării şi externării; 

 Organizează şi răspunde de activitatea de planificarea gărzilor conform reglementarilor in vigoare, prin 

rotaţie, conform procedurii. 

 Organizează îngrijirea medicala adecvata a bolnavilor, de rezolvarea cazurilor grave de pe secţie,  

 Organizează aplicarea corecta a tehnicilor aseptice cit si comportamentul igienic al personalului sanitar, 

prin respectarea normelor de igiena si aplicarea masurilor de prevenire si control a infecţiilor nozocomiale 

din secţia respectiva 

 În cazul suspectării diagnosticului de infecţie nozocomial verifică menţionarea diagnosticului in foaia de 

observaţie şi anunţă cazul la CPCIN pentru derularea procedurii specifice de confirmare a diagnosticului 

de infecţie nosocomială.  

 Controlează prin sondaj modul de efectuare a prelucrării sanitare a bolnavului la internare. 

 Avizează, la solicitarea medicului curant, în funcţie de starea bolnavului, metodele şi tehnicile cele mai 

adecvate , explorare şi terapeutice necesare pentru evitarea complicaţiilor septice şi a infecţiilor pe cale 

sanghina. 

 Organizează în secţie circuitele precum şi spaţiile pentru izolarea bolnavilor cu boli transmisibile şi 

aplicarea măsurilor de izolare în funcţie de condiţiile asigurate de conducerea spitalului. De asemenea, 

organizează spaţii şi ia masurile corespunzătoare pentru izolarea bolnavilor cu contagiozitate mare, după 

posibilităţi şi dotare. 

 Dispune masuri pentru transferul imediat al cazurilor de boli transmisibile in spitale (secţii) de boli 

infecţioase.  
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 Asigura utilizarea judicioasa a paturilor, stabilind masuri pentru evitarea supraaglomerării bolnavilor şi 

însoţitorilor. 

 Analizează  în cadrul Consiliului Medical  modul de stabilire a diagnosticului de infecţie nozocomiala, 

corectitudinea tratamentului şi a masurilor de prevenire şi control aplicate. 

 Controlează obligatoriu in cadrul vizitei condiţiile de igiena din secţie, ţinuta şi comportamentul igienic al 

personalului, igiena saloanelor, aerisirea încăperilor, igiena grupurilor sanitare, igiena oficiului, igiena 

bolnavilor, respectarea masurilor de izolare, efectuarea corecta a curăţeniei şi dezinfecţiei. 

 Propune spre aprobare managerului amenajările şi remedierile necesare asigurării condiţiilor de igiena si 

aprovizionarea cu materiale necesare pentru prevenirea infecţiilor nozocomiale.  

 Urmăreşte organizarea dezinfecţiei ciclice a încăperilor din secţie şi asigura eliberarea spaţiilor respective 

în momentul planificat. 

 Colaborează cu medicii şefi ai altor secţii, coordonatori de compartimente si laboratoare, în vederea 

stabilirii diagnosticului şi aplicării tratamentului corespunzător la toţi pacienţii internaţi; 

 Organizează consultaţii medicale de specialitate in cadrul consulturilor intersecţii; 

 Propune introducerea in practica a celor mai eficiente metode de diagnostic si tratament  

 Controlează  completarea foilor de observaţie clinica a bolnavilor in primele 24 ore de la internare şi de 

înscrierea  evoluţiei şi a tratamentului aplicat ; 

 Controlează şi răspunde de eliberarea, conform normelor legale si a procedurilor existente, a 

documentelor medicale întocmite în secţie  

 Propune in Consiliul Medical masuri de ridicarea continua a nivelului profesional a personalului din 

subordine ; 

 Controlează  la ieşirea din spital documentele de externare întocmite de către medicul curant şi aduse de 

asistenta de cabinet ; 

 Controlează modul de păstrare în secţie, pe timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare (foaia de 

observaţie, foaia de temperatura, buletine de analiza, biletul de trimitere, etc.) ;  

 Supraveghează evidenta substanţelor stupefiante din aparatul de urgenta, daca este cazul; 

 Organizează activitatea de educaţie sanitara la pacienţii spitalizaţi . 

 Organizează si efectuează  activitatea didactica şi cercetare ştiinţifică desfăşurată în secţie (acolo unde 

este cazul);  

 Participa la confruntarea anatomo - patologica a cazurilor deosebite de pe secţia medicala pe care o 

conduce, alături de medicul curant si anatomopatolog după caz; 

 Controlează permanent ţinuta corecta şi comportamentul personalului din secţie;  

 Întocmeşte fisele anuale de apreciere a activităţii întregului personal din subordine si fisele de post ; 

 Încheie subcontract de administrare cu managerul unităţii sanitare; 

 Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului conform cu pregătirea profesională şi fişa 

postului şi contractul individual de muncă. 

 Verifică aplicarea corecta de către colectivul secţiei a prevederilor contractului cadru privind condiţiile 

acordării asistentei medicale spitaliceşti cu respectarea pachetului de servicii de baza pentru asigurări si a 

pachetului minimal in cazul persoanelor cu asigurare facultativa. 

 Să ia masuri specifice de informare a asiguraţilor despre serviciile medicale oferite, despre modul in care 

sunt furnizate, verificând respectarea criteriilor de calitate elaborate de către Colegiul Medicilor din 

Romania şi Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, pentru aplicare în secţiile unităţilor spitaliceşti 

conform procedurii elaborate. 

 Răspunde de acordarea serviciilor medicale tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate 

unde se virează contribuţia de asigurări de sănătate pentru aceştia, precum şi de solicitarea documentelor 

care atesta aceasta calitate. 

 Coordonează şi controlează modul în care asiguraţii internaţi sunt informaţi asupra serviciilor medicale 

oferite. 

 Răspunde de respectarea confidenţialităţii tuturor datelor si informaţiilor privitoare la asiguraţi, a 

intimităţii şi demnităţii acestora. 

 Coordonează, controlează şi răspunde de evidenta distincta a pacienţilor internaţi în urma unor accidente 

de muncă, apărute în cursul exercitării profesiei, a îmbolnăvirilor profesionale, a daunelor a prejudiciilor 

aduse altor persoane, pentru care contravaloarea serviciilor medicale furnizate nu se suporta de către Casa 

de Asigurări de Sănătate, ci de angajator sau persoanele vinovate. 

 Informează conducerea spitalului asupra activităţii secţiei, punând la dispoziţie actele solicitate în acest 

scop. 

 Să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, precum şi intimitatea şi 

demnitatea acestora; 

 Atribuţii, responsabilităţi în raporturile juridice de munca: 
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 Organizează şi răspunde de aducerea la cunoştinţa întregului personal al secţiei a regulamentului de 

ordine interioara al spitalului, a tuturor masurilor/ deciziilor conducerii spitalului care au implicaţii asupra 

personalului din secţie, a raporturilor de munca ale acestora. 

 Verifica respectarea, de către întregul personal al secţiei, a sarcinilor de serviciu si a normelor de 

comportare în unitate, stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioara a spitalului; controlează 

permanent comportamentul personalului secţiei. 

 Întocmeşte fişele de post precum si fisele de evaluare a performantelor individuale ale personalului 

angajat în secţie şi le comunica conducerii spitalului. 

 Verifică şi răspunde de respectarea programului de lucru in cadrul secţiei pe care o conduce. 

 Respecta prevederile legale in vigoare referitoare la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor, 

informaţiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului. 

Atribuţiile medicului şef de secţie de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

a) organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, conform planului 

anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară; 

b) răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al secţiei, cu respectarea procedurii de 

declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată de serviciul/compartimentul de prevenire a 

infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

c) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în spital; 

e) răspunde de efectuarea de către asistenta şefă de secţie a triajului zilnic al personalului din subordine şi 

declararea oricărei suspiciuni de boală transmisibilă către serviciul/compartimentul de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) în cazul şefilor de secţie în secţii cu risc, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor 

pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile 

programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

g) răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauţii şi de aplicarea ei, împreună cu 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi cu directorul medical; 

h) răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale pe secţie. 

Atribuţiile medicului şef de secţie in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul 

nr. 1226/2012  

a)    controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie; 

b) semnalează imediat directorului medical şi şefului serviciului administrativ deficienţele în sistemul de 

gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale. 

Atribuţiile medicului şef de secţie in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil in activitatea depusa; 

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

ASISTENTUL MEDICAL ŞEF AL SECŢIEI CU PATURI 

Asistenta şefa organizează, îndruma şi controlează întreaga activitate a personalului mediu, auxiliar şi 

elementar din secţiile cu paturi. 

a)Atribuţii în legătură cu îngrijirea bolnavilor 

 Organizează la începutul programului raportul de garda al personalului mediu si auxiliar sanitar, cu care 

ocazie analizează evenimentele din secţie din ultimele 24 de ore , stabilind masurile necesare. 

 Participa la raportul de garda al medicilor 

 Însoţeşte medical şef de secţie şi medical curant la vizită, consemnează şi asigura îndeplinirea de către 

personalului din subordine a tuturor indicaţiilor date de acesta. 

 Asigura transmiterea condicilor de medicamente la farmacie şi controlează administrarea tratamentului 

potrivit indicaţiilor medicale. 

 Organizează păstrarea medicamentelor primate pentru tratamentul zilnic. 

 Controlează medicamentele de la aparat, asigura justificarea la zi si completarea acestora. 

 Participă la educaţia sanitara a pacienţilor şi aparţinătorilor. 

 Asigura îngrijiri bolnavilor internaţi ori de cate ori este nevoie; semnalează medicului aspecte deosebite 

cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor. 

 La nevoie preia toate sarcinile asistentului medical. 

 Implementează planul de îngrijire a pacientului în funcţie de nevoile de îngrijire şi urmăreşte îndeplinirea 

tuturor procedurilor de către personalul din subordine în funcţie de competenta si atribuţii. 

 Respecta confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, precum şi intimitatea şi 

demnitatea acestora; 
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b) Atribuţii în legătură cu personalul subordonat 

 Organizează şi controlează folosirea integrala a timpului de muncă a personalului din subordine, 

întocmeşte graficul lunar de lucru al acestuia, controlează predarea serviciului pe ture si asigura folosirea 

judicioasa a personalului in perioada concediilor. 

 Controlează şi răspunde de ţinuta personalului din subordine şi a bolnavilor internaţi. 

 Participă la întocmirea fişelor anuale de apreciere a personalului din subordine. 

 Asigură organizarea gărzilor individuale pentru bolnavii gravi, la indicaţia medicului. 

c) Atribuţii administrative - gospodăreşti  

 Asigura primirea bolnavilor în secţie precum si informarea acestora asupra prevederilor Regulamentului 

de Ordine Interioara referitor la drepturile şi îndatoririle bolnavilor 

 Asigura respectarea Regulamentului de ordine interioara de către personalul subordonat si propune 

sancţionarea abaterilor disciplinare. 

 Controlează condiţiile de igiena în care au fost primiţi bolnavii, luând măsurile corespunzătoare pentru 

asigurarea igienei individuale a bolnavilor în timpul spitalizării. 

 Răspunde de bunurile aflate in gestiunea sa. 

 Controlează şi răspunde de aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice luând toate masurile împotriva 

prevenirii şi transmiterii infecţiilor interioare. 

 Se îngrijeşte de asigurarea instrumentarului necesar efectuării tratamentului curent şi de urgenta. 

 Întocmeşte necesarul de regimuri şi fişa zilnică de alimentaţie a secţiei 

 Înlocuieşte asistenta cu atribuţii de dietetică. 

d)Atribuţiile asistentei şefe de secţie de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016:  

a) prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborate 

de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale cu personalul mediu şi 

auxiliar din secţie şi răspunde de aplicarea acestora; 

b) răspunde de aplicarea precauţiunilor standard şi specifice de către personalul secţiei; 

c) răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnică 

aseptică de către acesta; 

d) controlează respectarea circuitelor funcţionale din secţie; 

e) răspunde de starea de curăţenie din secţie; 

f) transmite directorului de îngrijiri (directorului medical)necesarul de materiale de curăţenie, 

consumabile, dezinfectanţi, elaborat în concordanţă cu recomandările serviciului de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale; 

g) controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie; 

h) supraveghează şi controlează activitatea în oficiul alimentar privind depozitarea, prepararea şi 

distribuirea alimentelor, în special la bucătăria dietetică, lactariu, biberonerie etc.; 

i) supraveghează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie şi sesizează directorului de îngrijiri orice 

deficienţe constatate; 

j) verifică igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitară a acestora; 

k) urmăreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor şi însoţitorilor şi le 

îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la cunoştinţa directorului de îngrijiri; 

l) constată şi raportează directorului de îngrijiri/directorului medical deficienţe de igienă (alimentare cu 

apă, instalaţii sanitare, încălzire);m) coordonează şi supraveghează operaţiunile de curăţenie şi 

dezinfecţie; 

n) participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienţei curăţeniei, dezinfecţiei şi sterilizării împreună 

cu echipa serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

o) asigură necesarul de materiale (săpun, dezinfectant, prosoape de hârtie, echipament de unică folosinţă) 

şi coordonează în permanenţă respectarea de către personal şi însoţitori a măsurilor de izolare şi 

controlează prelucrarea bolnavilor la internare; 

p) anunţă la serviciul de internări locurile disponibile, urmăreşte internarea corectă a bolnavilor în funcţie 

de infecţiozitate sau receptivitate; 

q) coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi a măsurilor 

pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de şeful 

serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale; 

r) instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte aplicarea acestor 

măsuri; 

s) semnalează medicului şef de secţie şi/sau directorului de îngrijiri cazurile de boli transmisibile pe care 

le suspicionează în rândul personalului; 

t) instruieşte şi supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă care trebuie respectate 

de vizitatori şi personalul spitalului (portul echipamentului, evitarea aglomerării în saloane); 
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u) verifică şi răspunde de modul de manipulare a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi păstrarea lenjeriei 

murdare, dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii infecţioşi, transportul lenjeriei murdare, transportul şi 

păstrarea lenjeriei curate; 

v) verifică şi răspunde de modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, de depozitare a lor 

pe secţie, de modul de transport la depozitul central; 

w) controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra echipamentului de protecţie şi 

comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune 

directorului de îngrijiri măsuri disciplinare în cazurile de abateri; 

x) răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale pe secţie, în funcţie de manevrele şi procedurile medicale identificate cu risc pentru 

pacienţi, şi se asigură de implementarea acestora; 

y) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale pe secţie; 

z) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la produse biologice pe 

secţie. 

Atribuţiile asistentului şef de secţie in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu 

Ordinul nr. 1226/2012  

a)   răspunde de modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie; 

b)  prezintă medicului şef de secţie planificarea necesarului de materiale pentru sistemul de gestionare a 

deşeurilor ce rezulta din activitatea medicala; 

c) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din 

activitatea medicala.. 

Atribuţiile asistentului şef de secţie in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

c) implementează planul de îngrijiri în limita competenţelor sale. 

 

ASISTENTUL MEDICAL DIN SECŢIA CU PATURI  

Atribuţii şi competente conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 560/1999 

Atribuţii: 

 Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi  cerintelor postului; 

 Respecta Regulamentul de Ordine Interioara; 

 Preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifică toaleta personală, ţinuta 

de spital şi îl repartizează la salon; 

 Informeaza pacientul cu privire la structura sectiei si asupra obligativitatii respectarii ROI; 

 Acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul; 

 Participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon; 

 Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor şi evaluează rezultatele obţinute pe tot parcursul 

internării; 

 Prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la 

internare şi pe tot parcursul internării, 

 Observă simptomele şi starea pacientului, le înregistrează în dosarul de îngrijire şi informează medicul; 

 Pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi tratament; 

 Pregăteşte bolnavul, prin tehnici specifice,  pentru investigaţii speciale sau alte intervenţii ; 

 Organizează transportul bolnavului şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului; 

 Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului; 

 Răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmieră a toaletei, 

schimbării lenjeriei de corp şi de pat,  a schimbarii pozitiei bolnavului si creării condiţiilor pentru 

satisfacerea nevoilor fiziologice; 

 Observă apetitul pacienţilor, supraveghează şi asigură alimentarea pacienţilor dependenţi, supraveghează 

distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în  foaia de observaţie; 

 Administrază personal medicaţia, efectuează tratamente, imunizările şi testările biologice conform 

prescripţiilor medicale; 

 Asigura monitorizarea specifica bolnavilor conform indicaţiei medicului; 

 Pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor; 

 Asigură pregătirea operatorie a pacientului, unde este cazul; 

 Asigură îngrijirea post operatorie , unde este cazul; 

 Semnalează medicului orice modificări depistate în evoluţia pacientului; 

 Verifică existenţa semnului de identificare a pacientului; 

 Pregateşte materialele şi instrumentarul în vederea sterilizării; 
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 Respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor precum şi a medicamentelor cu 

regim special; 

 Organizează şi desfaşoară program de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere, lecţii educative şi 

demonstraţii practice pentru pacienţi, aparţinători şi diferite categorii profesionale aflate în formare; 

 Participă la acordarea îngrijirilor paleative şi instruieşte familia sau aparţinătorii pentru acordarea 

acestora; 

 Participă la organizarea şi realizarea activităţilor psihoterapeutice de reducere a stresului şi de depăşire a 

situaţiilor de criză; 

 Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor apartinatorilor conform ROI; 

 Efectuează verbal şi în scris preluarea - predarea fiecărui pacient şi a serviciului, în cadrul raportului de 

tură; 

 Pregăteşte pacientul pentru externare; 

 În caz de deces, inventariază obiectele personale, identifică cadavrul şi organizează transportul acestuia la 

locul stabilit de conducerea spitalului; 

 Utilizează şi păstrează, în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează 

colectarea materialelor  şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea  

acestora în vederea distrugerii; 

 Poartă echipament de protectie prevazut în ROI, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie pentru 

păstrarea igienei şi aspectului estetic; 

 Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate actului medical; 

 Respectă secretul profesional; 

 Respectă şi apără drepturile pacientului; 

 Se preocupă de actualizarea cunoştiinţelor profesionale, prin studii individuale sau alte forme de educaţie 

continuă, conform cerinţelor postului; 

 Participă la procesul de formare profesională a viitorilor asistenţi medicali; 

 Supraveghează şi controlează activităţile desfăşurate de personalul din subordine; 

 Participă sau ia iniţiativa de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor de sănătate; 

Competenţe: 

1.Stabileşte priorităţile privind îngrijirea şi întocmeşte planul de îngrijire; 

2. Efectuează următoarele tehnici: 

 tratament parenteral 

 transfuzii 

 puncţii arterio- venoase 

 vitaminizări 

 imunizări 

 testări biologice 

 probe de compatibilitate 

 recoltează probe de laborator 

 efectuează sondaje şi spălături  

 pansamente şi bandaje 

 tehnici de combatere a hipo şi hipertermiei 

 clisme în scop terapeutic şi evacuator 

 intervenţii pentru mobilizarea secreţiilor ( hidratare, drenaj postural, umidificare, vibraţie, tamponări,     

frecţii, etc.) 

 intubaţii în caz de urgenţă 

 oxigenoterapie 

 resuscitare cardiorespitatorie 

 aspiraţia traheobronşică 

 îngrijeşte bolnavul cu canula traheala 

 băi medicamentoase şi prisnite 

 mobilizează pacientul 

 masurarea funcţiilor vitale şi vegetative 

 pregătirea pacientului pentru explorări funcţionale 

 pregătirea pacientului pentru investigaţii specifice 

 îngrijirea ochilor, mucoasei nazale, a mucoasei bucale, etc. 

 prevenirea şi combaterea escarelor 

 urmăreşte şi calculează bilanţul hidric; 

 verifică şi răspunde de existenţa benzii de identificare a pacientului; 

 îngrijeşte şi educă persoanele cu stoma. 
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Atribuţiile asistentei de salon de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale în unităţile sanitare în conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor; 

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor 

adecvate pe toată durata internării pacienţilor; 

c) menţine igiena, cf  politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon; 

d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie în legătură cu apariţia semnelor 

de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat medicul 

curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi 

sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

g) semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale; 

h) participă la pregătirea personalului; 

i) participă la investigarea focarelor. 

Atribuţiile asistentului din secţii cu paturi in domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu 

Ordinul nr. 1226/2012  

a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedură; 

b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activitatea medicala. 

Atribuţiile asistentului din secţii cu paturi in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

c) implementează planul de îngrijiri în limita competenţelor sale. 

     

INFIRMIERA :  

 Îşi desfăşoară activitatea în spital sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical; 

 Pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavului; 

 Efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu    respectarea regulilor de 

igienă; 

 Ajută bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice; 

 Ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice; 

 Asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate în locurile şi condiţiile stabilite (în 

secţie); 

 Asigură toaleta  bolnavilor imobilizaţi ori de câte ori este nevoie; 

 Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării; 

 Transportă produsele biologice recoltate de la bolnavi, din secţie la Laboratorul de analize medicale, 

respectând circuitul si traseul stabilit. 

 Transportă lenjeria murdară (de pat şi a bolnavilor) în containere speciale la spălătorie şi o aduce curată în 

containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor regulamentului de ordine 

interioară; 

 Execută la indicaţia asistentului medical, dezinfecţia zilnică a mobilierului din salon; 

 Pregăteşte la indicaţia asistentului medical, salonul pentru dezinfecţie, ori de câte ori este necesar; 

 Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută 

bolnavul la deplasare; 

 Pregăteşte şi ajută bolnavul pentru efectuarea  plimbării şi îi ajută pe cei care necesită ajutor pentru a se 

deplasa; 

 Colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizate, în  recipiente speciale şi 

asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare, în  vederea neutralizării; 

 Ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea bolnavului imobilizat; 

 Goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile care colectează urina sau te produse 

biologice, excremente,  după ce s-a făcut bilanţul de către asistentul medical şi au fost înregistrate în 

documentaţia pacientului; 

 După decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută la 

transportul acestuia, la locul stabilit de către  conducerea instituţiei; 

 Nu este abilitată să dea  relaţii despre starea sănătăţii bolnavului; 

 Va respecta comportamentul etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar; 

 Respectă Regulamentul de ordine interioară; 

 Respectă normele igienico-sanitare, de sănătate si securitate a muncii si normele PSI; 

 Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea  infecţiilor nosocomiale; 
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 Participă la instruirile periodice  efectuate de asistentul medical privind normele de igienă şi protecţia 

muncii; 

 Transportă alimentele de la  bucătărie pe secţii sau la cantină cu respectarea normelor igienico-sanitare în 

vigoare; 

 Asigură ordinea  şi curăţenia în oficiile alimentare ale secţiei;  

 Respecta reglementările in vigoare privind gestionarea deşeurilor rezultate din  activităţile medicale 

(conform Ordinelor M.S.); 

 Respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentului şef îmbolnăvirile pe care le 

prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii  de familie; 

 Poarta in permanenta, in timpul programului de lucru, echipamentul de protecţie stabilit, precum si 

ecusonul standard pentru identificare; 

 La solicitarea asistentului medical sau a medicului, executa si alte sarcini de serviciu in limita 

competentelor sale profesionale. 

 Respectă confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, precum şi intimitatea şi 

demnitatea acestora; 

Atribuţiile infirmierei de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 

unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedură; 

       b) aplică corect masurile profilactice primare şi secundare în ceea ce priveşte riscul de expunere şi 

postexpunere la sânge si alte produse biologice 

       c) utilizează echipamentul de protecţie corespunzător manoperei efectuate conform Procedurii de 

lucru şi ROI.  

       d) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din activitatea medicala. 

Atribuţiile infirmierei din secţiile cu paturi în domeniul gestionării deşeurilor medicale în conformitate cu 

Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicală. 

Atribuţiile infirmierei din secţii cu paturi în domeniul managementului calităţii  

a)  să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 

c)   implementează planul de îngrijiri în limita competenţelor sale. 

 

ÎNGRITORUL DE CURĂŢENIE: 

 Efectuează curăţenia în condiţii corespunzătoare; 

 Efectuează întreţinerea gospodărească a spaţiului repartizat şi răspunde de starea  de igienă a saloanelor, 

coridoarelor, oficiilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor; 

 Curăţă şi dezinfectează băile şi WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai  în aceste locuri; 

 Efectuează cu avizul personalului mediu şi auxiliar aerisirea periodică a saloanelor şi răspunde de 

încălzirea corespunzătoare a acestora; 

 Curăţă şi dezinfectează urinarele, scuipăturile, etc. conform indicaţiilor primite ; 

 Transportă gunoiul şi reziduurile alimentare în condiţii corespunzătoare, răspunde de depunerea lor 

corect; 

 Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în grijă personal, precum şi a 

celor ce se folosesc în comun; 

 Respectă reglementările în vigoare privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale 

(conform Ordinelor M.S.1226/2012); 

 Execută colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea 

acestora în vederea distrugerii 

 Supraveghează şi răspunde personal, de mijloacele fixe şi obiectele de inventar pe care le are în 

responsabilitate: ustensile, produse etc.; 

 Răspunde de păstrarea în bune condiţii şi utilizarea corectă, raţională şi eficientă a mijloacelor, 

materialelor şi produselor pe care le primeşte şi are în folosinţă;   

 Respectă permanent regulile de igiena personală şi declară asistentului şef îmbolnăvirile pe care le 

prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii  de familie; 

 Poartă în permanenţă, în timpul programului de lucru, echipamentul de protecţie stabilit, îngrijindu-se de 

aspectului estetic personal, precum şi ecusonul standard pentru identificare; 

 Respectă normele igienico – sanitare şi de protecţia muncii; Respectă normele de securitate; Respectă 

normele P. S. I.; 
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 Respecta comportamentul etic fata de pacienţi, aparţinători si celelalte persoane cu care vine in contact 

sau colaborează, având obligaţia folosirii unui limbaj politicos si a unei conduite civilizate fata de orice 

persoana pe parcursul desfăşurării întregii activităţi in cadrul spitalului; 

 La solicitarea, executa şi alte sarcini de serviciu în limita competentelor sale  profesionale. 

 Respectă confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, precum şi intimitatea şi 

demnitatea acestora; 

Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale în unităţile sanitare in conformitate cu  Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedură; 

       b) aplică corect măsurile profilactice primare şi secundare în ceea ce priveşte riscul de expunere şi 

postexpunere la sânge şi alte produse biologice 

       c) utilizează echipamentul de protecţie corespunzător manoperei efectuate conform Procedurii de 

lucru şi ROI.  

       d)  aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din activitatea medicală. 

Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie în domeniul gestionării deşeurilor medicale în conformitate cu 

Ordinul nr. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură. 

  c) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activitatea medicală. 

Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie în domeniul managementului calităţii  

    a) să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

    b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate 

şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

BRANCARDIERUL 

 îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea si supravegherea asistentului medical si a medicului de garda, a 

medicului curant, a medicului şef secţie, după caz; 

 respecta ROF si ROI precum şi Codul de conduită al personalului contractual; 

 se ocupă de transportul pacienţilor; 

 se ocupă de funcţionarea, curăţenia şi dezinfectarea cărucioarelor de transport şi a tărgilor, şi cunoaşte 

soluţiile dezinfectante şi modul de folosire; 

 efectuează transportul cadavrelor respectând regulile de etică, însoţit de încă două persoane, cu 

documentele de identificare; 

 la transportul cadavrelor va folosii obligatoriu echipament special de protecţie (un halat de protecţie, 

mănuşi de cauciuc, etc.); 

 va anunţa orice eveniment deosebit ivit medicului şef secţie/asistent medical şef sau asistent medical de 

serviciu; 

 nu are dreptul să dea informaţii privind starea pacientului, respectă confidenţialitatea şi anonimatul 

pacienţilor; 

 va avea un comportament etic faţă de pacienţi, aparţinătorii acestuia şi faţă de personalul medico sanitar; 

 poartă echipamentul de protecţie prevăzut de ROI, care va fi schimbat de câte ori este nevoie, pentru 

păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal; 

 nu are dreptul să dea informaţii privind bolnavul sau decedatul; 

 participă la instruirile periodice efectuate de asistentul şef, privind normele de igienă, securitatea muncii 

şi PSI; 

 respectă drepturile pacientului, cf prevederilor legale; 

 colaborează cu tot personalul secţiei, nu crează stări conflictuale, foloseşte un limbaj adegvat şi o 

tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relaţiile de lucru; 

 

Atribuţiile brancardierului de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedură; 

       b) aplică corect măsurile profilactice primare şi secundare în ceea ce priveşte riscul de expunere şi 

postexpunere la sânge şi alte produse biologice 

       c)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător manoperei efectuate conform Procedurii de 

lucru şi ROI.  

       d)  aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din activitatea medicală. 
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Atribuţiile brancardierului în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul nr. 

1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură. 

  c)  aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicală. 

Atribuţiile brancardierului în domeniul managementului calităţii  

    a) să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

    b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate 

si a obiectivelor specifice locului de muncă;  

 

Art. 5.3.  LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE 

Art.5.3.1.Organizare 

Laboratorul de analize medicale funcţionează în conformitate cu Ordinul nr. 1301/2007 pentru aprobarea 

Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Sunt furnizoare de servicii medicale , constând în examinarea  produselor provenite din organismul uman, 

în scopul stabilirii, completării sau  confirmării unui diagnostic.  

Laboratorul medical asigură efectuarea analizelor, investigaţiilor, recoltarea de produse patologice, 

preparatelor şi oricăror altor prestaţii medico-sanitare  specifice profilului de activitate; 

Laboratorul de analize medicale prezintă 3 compartimente distincte:  

        - hematologie,  

        - biochimie,  

        - comp. BK 

Laboratorul de analize medicale este organizat ca activitate unică pe profil, pe unitate. 

În vederea organizării în cele mai bune condiţii de programare a activităţii de recoltare, ambalare, 

transport, transmitere a rezultatelor, interpretare a cazurilor deosebite, modernizare în dinamica 

examenelor, precum şi în vederea instruirii personalului sanitar pentru a cunoaşte posibilităţile de 

exploatare, a condiţiilor tehnice de recoltare şi efectuare a acestora, laboratorul, prin intermediul 

medicului de laborator, colaborează permanent cu secţiile medicale. 

Laboratorul funcţionează pe baza unui program de lucru afişat şi adus la cunoştinţa secţiilor cu paturi, 

care cuprinde: 

         - orele de primire a probelor de la secţia cu paturi : 7,30 - 9,30 

         - zilele şi orele de recoltare a probelor pentru bolnavii din ambulator: zilnic7,30-9,30 

         - orele de eliberare a rezultatelor de la laborator: 13,00 -14,30 

Transportul produselor biologice la laborator se asigura n condiţii corespunzătoare de către cadrele medii 

şi auxiliare din secţiile cu paturi. 

Rezultatele examenelor paraclinice de laborator se distribuie la fiecare foaie de observaţie de către 

asistentele medicale de cabinet. În situaţii speciale, când există valori peste limita superioara a 

normalului, cadrul mediu din laborator are obligaţia să informeze imediat medicul curant despre rezultatul 

analizelor medicale solicitate de către acesta. La solicitarea medicului curant se vor executa investigaţii 

suplimentare. 

Executarea investigaţiilor medicale se face pe baza recomandării medicului, validarea şi redactarea 

rezultatelor investigaţiilor paraclinice de laborator se face de personalul cu pregătire superioara. Acesta va 

semna şi va parafa buletinele de rezultate. 

Activitatea de laborator se consemnează în registru de evidenţă. 

Probele pentru analize se recoltează astfel: 

          - pentru bolnavii internaţi la pat de către personalul mediu al secţiei sau compartimentului cu 

paturi; 

         - pentru bolnavii trimişi din ambulatoriul de specialitate, de către personalul mediu din laborator; 

Accesul în spaţiul de lucru al Laboratorului de Analize Medicale este permis doar personalului autorizat 

care îşi desfăşoară activitatea în cadrul laboratorului în timpul programului de lucru; 

În situaţii speciale când se impune sau este necesară prezenţa unor persoane din afara Laboratorului de 

Analize Medicale, accesul se efectuează numai cu aprobarea sefului de laborator pe o perioada 

determinata şi numai in prezenta unui angajat al laboratorului. 

Art.5.3.2.Atributiile laboratorului de analize medicale 

 Eefectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie si examene profilactice 

necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie a bolii, in conformitate cu dotarea si specificul 

laboratorului; 

 Recepţionarea produselor sosite pentru examenul de laborator şi înscrierea lor corecta in documentele 

laboratorului; 

 Asigurarea recipienţilor necesari recoltării produselor patologice. 
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 Redactarea corecta si distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate 

 Respecta normele de protecţia muncii conform fisei postului. 

 Respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor 

Atribuţiile laboratorului unităţii sanitare/laboratorului în contract cu o unitate sanitară  de supraveghere, 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei  medicale în unităţile sanitare in conformitate cu 

Ordinul nr. 1101/2016 : 

a) efectuarea testelor pentru stabilirea agenţilor etiologici ai infecţiilor la pacienţii internaţi; 

b) efectuarea testelor de detecţie a portajelor de germeni cu risc individual sau de focar epidemic dificil 

de controlat (multirezistenţi la antibiotice); 

c) şeful laboratorului răspunde de implementarea sistemului de asigurare a calităţii; 

d) şeful laboratorului răspunde de elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, transportul şi 

prezervarea corectă a probelor biologice, care vor fi însoţite de cererea de analiză completată corect; 

e) şeful laboratorului răspunde de elaborarea manualului de biosiguranţă al laboratorului, utilizând 

recomandările din Ghidul naţional de biosiguranţă pentru laboratoarele medicale (cea mai recentă ediţie), 

în scopul evitării contaminării personalului şi a mediului; 

f) şeful laboratorului răspunde de întocmirea şi derularea programului de instruire a personalului din 

subordine în domeniul specific al prevenirii şi limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

g) identificarea corectă a microorganismelor patogene; în cazul suspiciunii de infecţie asociată asistenţei 

medicale va asigura identificarea cât mai rapidă a agentului etiologic al infecţiilor asociate asistenţei 

medicale din produsele patologice recoltate de la bolnavi/purtători; 

h) anunţarea imediată, obligatorie, încă de la suspiciune, a rezultatelor microbiologice, respectiv a 

rezultatelor de identificare ulterioare a microorganismelor către medicul curant şi 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

i) răspunde de raportarea imediată către serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale a rezultatelor pozitive în urma screeningului pacienţilor din secţiile cu risc pentru 

depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi; 

j) testează sensibilitatea/rezistenţa la substanţe antimicrobiene a microorganismelor cu semnificaţie 

clinică, utilizând metode standardizate; 

k) organizează şi realizează baza de date privind izolatele din unitatea sanitară şi rezistenţa la antibiotice, 

pe suport electronic; 

l) monitorizează rezultatele neobişnuite şi semnalează riscul apariţiei unui focar de  infecţie asociată 

asistenţei medicale pe baza izolării repetate a unor microorganisme cu acelaşi fenotip (mai ales 

antibiotip), a unor microorganisme rare ori prin izolarea unor microorganisme înalt patogene sau/şi 

multirezistente; 

m) raportează, în regim de urgenţă, aspectele neobişnuite identificate prin monitorizarea izolărilor de 

microorganisme şi a rezistenţei la antibiotice serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale; 

n) stochează tulpini microbiene de importanţă epidemiologică în vederea confirmării caracterizării şi 

studiilor epidemiologice comparative într-un laborator de referinţă, cu respectarea reglementărilor legale 

privind biosecuritatea şi biosiguranţa. 

Art.5.3.3.Atribuţiile şi sarcinile personalului din laboratorul de analize medicale 

ŞEFUL DE LABORATOR: 

 Se preocupă de problemele organizatorice şi administrative ale laboratorului 

 Organizează şi răspunde de activitatea laboratorului;  

 Repartizează sarcinile personalului medico-sanitar din subordine, îndrumă şi controlează, răspunde de 

munca acestora;  

 Aduce la cunoştinţa directorului medical şi managerului unităţii toate faptele deosebite petrecute în 

laborator ca şi măsurile luate; 

 Gestionează inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei material necesare 

desfăşurării activităţii;  

 Controlează şi răspunde de buna întreţinere şi utilizare a aparatelor, instrumentelor,  instalaţiilor de orice 

fel şi altor obiecte de inventar;  

 Urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire a contaminării cu  produse infectate;  

 Asigură şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice.  

 Întocmeşte fişele anuale de apreciere ale subordonaţilor;  

 Răspunde de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare la locul de muncă, de disciplină, ţinuta şi 

comportamentul personalului în subordine; 

 Stabileşte pentru laborator, necesarul anual de produse lucrări şi servicii, în vederea elaborării 

programului anual de achiziţii pe unitate – în limita bugetului  

 Întocmeşte fişa tehnică de date sau caietul de sarcini pentru produsele ce urmează a fi achiziţionate 

conform procedurilor stabilite; 
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 Solicită aprovizionarea cu produse specifice laboratorului de analize medicale în baza contractelor 

încheiate şi a bugetului aprobat; 

 Întocmeşte lucrările de fundamentare a tarifelor, în vederea ofertării investigaţiilor paraclinice de 

laborator. 

 La solicitare, îndeplineşte şi alte sarcini primite din partea conducerii unităţii, în limita competenţelor sale  

 Respectă confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, precum şi intimitatea şi 

demnitatea acestora; 

Atribuţiile şefului de laborator de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

a) organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, conform planului 

anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară; 

b) răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al secţiei, cu respectarea procedurii de 

declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată de serviciul/compartimentul de prevenire a 

infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

c) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în spital; 

e) răspunde de efectuarea de către asistenta şefă de secţie a triajului zilnic al personalului din subordine şi 

declararea oricărei suspiciuni de boală transmisibilă către serviciul/compartimentul de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) în cazul şefilor de secţie în secţii cu risc, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor 

pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile 

programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

g) răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauţii şi de aplicarea ei, împreună cu 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi cu directorul medical; 

h) răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale pe secţie. 

Atribuţiile şefului de laborator în domeniul gestionării deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul nr. 

1226/2012  

a)  controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie; 

b) semnalează imediat directorului medical şi şefului serviciului administrativ deficienţele în sistemul de 

gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale. 

Atribuţiile şefului de laborator în domeniul managementului calităţii  

a)  să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil în activitatea depusă; 

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

MEDICUL DE SPECIALITATE din laborator: 

 efectuează analize de specialitate; 

 întocmeşte şi semnează documentele privind investigaţiile efectuate; 

 urmăreşte perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului; 

 răspunde prompt la solicitările în caz de urgenţă medico-chirurgicale sau consulturi cu alţi medici  

 controlează activitatea personalului din laborator ;  

 urmăreşte introducerea în practică a metodelor şi tehnicilor noi; 

 foloseşte corect bunurilor în grijă şi ia măsuri pentru conservarea, repararea  şi înlocuirea lor; 

 colaborează cu medicii şefi de secţie în vederea stabilirii diagnosticului, aplicării tratamentului şi a 

modului în care se solicită analizele şi se folosesc rezultatele;  

 asigură în strânsă colaborare cu medicii şefi de secţie, sistemul de prelevare a probelor de la bolnavi în 

vederea examenelor microbiologice 

 instruieşte şi controlează personalul propriu şi al secţiei de spital în vederea prelevării corecte a probelor, 

conservării şi transportării acestora la laboratoare;  

 asigură, în condiţiile materiale şi de cadre ale laboratorului, efectuarea analizelor necesare stabilirii 

diagnosticului. Apelează la alte laboratoare potrivit ierarhizării pentru realizarea analizelor 

microbiologice pentru care nu  are dotarea necesară; 

 îndeplineşte planul prestaţiilor de laborator, stabilit împreună cu medicii şefi de secţii şi aprobat de 

directorul unităţii, care va cuprinde şi următoarele:  

 expertizarea microbiologica periodica si prin sondaj a aparaturii de sterilizare  

 controlul prin sondaj al menţinerii sterilităţii in timpul păstrării  materialelor si a instrumentelor 

sterilizate;   

 controlul stării de purtător la personalul, potrivit reglementarilor în vigoare;  

 transmite în scris rezultatele analizelor microbiologice medicului şef de secţie şi şef compartiment infecţii 

nozocomiale pentru tot ce priveşte diagnosticul îmbolnăvirilor infecţioase;  
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 analizează modul cum se înregistrează rezultatele examenelor şi indicii calitativi ai muncii medicale din 

laborator;  

 execută cu întreg colectivul, examenele şi tratamentele cerute de medicii din secţiile cu paturi sau 

ambulatorul de specialitate;  

 analizează modul cum se înregistrează rezultatele examenelor şi indicii calitativi ai muncii medicale din 

laborator;  

 controlează şi conduce instruirea personalului din laborator;  

 verifică în cadrul laboratorului şi prin sondaj în secţiile spitalului modul de recoltare pentru analize;  

 respectă confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, precum şi intimitatea şi 

demnitatea acestora; 

Atribuţiile medicului de laborator de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016:   

a) protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat, cu 

respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

b) aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

c) obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă, în 

conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi înainte de iniţierea tratamentului 

antibiotic; 

d) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

e) consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de prevenire a 

transmiterii infecţiilor; 

f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi implementarea măsurilor 

instituite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru a 

preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor; 

g) solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau conform 

ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în 

unitatea sanitară; 

h) respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborată de 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

i) după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte 

secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu 

prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale şi 

monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei; 

j) comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologic la transferul pacienţilor săi în altă 

secţie/altă unitate medical 

Atribuţiile medicului de laborator in domeniul gestionarii deseurilor medicale in conformitate cu Ordinul 

nr. 1226/2012  

a)    supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie; 

b)    aplică procedurile stabilite de codul de procedură; 

c) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activitatea medicală. 

Atribuţiile medicului de laborator în domeniul managementului calităţii  

a)  să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

CHIMISTUL, BIOLOGUL, FARMACISTUL: 

 efectuează analizele şi determinările stabilite, în conformitate cu pregătirea sa ; 

 întocmeşte şi semnează buletinele analizelor pe care le-a efectuat; 

 controlează şi îndrumă activitatea, întreţinerea şi utilizarea judicioasă a  

 aparaturii, precum şi de gestionarea şi manipularea substanţelor toxice, în conformitate cu prevederile 

legale;            

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si intimitatea si 

demnitatea acestora; 

Atribuţiile de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 

sanitare în conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

a) implementează practicile de îngrijire în vederea limitării infecţiilor; 

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor 

adecvate pe toată durata internării pacienţilor; 
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c) menţine igiena, cf  politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din laborator; 

d) informează cu promptitudine medicul în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre 

pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat medicul 

curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi 

sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

g) semnalează medicului existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale; 

h) participă la pregătirea personalului; 

i) participă la investigarea focarelor. 

Atribuţiile in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul nr. 1226/2012  

a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedură; 

b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activitatea medicală. 

Atribuţiile în domeniul managementului calităţii  

a)  să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

ASISTENTUL MEDICAL din laboratorul de analize medicale: 

 pregăteşte materialele pentru recoltări şi prelevează probe pentru examene de laborator; 

 sterilizează şi pregăteşte materialele, instrumentarul şi sticlăria de laborator pentru efectuarea analizelor şi 

asigură dezinfecţia meselor de lucru după utilizare; 

 prepară medii de cultură, reactivi şi soluţii curente de laborator, precum şi coloranţi uzuali; 

 execută analize cu tehnici uzuale, precum şi operaţii preliminare efectuării  examenelor de laborator, sub 

supravegherea medicului sau farmacistului; 

 efectuează sub supravegherea medicului de specialitate, reacţii serologice, însămânţări şi treceri pe 

cultură;   

 răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii din dotare; 

 execută şi alte sarcini corespunzătoare pregătirii profesionale, trasate de medic si de seful de laborator; 

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si intimitatea si 

demnitatea acestora; 

Atribuţii de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 

sanitare în conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

a) implementează practicile de îngrijire în vederea limitării infecţiilor; 

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor 

adecvate pe toată durata internării pacienţilor; 

c) menţine igiena, cf  politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din laborator; 

d) informează cu promptitudine medicul în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre 

pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat medicul 

curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi 

sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

g) semnalează medicului existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale; 

h) participă la pregătirea personalului; 

i) participă la investigarea focarelor. 

Atribuţiile asistentului în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul nr. 

1226/2012  

a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedură; 

b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activitatea medicală. 

Atribuţiile asistentului în domeniul managementului calităţii  

a)  să cunoască si sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

  

Persoana desemnată cu înregistrările de laborator are următoarele sarcini: 

 primeşte produsele aduse la laborator pentru analiză; 

 verifică starea produselor la procurarea acestora; 

 verifică modul de ambalare; 
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 verifică biletul de trimitere şi concordanţa dintre bilet şi datele înscrise pe eticheta care însoţeşte 

produsul; 

 informează şeful de laborator asupra solicitărilor de urgenţă; 

 se îngrijeşte de buletinele investigaţiilor efectuate să fie zilnic în secţii, în caz de urgenţă comunică 

telefonic rezultatul acestora; 

 ţine evidenţa investigaţiilor care se execută într-un timp mai lung şi răspunde ca rezultatele să ajungă în 

secţii, imediat după efectuarea lor; 

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si intimitatea si 

demnitatea acestora; 

Atribuţii de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 

sanitare in conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

a)implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor; 

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor 

adecvate pe toată durata internării pacienţilor; 

c) menţine igiena, cf  politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din laborator; 

d) informează cu promptitudine medicul în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre 

pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat medicul 

curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi 

sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

g) semnalează medicului existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale; 

h) participă la pregătirea personalului si la investigarea focarelor. 

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul nr. 1226/2012  

a)    aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

   

INGRIJITORUL DE CURATENIE din laborator are în principal următoarele sarcini: 

 efectuează curăţenia încăperilor şi suprafeţelor de lucru din laborator şi execută operaţiile de dezinfecţie 

curentă, după caz, la indicaţiile şi supravegherea asistentului medical de laborator; 

 execută curăţenia şi spălarea sticlăriei şi a materialelor de laborator, ajută la împachetarea pregătirea 

materialelor ce urmează a fi utilizate în laborator, precum şi pregătirea mediilor de cultură;     

 transportă materialele de lucru în cadrul laboratorului (inclusiv materialele infectate), precum şi cele 

necesare pentru recoltări de probe în termen; 

 

Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedură; 

       b) aplică corect masurile profilactice primare si secundare în ceea ce priveşte riscul de expunere si 

postexpunere la sânge si alte produse biologice 

       c)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător manoperei efectuate conform Procedurii de 

lucru si ROI.  

       d)  aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din activitatea medicala. 

Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie în domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu 

Ordinul nr. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) asigura transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedura. 

  c) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie in domeniul managementului calităţii  

    a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

    b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate 

si a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.4.  LABORATORUL DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 

Art.5.4.1.Organizare 
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În Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud funcţionează un Laborator de Radiologie şi Imagistică Medicală 

care are în principal următoarele atribuţii: 

Art.5.4.2.Atributiile Laboratorului de Radiologie şi Imagistica Medicala: 

 elaborează propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice (profil 

medical) , cu respectarea prevederilor legislaţiei in vigoare şi le transmite spre avizare directorului 

medical si spre aprobare managerului. 

 efectuarea examenelor de radiologie convenţională la recomandarea medicului radiolog şi/sau 

pneumolog; 

 colaborarea cu medicii din secţii, servicii, cabinete medicale în scopul precizării diagnosticului, 

respectării normelor de radioprotecţie si radiodiagnostic; 

 organizarea si utilizarea corespunzătoare a filmotecii; 

 aplicarea masurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor peste normele prevăzute de legislaţie, precum si 

a persoanelor care însoţesc bolnavul si/sau îşi desfăşoară activitatea in acest serviciu; 

 respecta normele de protecţia muncii si PSI conform fisei postului; 

Art.5.4.3.Atributiile si sarcinile personalului: 

MEDICUL RADIOLOG are următoarele atribuţii: 

 efectuează analize si investigaţii de specialitate;  

 întocmeşte şi semnează documentele privind investigaţiile efectuate;  

 răspunde prompt la solicitări în caz de urgente chirurgicale sau de consulturi cu alţi medici de specialitate;  

 urmăreşte introducerea in practica a metodelor si tehnicilor noi de specialitate;  

 foloseşte corect bunurile in grija si ia masuri pentru conservarea, repararea şi înlocuirea lor;  

 supraveghează ca developarea filmelor radiografice sa se execute corect si in aceeaşi zi;  

 răspunde de buna conservare si depozitare a filmelor radiografice;  

 urmăreşte aplicarea masurilor de protecţie contra iradierii, atât pentru personalul din subordine cat si 

pentru bolnavii care se prezintă pentru examene radiologice si tratament;  

 stabileşte precis dozajul,filtrul, kilovoltajul, timpul de iradiere, numărul şedinţelor şi data aplicării lor si 

tratamentul radioterapic;  

 urmăreşte evoluţia afecţiunii la bolnavul iradiat, precum si a zonei iradiate si consemnează în fişa de 

tratament a bolnavului cele constatate.  

 întocmeşte fisa tehnica pentru produsele specifice si participa la aprovizionarea cu produse specifice 

laboratorului de radiologie si imagistica medicala cu respectarea prevederilor legale;  

 urmăreşte încadrarea în prevederile bugetare si planul de achiziţie anual. 

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si intimitatea si 

demnitatea acestora; 

Atribuţiile medicului (indiferent de specialitate) de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016:   

a) protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat, cu 

respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

b) aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

c) obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă, în 

conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi înainte de iniţierea tratamentului 

antibiotic; 

d) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

e) consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de prevenire a 

transmiterii infecţiilor; 

f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi implementarea măsurilor 

instituite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru a 

preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor; 

g) solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau conform 

ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în 

unitatea sanitară; 

h) respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborată de 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

i) după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte 

secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu 

prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale şi 

monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei; 



 

 
119 

j) comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologic la transferul pacienţilor săi în altă 

secţie/altă unitate medical 

Atribuţiile medicului in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul nr. 

1226/2012  

a)    supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie; 

b)    aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

c) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din 

activitatea medicala. 

Atribuţiile medicului in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

ASISTENTUL DE RADIOLOGIE are in principal următoarele atribuţii: 

 pregăteşte bolnavul şi materialele necesare examenului radiologic; 

 înregistrează bolnavii în registrul de consultaţii pentru radioscopii şi radiografii cu datele de identitate 

necesare; 

 efectuează radiografiile la indicaţiile medicului; 

 execută developarea filmelor radiografice şi conservă filmele în filmotecă, conform indicaţiilor 

medicului; 

 păstrează filmele radiografice, prezentând medicului radiolog toate filmele radiografice pentru 

interpretare; 

 înregistrează filmele în camera obscură şi după uscarea lor înscrie datele personale pe coperţile filmelor; 

 păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile; 

 înscrie rezultatele interpretării filmelor în registrul de consultaţii radiologice; 

 asigură evidenţa examenelor radioscopice şi radiografice; 

 păstrează evidenţa la zi a filmelor consumate; 

 participă împreună cu medicul radiolog la procesul de învăţământ şi la activitatea de cercetare ştiinţifică; 

 asigură utilizarea în condiţii optime a aparaturii şi sesizează orice defecţiuni în vederea menţinerii ei în 

stare de funcţionare; 

 ameliorează pregătirea profesională de specialitate prin perfecţionarea permanentă a cunoştinţelor 

teoretice şi practice; 

 utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează 

colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora 

în vederea distrugerii; 

 respectă regulamentul de ordine interioară; 

 respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale; 

 supraveghează ordinea şi curăţenia la locul de muncă. 

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si intimitatea si 

demnitatea acestora; 

Atribuţiile asistentei de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 

unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

a)implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor; 

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor 

adecvate pe toată durata internării pacienţilor; 

c) menţine igiena, cf  politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din laborator; 

d) informează cu promptitudine medicul în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre 

pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat medicul 

curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi 

sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

g) semnalează medicului existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale; 

h) participă la pregătirea personalului; 

i) participă la investigarea focarelor. 

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul nr. 1226/2012  

a)    aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din 

activitatea medicala. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  
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b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.5. LABORATORUL DE EXPLORARI FUNCTIONALE 

Art.5.5.1.Organizare 

Laboratorul de explorări funcţionale este organizat pe unitate şi are în structura şi un compartiment de 

Endoscopie bronşică. 

Art.5.5.2. Atribuţiile Laboratorului de Explorări Funcţionale 

În laboratorul de explorări funcţionale se efectuează următoarele probe:  

 probe funcţionale respiratorii simple si complexe;  

 probe funcţionale de oximetrie digitalica pentru testarea circulaţiei periferice capilare;  

 probe de presiune venoasa periferica;  

 probe de oscilometrie;  

 probe de explorare electrocardiografica a inimii;  

 probe de efort.  

Art.5.5.3. Atribuţiile si sarcinile personalului: 

MEDICUL SPECIALIST 

Atribuţiile medicului din laboratorul de explorări funcţionale sunt următoarele:  

 urmăreşte efectuarea interpretarea probelor de explorări funcţionale a tuturor bolnavilor din secţiile 

spitalului;  

 programează efectuarea probelor pentru fiecare bolnav internat;  

 urmăreşte pregătirea fizica si informarea pacientului in vederea unei bune cooperări la efectaurea 

probelor;  

 răspunde prompt la solicitările de prima urgenta cu luarea masurilor necesare;  

 răspunde rapid la solicitările exigente ale medicilor de salon pentru activitatea practica de stabilire a 

diagnosticului corect , in timp util , in vederea introducerii celor mai eficiente mijloace terapeutice;  

 urmăreşte modul de efectuare a probelor de explorări funcţionale , cunoscând gradul de risc al acestor 

probe , in vederea evitării contaminării microbiene intraspitaliceşti;  

 urmăreşte dezvoltarea si diversificarea metodelor de investigaţie funcţionala in cadrul laboratorului;  

 se preocupa de pregătirea profesionala a personalului din cadrul laboratorului , făcând propuneri de 

perfecţionare a cadrelor medicale;  

 răspunde de modul de efectuare şi de interpretare a fiecărei probe de explorări funcţionale;  

 urmăreşte zilnic ca aparatele din dotare sa funcţioneze la parametrii necesari, cu verificarea lunara a 

acestora de către tehnicieni;  

 ace propuneri privind achiziţionarea de echipamente si aparatura necesare îmbunătăţirii serviciilor oferite 

de laborator;  

 solicita medicului de salon , după fiecare caz in parte efectuarea si a altor probe de explorări funcţionale, 

în funcţie de diagnosticul clinic;  

 comunica zilnic medicului de garda bolnavii gravi care necesita supraveghere deosebita  

 răspunde prompt la solicitările de urgenta si la consultările din alte secţii in interesul unei cit mai bune 

îngrijiri medicale a bolnavilor;  

 semnalează orice deficiente in aprovizionarea cu materiale necesare;  

 controlează si răspunde de starea de curăţenie din laborator, de buna întreţinere a aparatelor si 

instrumentarului;  

 răspunde de confidenţialitatea actului medical;  

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si intimitatea si 

demnitatea acestora; 

Atribuţiile medicului (indiferent de specialitate) de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016:   

a) protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat, cu 

respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

b) aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

c) obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă, în 

conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi înainte de iniţierea tratamentului 

antibiotic; 

d) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

e) consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de prevenire a 

transmiterii infecţiilor; 
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f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi implementarea măsurilor 

instituite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru a 

preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor; 

g) solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau conform 

ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în 

unitatea sanitară; 

h) respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborată de 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

i) după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte 

secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu 

prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale şi 

monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei; 

j) comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologic la transferul pacienţilor săi în altă 

secţie/altă unitate medical 

Atribuţiile medicului in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul nr. 

1226/2012  

a)    supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie; 

b)    aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

c) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din 

activitatea medicala. 

Atribuţiile medicului in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

ASISTENTUL MEDICAL DIN LABORATORUL DE EXPLORARI  

Atribuţiile asistentului medical din laboratorul de explorări funcţionale sunt următoarele  

 pregăteşte si sterilizează trusele de lucru necesare investigaţiilor de laborator;  

 pregătirea si înregistrarea bolnavilor, măsurarea înălţimii si greutăţii corporale in vederea explorărilor ce 

se vor efectua;  

 efectuarea presiunilor venoase cu punctionare i.v. si emisie de sânge;  

 testarea circulaţiei arteriale periferice in cadrul oscilometriei efectuate la nivelul fiecărui segment al 

membrelor inferioare sau superioare;  

 efectuarea testelor ventilatorii simple tuturor bolnavilor ce vor suferi o intervenţie chirurgicala;  

 efectuarea testelor ventilatorii farmacodinamice la indicaţia medicului anestezist sau medicului de salon – 

teste cu mare risc pentru bolnav;  

 supravegherea permanenta a stării generale a bolnavului investigat , acordarea rapida a primului ajutor 

daca este necesar;  

 executarea electrocardiogramei bolnavilor ;  

 executarea testelor de EKG la efort;  

 pregătirea traseelor electrocardiografice înregistrate si prezentarea lor medicului specialist de laborator;  

 prelucrarea datelor si elaborarea buletinelor de investigaţii medicale , difuzarea buletinelor si 

electrocardiogramelor către clinicile spitalului;  

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si intimitatea si 

demnitatea acestora; 

Atribuţiile asistentei de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 

unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

a)implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor; 

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor 

adecvate pe toată durata internării pacienţilor; 

c) menţine igiena, cf  politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din laborator; 

d) informează cu promptitudine medicul în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre 

pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat medicul 

curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi 

sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

g) semnalează medicului existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale; 

h) participă la pregătirea personalului; 

i) participă la investigarea focarelor. 
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Atribuţiile asistentului in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul nr. 

1226/2012  

a)    aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din 

activitatea medicala. 

Atribuţiile asistentului in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.6. FARMACIA 

Art.5.6.1.Organizarea 

Farmacia cu circuit închis are ca obiect de activitate asigurarea asistenţei cu medicamente si materiale 

sanitare a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud are o singură farmacie. 

Art.5.6.2. Atribuţiile Farmaciei 

Farmacia are în principal următoarele atribuţii: 

 primeşte, păstrează, prepară şi eliberează medicamente de orice natură potrivit prevederilor farmaciilor 

Române în vigoare; 

 depozitează produsele conform normelor în vigoare, ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor fizico-

chimice; 

 organizează şi efectuează controlul calităţii medicamentului şi ia măsuri pentru preîntâmpinarea 

accidentelor; 

 prepararea şi eliberarea medicamentelor se face potrivit normelor M.S.; 

Art.5.6.3. Atribuţiile si sarcinile personalului 

 FARMACISTUL : 

 supraveghează şi coordonează activitatea de eliberare a produselor farmaceutice; 

 asigură şi răspunde de depozitarea, conservarea şi gestionarea medicamentelor; 

 participă la recepţia cantitativă a medicamentelor şi materialelor sanitare, intrate în farmacie şi efectuează 

recepţia calitativă a acestora; 

 verifică periodic prin analiză, cantitatea medicamentelor şi materialelor sanitare cu data de conservare sau 

acţiune terapeutică limitată în vederea preschimbării lor; 

 eliberează medicamente; 

 obţine, depozitează şi distribuie preparatele farmaceutice, utilizând practici care limitează posibilitatea 

transmisiei agentului infecţios către pacienţi; 

 distribuie medicamente antiinfecţioase şi ţine o evidenţă adecvată; 

 obţine şi depozitează vaccinuri sau seruri şi le distribuie în mod adecvat; 

 păstrează evidenţa antibioticelor distribuite departamentelor medicale; 

 înaintează către serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale a sumarului rapoartelor şi 

tendinţelor utilizării antibioticelor; 

 păstrează la dispoziţie a următoarelor informaţii legate de dezinfectanţi, antiseptice şi alţi agenţi 

antiinfecţioşi: proprietăţi active în funcţie de concentraţie, temperatură, durata acţiunii, aspectul 

antibiotic, proprietăţi toxice, inclusiv sensivitatea sau iritarea pielii şi mucoasei, substanţe care sunt 

incompatibile cu antibioticele sau care le reduc potenţa pe durata depozitării (temperatură, lumină, 

umiditate); 

 participă la întocmirea normelor pentru antiseptice, dezinfectanţi şi produse utilizate la spălarea şi 

dezinfectarea mâinilor; 

 răspunde de organizarea si efectuarea corecta si la timp a lucrărilor de gestiune 

 asigura masurile de sănătate si securitate in munca, de igiena, PSI si respectarea acestora de către întreg 

personalul 

 participă la controlul calităţii tehnicilor utilizate pentru sterilizarea echipamentului de spital; 

 stabileşte pentru farmacie, necesarul anual de produse lucrări si servicii, in vederea elaborării programului 

anual de achiziţii pe unitate – in limita bugetului aprob 

 întocmeşte fisa tehnica de date sau caietul de sarcini pentru medicamentele ce urmează a fi achiziţionate, 

conform procedurilor stabilite. 

 participă la raportul de garda. 

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si intimitatea si 

demnitatea acestora; 

Atribuţiile farmacistului de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 

unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

a) obţinerea, depozitarea şi distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care limitează 

posibilitatea transmisiei agentului infecţios către pacienţi; 
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b) distribuirea medicamentelor antiinfecţioase cu respectarea reglementărilor privind avizarea acestei 

prescrieri existente în spital şi ţinerea unei evidenţe adecvate; 

c) obţinerea şi depozitarea vaccinurilor sau imunoglobulinelor specifice/serurilor heterologe şi 

distribuirea lor în mod adecvat; 

d) păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor medicale; 

e) raportează către serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, medicului responsabil 

de politica utilizării antibioticelor consumul de antibiotice pe clase şi pe secţiile unităţii sanitare şi 

participă la evaluarea tendinţelor utilizării antibioticelor; 

f) colaborează cu medicul infecţionist/clinician responsabil de elaborarea politicii de utilizare judicioasă a 

antibioticelor în monitorizarea consumului de antibiotice; 

g) organizează şi realizează baza de date privind consumul de antibiotice din unitate, pe clase de 

antibiotice şi pe secţii/compartimente, cu calcularea DDD/100 zile spitalizare şi a duratei medii a terapiei 

cu antibiotice per pacient internat, pe suport electronic. 

Atribuţiile farmacistului in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul nr. 

1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedura. 

  c) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţiile farmacistului in domeniul managementului calităţii  

    a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

   ASISTENTUL DE FARMACIE de farmacie are în principal următoarele sarcini: 

 organizează spaţiul de muncă şi activităţile necesare distribuirii medicamentelor şi materialelor sanitare; 

 asigură aprovizionarea, recepţia, depozitarea şi păstrarea medicamentelor şi produselor farmaceutice; 

 eliberează medicamente şi produs galenice, conform  condicilor de prescripţii si a condicilor de aparat; 

 recomandă modul de administrare a medicamentelor eliberate conform prescripţiei medicului; 

 oferă informaţii privind efectele şi reacţiile adverse ale medicamentului eliberat; 

 participă alături de farmacist, la pregătirea unor preparate galenice; 

 verifică termenele de valabilitate a medicamentelor şi produselor farmaceutice şi previne degradarea lor; 

 răspunde de efectuarea corecta si la timp a tuturor lucrărilor de gestiune repartizate; 

 participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate; 

 respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 

 respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale; 

 utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează 

colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora 

în vederea distrugerii; 

 participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de farmacie; 

 respectă normele igienico-sanitare, de protecţia muncii si de PSI; 

 respectă regulamentul de ordine interioară; 

Atribuţiile asistentului din farmacie de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

a) depozitarea şi distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care limitează posibilitatea 

transmisiei agentului infecţios către pacienţi; 

b) distribuirea medicamentelor antiinfecţioase cu respectarea reglementărilor privind avizarea acestei 

prescrieri existente în spital şi ţinerea unei evidenţe adecvate; 

c) depozitarea vaccinurilor sau imunoglobulinelor specifice/serurilor heterologe şi distribuirea lor în mod 

adecvat; 

d) păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor medicale; 

e) participă la lucrările de raportare către serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, 

medicului responsabil de politica utilizării antibioticelor consumul de antibiotice pe clase şi pe secţiile 

unităţii sanitare şi participă la evaluarea tendinţelor utilizării antibioticelor; 

f) participă la realizarea bazei de date privind consumul de antibiotice din unitate, pe clase de antibiotice 

şi pe secţii/compartimente, cu calcularea DDD/100 zile spitalizare şi a duratei medii a terapiei cu 

antibiotice per pacient internat, pe suport electronic. 

g)implementează procedurile de lucru în vederea limitării infecţiilor; 

h) menţine igiena, cf  politicilor spitalului în încăperile farmaciei; 

i) semnalează farmacistului existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale; 
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Atribuţiile asistentului din farmacie in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu 

Ordinul NR. 1226/2012  

a)   aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din 

activitatea medicala. 

Atribuţiile asistentului din farmacie in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

  

 ÎNGRIJITORUL DE CURATENIE din farmacie are în principal următoarele sarcini: 

 face curăţenia în încăperile farmaciei; 

 spală ustensilele, întreţine în stare de curăţenie aparatura şi mobilierul din farmacie; 

 sesizează farmacistul şef în legătură cu orice deteriorare a încăperilor şi instalaţiilor; 

 primeşte şi răspunde de inventarul necesar curăţeniei; 

 evacuează rezidurile şi le depozitează în locul indicat; 

Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale în unităţile sanitare in conformitate cu   Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate 

din activitatea medicala. 

Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu 

Ordinul nr. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) asigura transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedura. 

  c)  aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.7. AMBULATORUL INTEGRAT 

Art.5.7.1.Organizare : 

 Ambulatoriul integrat al spitalului este organizat conform Ordinului NR. nr. 39/2008  si  asigură asistenţă 

medicală ambulatorie în specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi, respectiv Pneumologie. 

 Medicii de specialitate încadraţi în spital desfăşoară activitate în sistem integrat, spital – ambulatoriu 

integrat în cadrul programului normal de lucru asigurând asistenţă medicală spitalicească continuă după 

un program stabilit de comun acord cu şefii de secţii ce va fi comunicat casei de Asigurări de Sănătate cu 

care spitalul are contract. 

 Programarea nominală a medicilor din secţiile din specialitate în funcţie de organizarea activităţii este 

propusă de şeful secţiei avizată de Directorul Medical şi aprobată de Managerul unităţii. 

Art.5.7.2. Atribuţiile Ambulatorului Integrat: 

 asigură stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor cu bilet de trimitere de la medicul de familie 

sau de la un medic specialist din ambulatoriu; 

 asigură monitorizarea şi controlarea pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la 

controalele programate la solicitarea medicului curant pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi; 

 asigură consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei internaţi în alte 

spitale. 

Art.5.7.3. Atribuţiile personalului din Ambulatorul Integrat: 

MEDICUL DE SPECIALITATE are în principal următoarele sarcini: 

 examinează bolnavii, stabileşte diagnosticul folosind mijloacele din dotare de care dispune, indică sau 

după caz efectuează tratamentul corespunzător, consemnează aceste date în fişa bolnavului; 

 îndrumă bolnavii care nu necesită supraveghere şi tratament de specialitate, la medicii de familie, cu 

indicaţia conduitei terapeutice; 

 acordă primul ajutor medical şi organizează transportul precum şi asistenţa medicală până la spital pentru 

bolnavii cu afecţiuni medico-chirurgicale de urgenţă; 

 efectuează intervenţii de unică-chirurgie la nivelul posibilităţilor de rezolvare ambulatorie, conform 

indicaţiilor Ministerului Sănătăţii; 

 recomandă internarea în secţia cu paturi a bolnavilor care necesită aceasta, în funcţie de gradul de 

urgenţă, întocmeşte biletul de internare; 



 

 
125 

 stabileşte incapacitatea temporară de muncă şi emite certificatul medical potrivit reglementărilor în 

vigoare; 

 efectuează în specialitatea respectivă consultaţii medicale pentru angajare şi control medical periodic 

peroanelor trimise în acest scop de medicii de medicină generală; 

 completează fişa medicală pentru bolnavii care necesită trimiterea la comisia medicală pentru 

expertizarea capacităţii de muncă; 

 analizează periodic morbiditatea şi mortalitatea, alte aspecte medicale de specialitate propunând măsuri 

corespunzătoare; 

 efectuează îndrumarea metodologică a medicilor de familie; 

 participă la analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei din teritoriu; 

 participă la acţiuni de control medical complex al unor grupe de populaţie organizate de conducerea 

spitalului sau ambulatoriului de specialitate; 

 se preocupă permanent de ridicarea nivelului profesional; 

 se preocupă de perfecţionarea la locul de muncă a personalului din subordine; 

 urmăreşte şi asigură folosirea şi întreţinerea corectă a mijloacelor din dotare; 

 controlează respectarea normelor de igienă şi antiepidemice; 

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si intimitatea si 

demnitatea acestora; 

       Atribuţiile medicului (indiferent de specialitate) de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016:   

a) protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat, cu 

respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

b) aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

c) obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă, în 

conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi înainte de iniţierea tratamentului 

antibiotic; 

d) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

e) consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de prevenire a 

transmiterii infecţiilor; 

f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi implementarea măsurilor 

instituite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru a 

preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor; 

g) solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau conform 

ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în 

unitatea sanitară; 

h) respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborată de 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

i) după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte 

secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu 

prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale şi 

monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei; 

j) comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologic la transferul pacienţilor săi în altă 

secţie/altă unitate medical 

Atribuţiile medicului in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul nr. 

1226/2012  

a)    supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie; 

b)    aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

c) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din 

activitatea medicala. 

Atribuţiile medicului in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

ASISTENTUL MEDICAL are în principal următoarele sarcini: 

 asistă şi ajută pe medic la efectuarea consultaţiilor medicale; 

 răspunde de starea de curăţenie a cabinetului şi a sălii de aşteptare, aerisirea încăperilor existente, 

existenţa rechizitelor şi imprimatelor necesare activităţii; 
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 semnalează medicului urgenţa examinării bolnavilor; 

 acordă primul ajutor de urgenţă; 

 efectuează la indicaţia medicului injecţii, vaccinuri, pansamente, precum şi alte tratamente prescrise; 

 răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor şi informează medicul asupra oricărei solicitări care 

se referă la îngrijirea medicală a bolnavilor; 

 răspunde de aplicarea măsurilor de dezinfecţie şi dezinsecţie potrivit normelor în vigoare; 

 primeşte, asigură şi răspunde de buna păstrare şi utilizare a instrumentarului, aparaturii, cu care lucrează 

şi se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosirea mobilierului şi inventarului moale existent în dotare; 

 întocmeşte situaţiile statistice şi toate raportările cabinetului ; 

 desfăşoară activitate permanentă de educaţia sanitară; 

 se preocupă permanent de ridicarea continuă a nivelului profesional; 

 întocmeşte situaţiile statistice şi toate raportările cabinetului; 

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si intimitatea si 

demnitatea acestora; 

Atribuţiile asistentei medicale de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

a)implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor; 

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor 

adecvate; 

c) menţine igiena, cf  politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate; 

d) informează cu promptitudine medicul în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre 

pacienţii cu care intra in contact; 

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat medicul şi 

serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi 

sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

g) semnalează medicului existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale; 

h aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

I) aplica corect masurile profilactice primare si secundare in ceea ce priveşte riscul de expunere şi 

postexpunere la sânge si alte produse biologice 

j) utilizează echipamentul de protecţie corespunzător manoperei efectuate conform Procedurii de lucru si 

ROI.  

k)  aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind  deşeurile rezultate din 

activitatea medicala. 

l) participă la pregătirea personalului; 

m) participă la investigarea focarelor. 

Atribuţiile asistentei medicale in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul nr. 

1226/2012  

a)    aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din 

activitatea medicala. 

Atribuţiile asistentei medicale in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.8. DISPENSARUL T.B.C. 

Art.5.8.1.Organizare: 

Dispensarul T.B.C. Aiud din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, în specialitatea de 

pneumoftiziologie, fiind unitatea care construie, derulează si supervizează activitatea de prevenire şi 

combatere a tuberculozei pentru zona municipiului Aiud, în conformitate cu prevederile Programului 

National de Control al Tuberculozei. 

Asigura asistenta ambulatorie de monospecialitate- pneumologie- bolnavilor cu afecţiuni tbc si/sau 

nontbc, cu profil de afecţiune acuta sau cronica, si este organizat astfel: 

               -    cabinet consultaţii de specialitate pneumologie; 

               -    cabinet TSS; 

               -    camera de recoltat spute; 

               -    compartimentul de explorări funcţionale – spirometrie si testări IDR-PPD 

               -    radiologie si imagistica medicala 

Dispensarul T.B.C. este condus de un medic coordonator.  

Art.5.8.2. Atribuţiile Dispensarului TBC: 

 asigurarea asistentei medicale de monospecialitate precum si tratamentul bolnavilor TBC adulţi si/sau 

copii;  
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 asigurarea primului ajutor medical si a asistentei medicale de urgenta;  

 programarea bolnavilor la controalele periodice conform recomandărilor din Programului National de 

Control a Tuberculozei; 

 aplicarea masurilor specifice de prevenire si combatere a tuberculozei si a altor boli cronice respiratorii 

care sunt încadrate in sindroamele posttuberculoase; 

 organizarea si efectuarea examenelor de specialitate in cadrul examenului medical la angajare si controlul 

medical periodic al unor categorii de salariaţi, contra cost, cu respectarea clauzelor din contractele 

încheiate cu terţii; 

 organizarea depistării active, prevenirii si combaterii tuberculozei pulmonare; 

 studierea morbidităţii si mortalităţii din teritoriul aferent prin tuberculoza, precum si efectuarea de studii 

cu caracter epidemiologic; 

 dispensarizarea pacienţilor cu tuberculoza respiratorie si extra respiratorie cu localizare mai ales 

intratoracica, precum si a unor persoane sănătoase supuse riscului crescut de îmbolnăvire tbc; 

 îndrumarea medicilor de familie din dispensarele medicale arondate in acordarea asistentei medicale a 

populaţiei in profilul T.B.C. ; 

 deplasarea periodica a medicilor de specialitate la dispensarele de medicina generala si familie arondate 

Dispensarului TBC Aiud; 

 informarea permanenta a bolnavilor privind problemele medico - sanitare asupra drepturilor si 

îndatoririlor pe care le au pentru cunoaştere si păstrarea propriei sănătăţi, potrivit prevederilor legale; 

 instituirea înregistrărilor în evidenta activa a tuturor cazurilor de tuberculoza de pe teritoriul municipiului 

Aiud; 

 consultarea si urmărirea tratamentului antituberculos pentru pacienţii de pe teritoriul municipiului Aiud 

prin cabinetele de consultaţii si sala de tratamente; 

 recoltarea de spute in camera speciala, pentru toţi pacienţii in curs de tratament antituberculos; 

 evaluarea funcţiei respiratorii pentru toţi bolnavii de tuberculoza cărora le sânt solicitate documentare 

medicale pentru precizarea stadiului bolii;  

 depistarea precoce a tuberculozei pulmonare si/sau extra pulmonare de tip intratoracic în rândul 

populaţiei arondate (consultaţii pentru urgente respiratorii, pentru persoanele asigurate, cu bilet de 

trimitere eliberat de medicul de familie si medicii de alte specialităţi, consulturi intersecţii); 

 asigura asistenta ambulatorie de monospecialitate (pneumoftiziologie) bolnavilor cu afecţiuni ne-TBC 

acute si cronice conform ghidurilor de diagnostic si tratament  

 la suspiciunea majora de tuberculoza pulmonara activ-evolutiva, luarea de masuri imediate de trimitere a 

bolnavului spre internare in spital cu profil Pneumoftiziologie sau in sanatorii T.B.C.; 

 organizarea de acţiuni de supreveghere si aplicare de masuri specifice in focarele T.B.C. cazuri noi, 

readmise, eşecuri, etc. respectiv efectuarea, cu personal calificat, de anchete epidemiologice cu controlul 

contacţilor intrafamiliali si de la locul de munca; instituirea tratamentelor antituberculoase profilactice sau 

curative (DOTS); cu monitorizarea aplicării DOTS;  

 asigura preluarea bolnavilor cu T.B.C. externaţi din spitale, sanatorii si continuarea tratamentului 

antituberculos in faza sa ambulatorie; 

 asigura evaluarea bacteriologica, radiologica si clinica a bolnavilor de tuberculoza in curs de tratament 

conform Programului National de Control al Tuberculozei; 

 organizează comunicarea cu reţeaua de medicina primara si colaborează cu aceasta in administrarea 

ambulatorie a tratamentului antituberculos, precum si in dispensarizarea activa a bolnavilor T.B.C. in curs 

de tratament; 

 asigura organizarea, desfăşurarea si evaluarea activităţii de depistare a tuberculozei prin instituirea de 

activităţi specifice de tip SCREENING; 

 asigura expertizarea si confirmarea stării de sănătate sau boala pulmonara pentru toate categoriile de 

persoane la care se impune obligaţia controlului radiologic pulmonar conform legislaţiilor in vigoare; 

Art.5.8.3. Atribuţiile si sarcinile personalului: 

MEDICUL COORDONATOR AL DISPENSARULUI TBC 

 elaborează propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice şi le transmite 

spre avizare directorului medical si spre aprobare managerului; 

 respecta normele de protecţia muncii;  

 respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor. 

 Stabileşte normarea fiecărui cadru medical prin arondarea un teritoriu din oraşul Aiud şi comunele 

limitrofe. 

 Face propuneri de achiziţii de medicaţie specifica si materiale sanitare.  

 Coordonează toate activităţile privind derularea Subprogramului National TBC pentru municipiul Aiud si 

zonele limitrofe acestuia pe care le efectuează împreună cu personalul aflat in subordinea sa. 
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 Stabileşte atribuţiile dispensarului in conformitate cu cele prevăzute de Programul National de Control al 

Tuberculozei.  

 În activitatea de control al aplicării Programului naţional de control al Tuberculozei, stabileşte 

responsabilităţile cadrelor medicale, 

 dispune masurile necesare aplicării metodologiei de program in vederea asigurării îndeplinirii 

obiectivelor prevăzute;  

 răspunde de organizarea, monitorizarea si buna desfăşurare a activităţilor medicale din cadrul 

subprogramului de sănătate PN1.3. si de raportarea la timp a datelor către Spitalul de Pneumoftiziologie 

si către Direcţia de Sănătate Publica;  

 asigura coordonarea datelor statistice care rezuma întreaga activitate profesionala din teritoriul propriu de 

arondare Dispensarului TBC Aiud 

 asigura  verificarea si sumarea activităţilor specifice prestate in teritoriul arondat municipiului ,  cu 

prelucrarea statistica a acestor date, verificarea lor in teren, transmiterea lor către reţelele de rang superior 

(D.S.P, Controlul Epidemiilor, Direcţia de Statistica Judeţeana, Inspectoratul Teritorial de Munca, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Naţionala de Sănătate, Unitatea Centrala de Implementare a 

Programului National de Control al Tuberculozei); 

 răspunde de veridicitatea si confidenţialitatea datelor transmise conform legislaţiei in vigoare cu aplicarea 

tuturor penalităţilor prevăzute; 

 răspunde de comunicarea la termen a acţiunilor sub forme statistice profesionale, financiare prin activităţi 

defalcate si sumate pentru unităţile din reţeaua T.B.C. Aiud, către: Unitatea Centrala de Evaluare si 

coordonare a PNCT, Casa Judeţeana de Asigurări de Sănătate, Direcţia Sanitara Judeţeana de Statistica, 

Serviciul Programe de Sănătate Regional , Serviciul Programe de Sănătate Judeţean. 

 evaluează impactul tuberculozei asupra stării de sănătate a populaţiei cuprinsa in subprogramul de 

sănătate.  

 Prezintă conducerii spitalului arondarea teritoriala a cabinetelor medicale de pneumoftiziologie;  

 Organizează efectuarea controlului de specialitate in unităţile sanitare MGMF din teritoriul arondat 

Dispensarului TBC Aiud; 

 urmăreşte îmbunătăţirea continua a calităţii actului medical; 

 asigura un nivel tehnic profesional superior al personalului medico - sanitar propriu si al instruirii 

personalului medico - sanitar aflat pentru stagii practice; 

 analizează periodic starea de sănătate a populaţiei, a calităţii asistentei medicale (concordanta 

diagnosticului intre dispensarul medical MGMF, policlinica, spital si Dispensarul TBC, respectarea 

tratamentului indicat), precum si altor aspecte medico-legale aferente desfăşurării actului medical. 

Conform Ord. NR. nr 1031/2010 art. 9 medicul coordonator al programelor de sănătate, are si 

următoarele atribuţii:    

 răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru derularea programelor/subprogramelor naţionale de 

sănătate, potrivit destinaţiei stabilite pentru acestea;  

 răspunde de organizarea evidentei beneficiarilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, pe 

baza setului minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, 

medicul curant (cod parafa), bunurile si serviciile acordate, cantitatea si valoarea de decontat, conform 

schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;  

 dispune masurile necesare aplicării metodologiei de program/subprogram, in vederea asigurării 

îndeplinirii obiectivelor prevăzute in acesta;  

 răspunde de desfăşurarea activităţilor prevăzute in cadrul programelor/subprogramelor naţionale de 

sănătate, in conformitate cu prevederile in vigoare;  

 răspunde de analiza, centralizarea si raportarea la timp a datelor cu caracter medical către direcţia de 

sănătate publica judeţeana/a municipiului Bucureşti, precum si de realitatea si exactitatea acestora;  

 se asigura ca serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract se încadrează din punct de vedere 

al calităţii in normele privind calitatea serviciilor medicale, elaborate in condiţiile legii;  

 răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la prescrierea medicamentelor si la modul de 

acordare a tratamentului, in cadrul programelor naţionale de sănătate;  

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si intimitatea si 

demnitatea acestora; 

Atribuţiile medicului (indiferent de specialitate) de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016:   

a) protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat, cu 

respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

b) aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
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c) obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă, în 

conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi înainte de iniţierea tratamentului 

antibiotic; 

d) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

e) consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de prevenire a 

transmiterii infecţiilor; 

f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi implementarea măsurilor 

instituite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru a 

preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor; 

g) solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau conform 

ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în 

unitatea sanitară; 

h) respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborată de 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

i) după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte 

secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu 

prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale şi 

monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei; 

j) comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologic la transferul pacienţilor săi în altă 

secţie/altă unitate medical 

Atribuţiile medicului in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 

1226/2012  

a)    supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie; 

b)    aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

c) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din 

activitatea medicala. 

Atribuţiile medicului in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

ASISTENTUL MEDICAL  

 Asista medical la consultaţii si tratamente 

 Păstrează si răspunde de documentele bolnavilor 

 Administrează tratamentul sub directa observaţie, cu consemnarea fiecărei doze; semnalează medicului 

neprezentarea bolnavilor la tratament; 

 Semnalează si raportează medicului orice reacţie adversa la tratament; 

 Instruieşte bolnavul si supraveghează recoltarea probelor de sputa; 

 Urmăreşte controlul contacilor; 

 Participa la acţiuni de educaţie sanitara; 

 Efectuează vaccinarea BCG; 

 Desfăşoară activitate cu precădere in focarul de tuberculoza; 

 Participă la efectuarea anchetei epidemiologice; 

 Tine evidenta focarelor de tuberculoza; 

 Se deplasează imediat la domiciliul bolnavilor care au lipsit de la tratament, ducandu-le priza de 

medicamente omisa; in cazul in care nu îl găseşte întocmeşte note informative si solicita sprijinul 

autorităţilor, respectiv ale politiei, pentru prezentarea bolnavilor la tratament;  

 Colaborează strâns cu medical de familie; 

 Participa active la tratamentul bolnavilor sub directa observaţie; 

 La solicitarea, executa si alte sarcini de serviciu in limita competentelor sale  profesionale. 

 Respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si intimitatea si 

demnitatea acestora; 

Atribuţiile asistentei medicale de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor; 

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor 

adecvate; 

c) menţine igiena, cf  politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate; 

d) informează cu promptitudine medicul în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre 

pacienţii cu care intra in contact; 
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e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat medicul şi 

serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi 

sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

g) semnalează medicului existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale; 

h aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

i) aplica corect masurile profilactice primare si secundare in ceea ce priveşte riscul de  

expunere si postexpunere la sânge si alte produse biologice 

j) utilizează echipamentul de protecţie corespunzător manoperei efectuate conform Procedurii 

de lucru si ROI.  

k) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din 

activitatea medicala. 

l) participă la pregătirea personalului; 

m) participă la investigarea focarelor. 

Atribuţiile asistentului medical in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul 

NR. 1226/2012  

a) aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din 

activitatea medicala. 

Atribuţiile asistentului medical in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

ÎNGRIJITORUL DE CURAŢENIE: 

 Efectuează curăţenia în condiţii corespunzătoare; 

 Efectuează întreţinerea gospodărească a spaţiului repartizat şi răspunde de starea de igienă a încăperilor, 

mobilierului, ferestrelor; 

 Curăţă şi dezinfectează băile şi WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai în  aceste locuri; 

 Curăţă şi dezinfectează urinarele, scuipăturile, etc. conform indicaţiilor primite ; 

 Transportă gunoiul şi reziduurile alimentare în condiţii corespunzătoare, răspunde de depunerea lor 

corect; 

 Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în grijă    personal, precum şi 

a celor ce se folosesc în comun; 

 Respecta reglementările in vigoare privind gestionarea deşeurilor rezultate din  activităţile medicale 

(conform Ordinelor M.S.); 

 Executa colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se    asigură de 

depozitarea acestora în vederea distrugerii 

 Supraveghează si răspunde personal, de mijloacele fixe si obiectele de inventar pe care le are in 

responsabilitate: ustensile, produse etc.; 

 Respecta permanent regulile de igiena personala si declara îmbolnăvirile pe care le     prezintă personal 

sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie; 

 Poarta in permanenta, in timpul programului de lucru, echipamentul de protecţie stabilit, îngrijindu-se de 

aspectului estetic personal, precum si ecusonul standard pentru identificare; 

 Respecta normele igienico – sanitare si de protecţia muncii; Respecta normele de  securitate; Respecta 

normele P. S. I.; 

 Respecta comportamentul etic fata de pacienţi, aparţinători si celelalte persoane cu care vine în contact 

sau colaborează, având obligaţia folosirii unui limbaj politicos si a unei conduite civilizate faţă de orice 

persoana pe parcursul desfăşurării întregii activităţi in cadrul spitalului; 

 La solicitarea, execută şi alte sarcini de serviciu în limita competentelor sale profesionale. 

 respectă confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si intimitatea si 

demnitatea acestora; 

 Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu  Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b) aplică corect masurile profilactice primare si secundare in ceea ce priveşte riscul de expunere si 

postexpunere la sânge si alte produse biologice 

       c)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător manoperei efectuate conform Procedurii de 

lucru si ROI.  

       d)  aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind  deşeurile rezultate 

din activitatea medicala. 
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Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu 

Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) asigura transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedura. 

  c)  aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.9. STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ MEDICALĂ - INTERNARI 

Art.5.9.1.Organizare  

Compartimentul este organizat pe doua secţiuni distincte: 

Statistica medicala  + Internări - externări 

Informatica medicala 

Art.5.9.2. Atribuţiile compartimentului: 

 Statistică medicală + internări externări 

 întocmirea rapoartelor de statistică medicală 

 calculează indicatorii specifici prin care se analizează activitatea spitalului : lunar trimestrial, anual  

 întocmeşte toate documentele privind internarea-externarea pacienţilor 

 Informatică medicală 

 Prelucrarea datelor la nivel de pacient ( SUI) pt. INCDS Bucureşti 

 Operarea Foilor de Observaţie Clinica in programul naţional DRG 

Art.5.9.3. Atribuţiile personalului: 

REGISTRATORUL MEDICAL 

 elaborează propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice  şi le 

transmite spre avizare si aprobare managerului.  

 raportează lunar Comitetului director situaţia indicatorilor realizaţi 

 calculează şi raportează indicatori de performanta ai activităţii medicale directorului medical, si 

managerului; 

 asigura întocmirea şi prezintă la timp, indicatorii de performanta ai managementului spitalului, conform 

Ord. nr.. 

 ţine evidenta datelor statistice, întocmeşte si transmite rapoartele de statistica medicala ale spitalului. 

 asigura prelucrarea si corectitudinea datelor statistice raportate; 

 efectuează internări zilnic, în zilele lucrătoare si completează datele de identificare ale pacientului in 

FOCG şi pe suport electronic; 

 primeşte documentaţia medicala a bolnavilor ieşiţi din spital (foi observaţie, foi temperatura) 

 clasifică şi arhivează foile de observaţie ale bolnavilor ieşiţi pe grupe de boli, pe secţii, pe ani; 

 transmite toate datele necesare medicilor in scopul bunei derulări a actului medical; 

 pune la dispoziţia medicilor şefi de secţii a datele statistice si a documentaţiei medicale necesare 

desfăşurării actului medical; 

 întocmeşte si transmite corespondenta la dispensarele de specialitate TBC; 

 întocmeşte opisuri cu bolnavii ieşiţi din spital si cei intraţi; 

 controlează si trece in foile de observaţie situaţiile BK pozitive; 

 întocmeşte si transmite datele la dispensarele de specialitate TBC a culturilor pozitive pe baza de 

corespondenta; 

 duce si aduce in secţii foile de observaţii cu toate datele pe care acestea le conţin; 

 întocmeşte  „mişcarea zilnica a bolnavilor ” in colaborare cu asistentele şefe se secţie; 

 întocmeşte deconturile pacienţilor care nu dovedesc calitatea de asigurat; 

 întocmeşte răspunsurile la adresele primite de la diferite instituţii si instanţe judecătoreşti; 

 tine legătură cu sanatoriile TBC din tara; 

 distribuie carnetele de concedii medicale pe baza procedurii stabilite de conducerea spitalului; 

 in caz de nevoie, la solicitarea conducerii spitalului executa si alte sarcini de serviciu. 

 respectă confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, precum şi intimitatea si 

demnitatea acestora; 

Atribuţiile registratorului medical de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 

unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  
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Atribuţiile registratorului medical in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul 

NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţiile registratorului medical in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

OPERATOR DRG 

 înregistrează intrările si ieşirile bolnavilor din spital, raportează zilele de spitalizare/caz externat către 

CJAS Aiud, urmărind validarea tuturor cazurilor, ţinând permanent legătura cu compartimentul financiar-

contabilitate precum si cu conducerea spitalului; 

 operează Foile de Observaţie Clinice Generale in program naţional DRG; 

 Efectuează exporturile de date din sistemul DRG, centralizarea acestora si transmiterea la INCDS 

Bucureşti. 

 Preia si prelucrează datele la nivel de pacient – de la INCDS Bucureşti; 

 Asigura raportarea si validarea ulterioara a cazurilor prin sistem DRG; 

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si intimitatea si 

demnitatea acestora; 

Atribuţiile operatorului DRG de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 

sanitare in conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţiile operatorului DRG in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 

1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţiile operatorului DRG in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.10. COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE ŞI LIMITARE A INFECŢIILOR ASOCIATE 

ASISTENŢEI MEDICALE (PLIAAM) 

Prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate actului medical este un obiectiv permanent al profesiunii 

medico-sanitare şi un criteriu de evaluare a calităţii managementului în unităţile sanitare. 

Prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate actului medical sunt obligaţii profesionale şi de serviciu pentru 

toate categoriile de personal medico-sanitar si auxiliar din unităţile  prestatoare de servicii şi îngrijiri 

medicale. 

Art.5.10.1.Organizare: 

Compartimentul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale (PLIAAM) este 

organizat în baza ordinului NR. 1101/2016 de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale în unităţile sanitare 

Compartimentul are următoarea componenţă: 

 1 medic epidemiolog cu atribuţii de coordonator de compartiment, care poate fi angajat propriu al unităţii 

in cadrul compartimentului, sau prin contractarea de prestări de servicii specifice cu DSP Alba  

Coordonatorul compartimentului va fi autorizat prin decizie administrativă a managerului atât pentru 

verificarea modului de respectare a protocoalelor şi procedurilor de prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale, cât şi pentru a propune managerului sancţiuni administrative pentru tot 

personalul unităţii sanitare cu abateri de la acestea; 

 1 responsabil al politicii de utilizare a antibioticelor numit prin decizia managerului, care poate fi un 

medic de boli infecţioase încadrat la unitatea sanitară sau prin contractarea de prestări de servicii 

specifice, iar în lipsa acestuia un medic clinician care a absolvit un curs de perfecţionare profesională în 

domeniu; 

 1 asistent medical cu pregătire postliceală de profil sau de asistent medical generalist care a absolvit un 

curs de perfecţionare profesională în igiena, la 250 de paturi; 

 1 infirmier/agent DDD cu sarcini de dezinfecţie, dezinsecţie si deratizare, cu calificare in domeniu de 

activitate. 

Art.5.10.2. Atribuţiile compartimentului pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate 

asistenţei medicale: 



 

 
133 

a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

c) şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director al 

unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a 

planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate; 

d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară; 

e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, 

anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din 

spital; 

f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor 

asociate asistenţei medicale; 

g) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii; 

h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în 

cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale; 

i) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul 

depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi; 

j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi 

elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta; 

k) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de 

supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe 

secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii; 

m) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi 

calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii; 

n) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea 

testelor de autocontrol; 

o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la 

nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic 

major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol; 

p) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate cu 

metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul obţinerii unor caracteristici 

suplimentare; 

q) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii 

pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării; 

r) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor 

periculoase rezultate din activitatea medicală; 

s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia 

pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul 

universitar, postuniversitar sau postliceal; 

t) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii; 

u) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, 

depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

v) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate 

cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale; 

w) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea 

difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice 

necesare; 

x) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind 

focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate 

în focar; 

y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de sănătate 

publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, conform 

reglementărilor în vigoare; 

z) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor 

asociate asistenţei medicale; 

aa) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a 

responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale 

Art.5.10.3.Atribuţiile personalului  
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MEDICUL EPIDEMIOLOG 

Medicul epidemiolog din cadrul Comp. PLIAAM are următoarele atribuţii:  

 îndeplineşte atribuţii de coordonator de compartiment şi membru în Comitetul director al unităţii sanitare, 

direct subordonat managerului unităţii; 

 organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

 propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire 

şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

 coordonatorul/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului Director al 

unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a 

planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate; 

 participă la elaborarea şi supunerea spre aprobare a planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară; 

 organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, 

un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital; 

 organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor 

asociate asistenţei medicale; 

 organizează activitatea compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru 

implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale al unităţii; 

 propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul 

unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale; 

 participă la elaborarea ghidului de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor 

specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi; 

 participă la lucrările prin care se întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor 

asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în 

conformitate cu aceasta; 

 implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de 

supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

 verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe 

secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii; 

 participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de 

autocontrol; 

 colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la 

nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic 

major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol; 

 solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate cu 

metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul obţinerii unor caracteristici 

suplimentare; 

 organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia 

pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul 

universitar, postuniversitar sau postliceal; 

 avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii; 

 controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

 dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii 

infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare; 

 solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de sănătate 

publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, conform 

reglementărilor în vigoare; 

 raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

 

ASISTENTUL DE IGIENĂ  

 aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

 participă la elaborarea şi supunerea spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară; 

 organizează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

 propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul 

unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale; 
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 participă la elaborarea ghidului de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor 

specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi; 

 participă la lucrările prin care se întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor 

asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în 

conformitate cu aceasta; 

 controlează completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de 

pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii; 

 raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi 

calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii; 

 participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de 

autocontrol; 

 colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la 

nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic 

major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol; 

 supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii 

pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării; 

 supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor 

periculoase rezultate din activitatea medicală; 

 organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia 

pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul 

universitar, postuniversitar sau postliceal; 

 supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, 

depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

 răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate 

cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale; 

 dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii 

infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare; 

 întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind 

focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate 

în focar; 

 raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

 întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a 

responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale în exercitarea profesiei asistentul medical 

desemnat îşi organizează activitatea utilizând eficient timpul in funcţie de tipul de activitate al spitalului; 

 întocmeşte orice alte lucrări/situaţii referitoare la activitatea compartimentului, in limita competentelor 

sale profesionale. 

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

INFIRMIERUL / AGENTUL DDD 

 aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

 efectuează dezinfecţia, dezinsectizarea si deratizarea suprafeţelor spitalului, conform normelor in vigoare 

si planificării acestora;  

 efectuează dezinsectizarea si deratizarea suprafeţelor spitalului, conform normelor in vigoare si 

planificării acestora;  

 respecta normele igienico-sanitare si de securitate si sănătate a muncii, privind substanţele folosite; 

 asigură dezinfecţia apelor uzate; 

 răspunde de buna întreţinere a aparaturii de dezinfecţie  si dezinsecţie, de repararea şi întreţinerea acesteia 

şi de folosirea ei în condiţii corespunzătoare; 

 aplică corect masurile profilactice primare si secundare in ceea ce priveşte riscul de expunere si post 

expunere la sânge si alte produse biologice 

 utilizează echipamentul de protecţie corespunzător manoperei efectuate conform Procedurii de lucru si 

ROI.  
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 aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din 

activitatea medicala. 

 Execută orice alte sarcini privind dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea, încredinţate de medicul sau 

asistenta desemnata, in limita competentelor sale. 

Atribuţiile operatorului DRG in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 

1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţiile operatorului DRG in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

ATRIBUŢIILE MEDICULUI RESPONSABIL CU POLITICA DE UTILIZARE A ANTIBIOTICELOR 

: 

a) efectuează consulturile de specialitate în spital, în vederea diagnosticării unei patologii infecţioase şi a 

stabilirii tratamentului etiologic necesar; 

b) elaborează politica de utilizare judicioasă a antibioticelor în unitatea sanitară, inclusiv ghidurile de 

tratament iniţial în principalele sindroame infecţioase şi profilaxie antibiotică; 

c) coordonează elaborarea listei de antibiotice esenţiale care să fie disponibile în mod permanent în spital; 

d) elaborează lista de antibiotice care se eliberează doar cu avizare din partea sa şi derulează activitatea de 

avizare a prescrierii acestor antibiotice; 

e) colaborează cu farmacistul unităţii în vederea evaluării consumului de antibiotice în unitatea sanitară; 

f) efectuează activităţi de pregătire a personalului medical în domeniul utilizării judicioase a 

antibioticelor; 

g) oferă consultanţă de specialitate medicilor de altă specialitate în stabilirea tratamentului antibiotic la 

cazurile internate, în cooperare cu medicul microbiolog/de laborator (pentru a se utiliza eficient datele de 

microbiologie disponibile); 

h) oferă consultanţă pentru stabilirea profilaxiei antibiotice perioperatorii şi în alte situaţii clinice, pentru 

pacienţii la care nu este aplicabilă schema standard de profilaxie; 

i) cooperează cu medicul microbiolog/de laborator în stabilirea testelor de sensibilitate microbiană la 

antibioticele utilizate, pentru a creşte relevanţa clinică a acestei activităţi; 

j) evaluează periodic cu fiecare secţie clinică în parte modul de utilizare a antibioticelor în cadrul acesteia 

şi propune modalităţi de îmbunătăţire a acestuia (educarea prescriptorilor); 

k) elaborează raportul anual de evaluare a gradului de respectare a politicii de utilizare judicioasă a 

antibioticelor, a consumului de antibiotice (în primul rând, al celor de rezervă) şi propune managerului 

măsuri de îmbunătăţire. 

l) aplică corect masuri profilactice primare si secundare in ce priveşte expunerea accidentala la produse 

patologice. 

 

Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, din care vor face parte: 

 şeful compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, 

 medicul responsabil de politica de utilizare a antibioticelor;  

 directorul de îngrijiri/directorul medical 

 farmacistul, 

 medicul de laborator din laboratorul propriu sau desemnat de laboratorul cu care unitatea are contract, 

 toţi şefii de secţie. 

Comitetul este condus de şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale şi are obligaţia de a se întâlni trimestrial sau la nevoie pentru analiza situaţiei 

şi elaborarea de propuneri către Comitetul director. 

Art.5.11. STRUCTURA DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE 

 La nivelul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei 

publice locale funcţionează structura de management al calităţii serviciilor medicale – conform Ordinului 

NR. nr.975/2012. 

Art.5.11.1.Organizare: 

Structura de management al calităţii serviciilor medicale (SMC) este in subordinea managerului si se 

normează la posturi fixe generale; se organizează la nivel de birou pentru spitalele care au mai puţin de 

300 de paturi şi la nivel de serviciu pentru spitalele care au peste 300 paturi. 

Membrii structurii de management al calităţii serviciilor medicale vor urma un curs de pregătire in 

domeniul calităţii serviciilor medical, recunoscut de Ministerul Sănătăţi. 
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Spitalul îşi dezvoltă propriul Sistem de Management al calităţii astfel încât acesta să poată fi utilizat, 

menţinut şi îmbunătăţit continuu. 

Scopul implementării Sistem de Management al Calităţii 

Descrierea sistemului de management al calităţii cu privire la modul de aplicare a  cerinţelor SR EN ISO 

9001:2008 referitoare la sistemul de management al calităţii în cadrul spitalului; 

Structura are următoarea componenta: 

          1 medic – cu atribuţii de sef de structura 

          1 jurist 

          1 economist 

          1 asistent medical 

Art.5.11.2. Atribuţiile structurii (SMC): 

a) pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii; 

b) coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii:  

b1) manualul calităţii; 

b2) procedurile;  

c) coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe 

baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor de calitate; 

d) coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor; 

e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management 

al calităţii; 

f) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite; 

g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de 

manager; 

h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele 

specifice; 

i) coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de 

îmbunătăţire sau corective ce se impun; 

j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii; 

k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul 

asigurării sănătăţii pacienţilor; 

l) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii.  

Art.5.11.2. Atribuţiile personalului structurii (SMC): 

MEDICUL 

Prin decizia managerului este numit sef de structura si are următoarele atribuţii: 

A. Coordonează activităţile privind calitatea serviciilor spitalului; 

B. Asigură că procesele necesare Sistemului de Management al Calităţii sunt stabilite, implementate si 

menţinute; 

C. Asigură generarea şi colectarea informaţiilor şi datelor, care formează baza de cunoştinţe pentru 

şedinţele de analiză ale managementului, incluzând nevoile de îmbunătăţire; 

D. Asigură  existenţa  conştiinţei  privind  calitatea  în  diferite  arii  funcţionale ale organizaţiei; 

E.   Rezolvă  diferite probleme legate de calitatea serviciilor şi a  sistemului de management; 

F. Raportează   conducerii   organizaţiei   la   cel   mai   înalt   nivel   funcţionarea, performanţa sistemului 

de management de calitate, pentru analizare şi ca bază pentru îmbunătăţirea acestui sistem , 

G. Asigură  că  este  promovată  în  cadrul organizaţiei conştientizarea cerinţelor pacienţilor, însoţitorilor. 

H. Menţine   relaţia   cu   părţi   externe   în   chestiuni   legate   de   sistemul   de management. 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedură; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

 

JURISTUL, ECONOMISTUL, ASISTENTUL MEDICAL – fiecare in domeniul si specialitatea sa, au 

următoarele atribuţii: 

a) pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii; 

b) coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii, pe domenii 

sale de activitate:  

b1) manualul calităţii; 

b2) procedurile;  
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c) implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza 

procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor de calitate; 

d) implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor; 

e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management 

al calităţii; 

f) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite; 

g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de 

manager; 

h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele 

specifice; 

i) coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de 

îmbunătăţire sau corective ce se impun; 

j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii; 

k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul 

asigurării sănătăţii pacienţilor; 

l) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul sau, de management al calităţii.  

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind  deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Art.5.12. APARATUL FUNCŢIONAL 

Art.5.12.1. BIROUL RESURSE UMANE – SERVICII INTERNE 

Atribuţiile biroului 

Acest birou este organizat in structura unităţii fiind in subordinea directa a managerului. Biroul Resurse 

Umane  asigura cadrul legal pentru strategia de personal a managerului unităţii, in vederea realizării 

obiectivelor privind asigurarea unei structuri de personal funcţionala, motivata si eficienta, asociata atât 

cu resursele financiare prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli, precum si cu obligaţiile contractuale 

asumate in domeniul sănătăţii. 

Art.5.12.1.1.Biroul Resurse Umane are ca obiect de activitate recrutarea, selectarea, angajarea, 

raporturile de munca si salarizarea personalului in concordanta cu structura organizatorica si 

complexitatea atribuţiilor unităţii, pe domeniul de activitate pe care îl reprezintă, in vederea realizării cu 

eficienta maxima a obiectivelor unităţii sanitare si a satisfacerii nevoilor angajaţilor.         

Art.5.12.1.2.În cadrul biroului se efectuează toate lucrările impuse de legislaţia în vigoare cu referire la 

personal şi cheltuielile de personal aferente:  

 elaborează propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice şi le transmite 

spre avizare si aprobare managerului. 

 efectuarea tuturor lucrărilor cu privire la structură şi toate modificările de structuri ale unităţii 

 normarea personalului – conform normativelor in vigoare 

 efectuarea lucrărilor privind statul de funcţiuni – întocmire si modificări curente cu încadrarea în limita 

numărului de posturi, a normativelor de personal si a bugetului de venituri si cheltuieli aprobat; 

 efectuarea lucrărilor privind organigrama – întocmire si modificări curente privind structura unităţii si 

numărului de posturi in limita normativelor de personal; 

 întocmirea lucrărilor privind încheierea, modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de 

munca ale angajaţilor, precum şi a lucrărilor care asigura evoluţia in cariera a personalului, prin 

promovare; 

 întocmirea tuturor lucrărilor privind stabilirea si actualizarea drepturilor salariale ce se cuvin personalului 

prevăzute de legislaţia in vigoare si  Contractul Colectiv de Munca.  

 Urmăreşte întocmirea si actualizarea de către conducătorii de compartimente a fiselor de post si asigura 

gestionarea lor conform prevederilor legale; 

 întocmirea si actualizarea REVISAL; 

 gestionează procesul de efectuare a lucrărilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 

salariaţilor;  

 întocmeşte documentaţii si adeverinţe in vederea pensionarii personalului; 

 întocmirea statelor de plata  

 întocmirea declaraţiilor către ANAF privind obligaţiile unităţii la bugetul de stat si bugetul asigurărilor 

sociale asupra fondului de salarii;  
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 întocmirea dărilor de seama statistice privind numărul de posturi pe categorii de personal si fondul de 

salarii; 

 participa împreuna cu angajatorul, pe baza propunerilor întocmite de către şefii de secţii / compartimente / 

servicii , la elaborarea planului anual de formare profesionala, cu consultarea sindicatului sau după caz a 

reprezentantului salariaţilor 

 organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante si a examenelor pentru 

obţinerea de trepte si grade profesionale, potrivit legii; 

 întocmeşte metodologia de concurs si asigura secretariatul comisiilor de concurs. 

 tine evidenta vechimii in munca si in specialitate a personalului; 

 întocmeşte si transmite orice lucrări de personal si salarizare solicitate de către: CJ, NR., CJAS, DSP, 

Direcţia Finanţelor Publice, Direcţia Judeţeana de Statistica; 

 asigura stabilirea, programarea si evidenta efectuării concediilor de odihna, precum si a celorlalte 

concedii de care beneficiază angajaţii: concedii suplimentare, concedii de evenimente, concedii fără plata, 

concedii de formare profesionala. 

 întocmirea notelor de transfer, notelor de lichidare a personalului; 

 evidenta personalului încadrat si lichidat; 

 eliberarea la cerere a adeverinţelor de salarizare, vechime, încadrare în grupa de munca sau grad de 

invaliditate; 

 întocmeşte orice alte lucrări prevăzute de Codul muncii; 

Art.5.12.1.3.Atribuţiile personalului 

ŞEF BIROU 

 Să cunoască temeinic si aplice corect prevederile actelor normative in vigoare care reglementează 

drepturile si obligaţiile personalului; 

 întocmeşte Regulamentul de Organizare si Funcţionare si Regulamentul Intern pe care le supune spre 

aprobare Comitetului Director si apoi organelor abilitate; 

 întocmeşte şi actualizează Statul de funcţii si Statul de personal, pe care le supune spre aprobare; 

 efectuarea tuturor lucrărilor cu privire la  structură şi toate modificările de structuri ale unităţii; 

 Elaborează proceduri operaţionale pe domeniul Resurse Umane; 

 Prelucrează actele normative privind domeniul Resurse Umane, cu personalul din cadrul biroului; 

 coordonează întocmirea lucrărilor privind angajarea, promovarea şi salarizarea personalului pornind de la  

normativele de personal aprobate prin Ordinul M.S., respectând criteriile stabilite pentru   fiecare 

categorie de personal şi avizate de Ministerul Muncii; 

 coordonează lucrările de normare a personalului; 

 evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator împreună cu şeful secţiei şi face 

propuneri Comitetului Director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului; 

 participă la stabilirea fişelor posturilor personalului angajat; 

 participa la recrutarea si selecţia personalului pentru ocuparea posturilor vacante; 

 participa la evaluarea performantelor personalului angajat; 

 gestionează potenţialul uman al unităţii, alcătuind dosarele de personal 

 participa la administrarea fondului de salarii 

 înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a 

personalului 

 răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale 

desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 asigura organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante si a examenelor 

pentru obţinerea de trepte si grade profesionale, potrivit legii; 

 pune in aplicare deciziile managerului cu privire la resursele umane 

 îndrumă şi coordonează întocmirea actelor sub a căror forma se materializează drepturile de personal : 

state de plata, declaraţii privind constituire stagiilor de cotizare( pensii, şomaj asigurări de sănătate), s.a. 

 urmăreşte aplicarea prevederilor legislaţiei în materia salarizării personalului (salarii, indemnizaţii, 

sporuri), concedii medicale, concedii de odihna etc.; 

 aplica prevederile legale privind încadrarea şi promovarea personalului pe grade si trepte profesionale; 

 întocmeşte metodologia de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor 

vacante/temporar vacante si examenelor de promovare in funcţie, grade sau trepte profesionale; 

 exercita controlul ierarhic operativ curent în cadrul acestui birou; 

 vizează din partea biroului toate documentele care sunt supuse controlului intern; 

 respecta Regulamentul Intern 

 respecta normele SSM si PSI 

 are responsabilitatea păstrării secretului profesional 

 Executa orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, in limita competentelor sale 
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Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b) utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

ECONOMIST/JURIST – PERSONAL  

 Să cunoască temeinic legislaţia in vigoare care reglementează drepturile şi obligaţiile personalului 

 întocmeşte contractele de munca ale angajaţilor si actele adiţionale privind modificarea contractelor 

individuale de munca in condiţiile prevăzute de Codul Muncii 

 întocmeşte încadrarea personalului ca funcţie, grad, gradaţie si nivel de salarizare (salar de baza, sporuri, 

s.a.) 

 întocmeşte si actualizează dosarul de personal al fiecărui angajat cu toate actele necesare: contract de 

munca, acte adiţionale la  contractile de munca, decizii de personal, fisa postului, acte se studii, 

perfecţionări, specializări, formare profesionala, copii acte de identitate, copii certificate căsătorie, copie 

certificate naştere, certificate naştere copii, fisa anuala de evaluare, fisa de aptitudine medicala în munca, 

fişa de protecţia muncii, fisa PSI, C.V,  etc. 

 întocmeşte toate deciziile de personal, in baza prevederilor legale, privind: încadrarea, modificarea, 

suspendarea si încetarea contractelor individuale de munca precum şi stabilirea si modificarea drepturilor 

salariale; 

 întocmeşte documentele privind modificarea transei de vechime in munca si efectele acesteia (avansarea 

in gradaţie, modificarea numărului de zile de concediu de odihna, s.a.) 

 participa la lucrările privind normarea personalului; 

 stabileşte numărul zilelor de concediu de odihna si concediu suplimentar – conform legislaţiei in vigoare;  

 eliberează, preschimba si vizează legitimaţiile de serviciu pentru întreg personalul pe baza registrului 

întocmit in acest sens. 

 eliberează adeverinţe privind activitatea unor salariaţi sau foşti salariaţi, precum si alte adeverinţe la 

solicitarea salariaţilor; 

 calculează pentru fiecare salariat în parte vechimea totala în munca pentru stabilirea concediului de 

odihna, si a condiţiilor de promovare în funcţie, grade sau trepte profesionale; 

 întocmeşte si eliberează notele de lichidare pentru toţi salariaţii care pleacă din unitate; 

 tine evidenta registrului numerelor matricole; 

 tine evidenta concediilor de odihna ce se acorda in baza programării anuale  

 tine evidenta concediilor fără plata, de formare profesionala s.a.  

 întocmeşte rapoarte statistice si dări de seama şi declaraţii legate de personal si salarizare 

 in baza referatelor şefilor locurilor de munca întocmeşte ,,Planul de formare profesionala” 

 Asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte lucrările 

privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor verbale ale comisiilor, în 

conformitate cu  prevederile legale; 

 participa la întocmirea metodologiei de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor 

vacante/temporar vacante si examenelor de promovare in funcţie, grade sau trepte profesionale; 

 Întocmeşte documentaţia privind sancţionarea personalului unităţii în baza raportului Comisiei de 

Disciplină; 

 Aplicarea Hotărârii nr.537/2004, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea a prevederilor 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.96/2003, privind protecţia maternităţii la locurile de muncă; 

 răspunde de evaluarea performantelor profesionale individuale ale fiecărui angajat, in conformitate cu 

legislaţia in vigoare, asigura distribuirea pe secţii/compartimente a formularelor si a criteriilor de 

evaluare; se asigura de primirea lor la termenul stabilit pentru valorificare, depunere la dosarul personal si 

introducere in aplicaţia informatica; 

 întocmeşte si actualizează Registrul Electronic de Evidenta al Salariaţilor; 

 urmăreşte şi întocmeşte situaţia personalului care întocmeşte condiţiile de promovare; 

 răspunde de întocmirea actelor privind Programul de voluntariat care se desfăşoară in cadrul spitalului, 

întocmeşte dosarele voluntarilor astfel încât la finalul perioadei de voluntariat persoana respectiva sa 

obţină certificat de voluntar 
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 întocmeşte răspunsuri la diverse solicitări ale salariaţilor unităţii sau altor unităţi, cu privire la salarizare, 

respectând termenele legale; 

 Da relaţii privind veniturile realizate numai personal, fiecărui salariat, fără a discuta cu alte persoane 

neacreditate, atât din unitate cat si din afara ei, despre situaţia drepturilor salariale sau de personal ale 

angajaţilor; 

 răspunde de corectitudinea raportărilor si a datelor înregistrate in raportare si alte documente specifice pe 

care le întocmeşte; 

 are obligaţia ca la momentul identificării unor erori sau omisiuni legate de activitatea desfăşurata, sa 

aducă la cunoştinţă sefului ierarhic superior acest fapt întocmind o nota explicativa si sa asigure corecţia 

erorilor; 

 asigura arhivarea documentelor din sectorul sau de activitate si predarea lor la arhiva unităţii, 

cf,procedurilor legale; 

 Întocmeşte orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii; 

 primeşte si rezolva corespondenta ce i se repartizează; 

 respecta Regulamentul Intern 

 respecta normele SSM si PSI 

 are responsabilitatea păstrării secretului profesional 

 Executa orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, in limita competentelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

REFERENT DE SPECIALITATE / ECONOMIST - SALARIZARE 

 Să cunoască temeinic prevederile legislative cu privire la domeniul sau de activitate 

 Să cunoască si sa-si însuşească programul informatic privind salarizarea si orice alte raportări privind 

salarizarea. 

 Verifică pontajele de prezenta, întocmite de şefii de compartimente;   

 Verifică lunar prin sondaj, concordanta pontajelor cu condicile de prezenta, grafice de lucru si gărzi ( nr. 

nopţi, nr S+D, sărbători legale, s.a.) 

 Introduce pontajele in aplicaţia informatica de salarii si răspunde de calculul drepturilor salariale: salar de 

baza, spor pentru condiţii de munca, spor de tura , spor de noapte, s.a. sporuri, gărzi, indemnizaţi 

concediu de odihna, concediu de boala, etc., cf pontajelor si a deciziilor ; 

 Operează reţinerile si debitele de orice fel din salarii, conform prevederilor legale; 

 Listează statele de plata pe locuri de munca si categorii de personal. 

 Calculul corect al impozitului pe salarii si a contribuţiilor aferente salariilor     

 ( impozit, CAS, şomaj, asigurări de sănătate etc.) suportate atât de angajat cat si de angajator, in 

conformitate cu legislaţia in vigoare; 

 Efectuează situaţia recapitulativa a salariilor, notele contabile privind înregistrarea salariilor, a reţinerilor 

si a contribuţiilor si le înaintează comp Financiar-contabilitate, lunar. 

 întocmeşte statele privind indemnizaţiile de boala 

 distribuie personal fluturaşii de salarii, generaţi de aplicaţia informatica; 

 stabileşte sumele si întocmeşte lunar ordonanţările la plata si ordinele de plata in vederea virării 

reţinerilor de pe statele de plata si a contribuţiilor aferente, prin Trezoreria Aiud. 

 Prezintă lunar băncilor cu care unitatea are convenţie pentru plata drepturilor salariale, documentele 

necesare pentru plata acestora si încărcarea cardurilor de salarii ale personalului; 

 Ţine evidenta numărului de zile de concediu medical si eliberează adeverinţe in acest sens pentru 

acordarea certificatelor de concediu medical, pentru personalul unităţii; 

 Ţine evidenta absentelor nemotivate pentru fiecare angajat in parte; 

 Completează notele de lichidare cu veniturile realizare;  
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 Generează din programul de salarii, declaraţia privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale si 

evidenta nominala a persoanelor asigurate (D112), obligaţiile de plata la bugetul de stat (D100), M500 

etc., aplica semnătura electronica si le transmite online la ANAF. 

 Întocmeşte si depune lunar ,,Cererea privind suma rămasă de recuperat de la FNUASS pentru concedii si 

indemnizaţii” si preda certificatele medicale ale salariaţilor la Casa de Asigurări de Sănătate; 

 Întocmeşte situaţiile lunare/semestriale privind numărul de posturi si fondul de salarii, către: DSP Alba, 

C.J. Alba, ANAF,  

 Întocmeşte situaţiile statistice si raportările lunare, semestriale si anuale privind personalul si salarizare; 

 Întocmeşte răspunsuri la diverse solicitări ale salariaţilor unităţii sau altor unităţi, cu privire la salarizare, 

respectând termenele legale; 

 Da relaţii privind veniturile realizate numai personal, fiecărui salariat, fără a discuta cu alte persoane 

neacreditate, atât din unitate cat si din afara ei, despre situaţia drepturilor salariale sau de personal ale 

angajaţilor; 

 Participa la fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, furnizând date in domeniul 

salarizării; 

 eliberează adeverinţe privind activitatea unor salariaţi sau foşti salariaţi, precum si alte adeverinţe la 

solicitarea salariaţilor; 

 Întocmeşte documentele sub a căror forma se materializează acordarea tichetelor de masa ( necesar, 

comanda, recepţie, distribuire nominala, pentru personalul care beneficiază de acestea; 

 Asigură introducerea în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi actualizează baza cu datele 

noilor angajaţi; 

 Asigură secretariatul comisiilor de concurs şi întocmeşte toate lucrările necesare pentru încadrarea în 

muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor verbale ale comisiilor, în conformitate cu  

prevederile legale; 

 executa orice alte lucrări privind salarizarea personalului 

 primeşte si rezolva corespondenta ce i se repartizează; 

 răspunde de corectitudinea raportărilor si a datelor înregistrate in raportare si alte documente specifice pe 

care le întocmeşte; 

 are obligaţia ca la momentul identificării unor erori sau omisiuni legate de activitatea desfăşurata, sa 

aducă la cunoştinţa sefului ierarhic superior acest fapt întocmind o nota explicativa si sa asigure corecţia 

erorilor; 

 asigura arhivarea documentelor din sectorul sau de activitate si predarea lor la arhiva unităţii, cf, 

procedurilor legale; 

 respecta Regulamentul Intern 

 respecta normele SSM si PSI 

 are responsabilitatea păstrării secretului profesional 

 Executa si alte sarcini primite de la conducerea unităţii, in limita competentelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

SERVICII INTERNE : SECRETARIAT-REGISTRATURA -ARHIVA 

       

       Atribuţiile compartimentului 

Primirea, înregistrarea si predarea corespondentei 

Lucrări de secretariat 

Evidenta obiectelor de inventar pe locuri de folosinţă 

Arhivarea documentelor create in unitate si gestionarea fondului arhivistic creat. 

 

      Atribuţiile personalului 

REFERENT 

 îndeplineşte activitatea de secretariat a conducerii unităţii; 
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 primeşte si înregistrează corespondenta, iar după repartizare de către manager o preda compartimentelor; 

 Gestionează stampila rotunda a unităţii si o aplica numai pe documentele ce poartă semnătura 

Managerului sau a delegatului oficial al acestuia; 

 clasează si îndosariază corespondenta rezolvata si o preda la finele anului arhivei unităţii; 

 gestionează timbrele poştale pentru corespondenta unităţii; 

 expediază corespondenta unităţii prin : fax e-mail, posta etc. 

 înregistrează si păstrează actele normative primite de la forul tutelar, 

 răspunde de organizarea audientelor, evidenţa şi modul de rezolvare în termenul legal alererilor, 

reclamaţiilor, sesizărilor si propunerile salariaţilor; 

 informează pe petiţionari despre problemele care depăşesc competenta unităţii si au fost trimise forurilor 

superioare, spre rezolvare; 

 întocmeşte informările si situaţiile statistice, privind modul de rezolvare a cererilor, reclamaţiilor etc.; 

 asigura activitatea de informaţii pentru public; 

 tine evidenta documentelor secrete de stat în registre speciale destinate în acest scop întocmite conform 

legislaţiei în vigoare; 

 tine evidenta informaţiilor, datelor si documentelor care constituie secrete de serviciu si le înregistrează 

separat de documentele nesecrete punând înaintea numărului de înregistrare iniţiala "S", iar pe prima 

pagina se va scrie "Secret de serviciu"; 

 păstrează secretul profesional si de stat asupra documentelor pe care le imprima sau manipulează; 

 păstrează documentele ce conţin informaţii sau date secrete de serviciu după terminarea programului de 

lucru de către salariaţi în case de fier sau dulapuri metalice. 

 tine evidenta obiectelor de inventar in folosinţă, făcând confruntare periodica cu contabilitatea de gestiune 

 se preocupa de perfecţionarea cunoştinţelor profesionale. 

 asigura arhivarea documentelor din sectorul sau de activitate si predarea lor la arhiva unităţii, cf, 

procedurilor legale; 

 respecta Regulamentul Intern al spitalului; 

 respecta normele de protecţia muncii si apărarea împotriva incendiilor; 

 păstrează confidenţialitatea lucrărilor întocmite; 

 Executa orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competentelor; 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

  a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

  b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

FUNCTIONAR-ARHIVAR 

 asigura păstrarea arhivei spitalului conform normelor legale; 

 ia în primire arhiva de la toate compartimentele unităţii si răspunde de păstrarea ei în conformitate cu 

normativele în vigoare; 

 păstrează ordinea si curăţenia în arhiva, ia masurile necesare de securitate, de protecţia muncii si de 

apărare împotriva incendiilor; 

 Arhivează toate documentele primate de la compartimente  pe indicative si termene de arhivare 

 Gestionează fondul arhivistic conform normelor in vigoare 

 ia masurile necesare pentru predarea arhivei cu termen depăşit conform normativelor în vigoare; 

 răspunde de arhiva spitalului in conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 – Legea Arhivelor 

Naţionale, precum si a altor normative in vigoare in acest domeniu de activitate; 

 respecta Regulamentul Intern al spitalului; 

 respecta normele de protecţia muncii si apărare împotriva incendiilor ; 

 păstrează confidenţialitatea lucrărilor întocmite; 

 Executa orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, in limita competentelor;  

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

   a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 
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   b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.12.2.OFICIUL JURIDIC 

Art.5.12.2.1 Organizare 

Este organizat ca si compartiment unic pe unitate 

Art.5.12.2.2Atribuţiile Oficiului Juridic: 

 elaborează propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice şi le transmite 

spre avizare si aprobare managerului. 

 reprezintă şi apără interesele spitalului în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti 

şi a altor organe cu caracter jurisdicţional;  

 asigura apărarea drepturilor si intereselor legitime ale spitalului ; 

 asigura consultanta, asistenta si reprezentare;  

Art.5.12.2.3.Atribuţiile personalului  

CONSILIER JURIDIC 

 avizează la cererea conducerii,  actele  care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului precum şi 

orice alte acte care produc efecte juridice; 

 apără interesele instituţiei  în faţa instanţelor de judecată în litigiile de muncă; 

 apără interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată, autorităţilor de control şi în relaţiile cu terţi 

persoane fizice sau juridice; 

 verifică şi avizează din punct de vedere al legalităţii, dispoziţiile cu caracter normativ şi semnalează 

conducerii asupra sarcinilor ce revin unităţii; 

 asigură legalitatea măsurilor şi actelor ce urmează să se încheie de către conducerea unităţii; 

 asigură consultanţă de specialitate conducătorului instituţiei şi şefilor de structuri privind modul de 

aplicare a actelor normative specifice;     

 răspunde de primirea citaţiilor, a titlurilor executorii; 

 consiliază la cererea Comitetului Director şi/sau Consiliu consultativ al spitalului, avizând legalitatea 

actelor supuse spre soluţionare; 

 avizează din punct de vedere juridic legalitatea contractelor; 

 consiliază, la cerere, pe şefii de secţii, servicii, compartimente privind actele nomative care au legătură cu 

activitatea desfăşurată în unitate; 

 face parte din comisiile de licitaţie la solicitarea conducerii; 

 participă la negocierea şi încheierea contractelor; 

 colaborează cu serviciile Tehnic, Aprovizionare şi Administrativ la întocmirea proiectelor de contracte 

iniţiate de aceste servicii cu terţe persoane fizice şi juridice, la negocierea conţinutului clauzelor şi 

executarea contractelor încheiate; 

 se ocupă cu investirea cu formulă executorie şi punerea în executare a sentinţelor definitive obţinute în 

urma acţiunilor în justiţie depuse; 

 se ocupă de recuperarea cheltuielilor de spitalizare rezultate din vătămări corporale, accidente rutiere 

sesizate de organele de cercetare penală; 

 întocmeşte documentaţia necesară constituirii de parte civilă în cauzele penale în care spitalul este citat ca 

instituţie; 

 colaborează în vederea recuperării cheltuielilor de spitalizare acordate cetăţenilor străini cu ambasade şi 

consulate ale ţărilor cu care nu există tratate de colaborare încheiate pe linie de asistenţă medicală între 

state;  

 participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern în care se 

stabilesc atribuţiile structurilor medico-administrative şi măsurile ce se impun în vederea asigurării 

disciplinei muncii; 

 asigura arhivarea documentelor din sectorul sau de activitate si predarea lor la arhiva unităţii, cf, 

procedurilor legale; 

 Executa orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, in limita competentelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  
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Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.12.3. INFORMATIC 

Art.5.12.3.1. Organizare 

Art.5.12.3.2.Atribuţiile compartimentului Informatic : 

Compartimentul informatica are ca obiect de activitate implementarea colectarea şi exploatarea datelor şi 

informaţiilor referitoare la activitatea administrativa şi medicala a unităţii prin sistem electronic, conform 

legislaţiei de specialitate în vigoare. Aceasta activitate are ca scop următoarele obiective: 

 creşterea eficientei operaţionale a unităţii în cadrul administraţiei publice; 

 informatizarea tuturor serviciilor adresate populaţiei; 

 integrarea serviciilor prestate în reţeaua naţionala de informaţii; 

 asigurarea accesului la informaţii de specialitate prin tehnologii de actualitate; 

 îmbunătăţirea managementului fluxului de documente; 

 furnizarea către structurile competente a datelor de utilitate publica ale unităţii; 

 creşterea disponibilităţii informaţiilor despre activitatea medicala a unităţii; 

 perfecţionarea şi totodată simplificarea relaţiilor unităţii cu mediul de faceri şi cu structurile administraţiei 

publice. 

 organizează şi urmăreşte funcţionarea întregului sistem informaţional al spitalului; 

 analizează si instalează toate aplicaţiile informatice ce vor fi utilizare in unitate; 

 urmăreşte starea de funcţionare a tuturor echipamentelor aflate în dotare si  

 asigură remedierea defecţiunilor apărute; 

 periodic instruieşte personalul spitalului care lucrează cu calculatorul, dar care nu este de specialitate, în 

vederea exploatării echipamentelor şi aplicaţiilor la performanţe maxime. 

Atr.5.12.3.3.Atribuţiile personalului 

INFORMATICIANUL 

 răspunde de îndeplinirea la timp şi de buna calitate a lucrărilor şi sarcinilor ce-i revin; 

 este responsabil de instalarea şi actualizarea programelor informatice; 

 instruirea personalului care operează cu programe informatice; 

 efectuează corecţiile, atunci când este cazul; 

 se ocupă de actualizarea site-ului spitalului; 

 asigură asistenţă tehnică pentru soft-urile de aplicaţii; verifică şi constată şi remediază, în limita 

posibilităţilor, defecţiunile apărute în funcţionarea tehnicii de calcul; 

 verifică şi constată şi remediază, în limita posibilităţilor, defecţiunile apărute în funcţionarea reţelei de 

calculatoare din spital; 

 anunţă service-ul specializat; 

 verifică buna funcţionarea a aparaturii în urma remedierilor; 

 urmăreşte consumul de materiale şi piese de schimb; 

 instalează sisteme de operare şi programe antivirus, când este cazul; 

 instalează drivere pentru periferice, când este cazul; 

 respectă regulamentul de ordine interioară şi celelalte regulamente în vigoare; 

 respectă regulamentul de ordine interioară şi celelalte regulamente în vigoare; 

 răspunde de respectarea prevederilor privind păstrarea secretului de serviciu; 

 respectă normele de protecţia muncii şi PSI; 

 asigura arhivarea documentelor din sectorul sau de activitate si predarea lor la arhiva unităţii, 

cf,procedurilor legale; 

 Executa orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, in limita competentelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 
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Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.12.4. FINANCIAR CONTABILITATE 

Art.5.12.4.1.Organizare 

Este organizat ca si compartiment unic pe unitate 

Art.5.12.4.2.Atribuţiile compartimentului 

 elaborează propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice şi le transmite 

spre avizare si aprobare managerului. 

 organizarea contabilităţii conform Legii 82/1991 cu modificarile şi completările ulterioare 

 organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare împreuna cu 

celelalte bunuri şi servicii din unitate, în ceea ce priveste stocurile disponibile, supranormative, fara 

mişcare, sau cu mişcare lentă, sau pentru prevenirea oricăror alte imobilizari de fonduri; 

 asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispozitiile legale a darilor de seama contabile; 

 exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispozitiile legale; 

 participarea la organizarea sistemului informational al unităţii, urmarind folosirea cât mai eficienta a 

datelor contabile; 

 asigurarea întocmirii, circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrarilor în 

contabilitate; 

 organizarea evidentei tehnico-operative şi gestionare; asigurarea ţinerii lor corecte şi la zi; 

 organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor constatate; 

 asigurarea îndeplinirii conditiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor şi 

reţinerea ratelor; 

 asigurarea masurilor de pastrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special; 

 exercitarea controlului operativ şi curent, în conformitate cu dispozitiile în vigoare; 

 întocmirea studiilor privind îmbunatatirea activitatii economice din unitate şi propunerea de masuri 

corespunzatoare; 

 întocmirea studiilor privind costurile comparative pe diversi indicatori; zi de spitalizare, pat, pat efectiv 

ocupat, bolnav, pe diferite perioade; 

 analizarea şi pregatirea din punct de vedere financiar a evaluarii eficientei utilizarii mijloacelor materiale 

si banesti puse la dispozitia unitatii; luarea masurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor 

neeconomicoase si inoportune; 

 întocmirea proiectelor de venituri si cheltuieli bugetare; 

 asigurarea efectuarii corecte si în conformitate cu dispozitiile legale a operatiunilor de încasari si plati în 

numerar; 

 verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, continutului si legalitatii 

operatiunii; 

 întocmirea propunerilor de plafon de casa pentru plati în numerar; 

 luarea masurilor necesare pentru asigurarea integritatii avutului obstesc si pentru recuperarea pagubelor 

produse; 

 întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost gresit platite; 

 organizarea evidentei si raportarea angajamentelor bugetare si legale conform Ord. MF nr.1792/2002; 

 respectarea obligatorie a tuturor actelor normative care vizeaza activitate financiar-contabila. 

Art.5.12.4.3.Atribuţiile personalului 

ECONOMIST 

 organizează şi conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara potrivit Legii 

contabilitatii nr. 82/1991 a contabilitatii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si 

contabilitatea de gestiune; 

 organizează şi răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiare; 

 organizează activitatea în cadrul spitalului, în conformitate cu dispoziţiile legale şi asigură efectuarea 

corecta şi la timp a înregistrărilor contabile; 

 asigura intocmirea la timp si in conditii legale a balantelor de verificare si a bilanturilor anuale si 

trimestriale, precum si conturile lunare de executie a planurilor de venituri si cheltuieli bugetare; 

 angajeaza spitalul prin semnatura, alaturi de managerul spitalului in toate operatiile patrimoniale; 

 raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin serviciului financiar-contabil cu privire la organizarea si 

executarea controlului financiar preventiv si la asigurarea integritatii patrimoniului unităţii; 

 participă la organizarea sistemului informational al spitalului, urmărind folosirea cât mai eficientă a 

datelor din contabilitate; 
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 asigură indeplinirea, în conformitate cu dispozitiile în vigoare a obligaţiilor spitalului către bugetul 

statului, banci şi terţi; 

 asigură intocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrarilor 

contabile; 

 asigură din partea serviciului financiar-contabil întocmirea lucrărilor de inventariere anuală sau totală 

când este cazul precum şi operaţiunile de casare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

 asigurarea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor şi reţinerea ratelor; 

 ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmareşte recuperarea lor; asigură aplicarea dispoziţiilor legale 

privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corecta a evidenţelor 

gestionare; 

 îndeplineşte formele de scădere din evidenţa a bunurilor de orice fel în cazurile şi în conditiile prevazute 

de dispozitiile legale; 

 asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special; 

 analizează şi urmăreşte modul de realizare a indicatorilor economico-financiari, luarea de măsuri pentru 

continua îmbunatatire a lor; 

 întocmeşte studii privind costuri comparative pe diverşi indicatori: zi de spitalizare, pat, pat efectiv 

ocupat, bolnav, etc. pe diferite perioade; 

 analizarea şi pregătirea din punct de vedere financiar, a evaluarii eficienţei mijloacelor materiale şi 

baneşti puse la dispoziţia spitalului; luarea măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor 

neeconomicoase şi inoportune; 

 verificarea şi analizarea dărilor de seama contabile; 

 întocmirea bugetului de venituri şi de cheltuieli bugetare si extrabugetare; 

 încadrarea in creditele aprobate a comenzilor si contractelor emise; 

 asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operatiunilor de încasări şi plaţi; 

 organizează colectarea şi generarea în format electronic a setului de date pentru aplicatia DRG Naţional; 

 exercitarea controlului operativ curent, în conformitate cu dispoziţiile în vigoare; 

 întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi 

baneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, de respectarea normelor privind disciplina de 

plan, contractuală şi financiară în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului spitalului şi a 

creditelor alocate în vederea îmbunătăţirii continue a activităţii în spital; 

 prezintă periodic studii privind evaluarea financiară a acţiunii de sănătate şi analiza costurilor; 

 organizează măsuri de realizare a pregatirii profesionale a cadrelor financiar-contabile; 

 rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar contabila; 

 actionează cu fermitate pentru gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale şi baneşti precum şi 

împotriva oricărei forma de risipă sau de abatere de la disciplina de plan sau financiară, contribuind prin 

aceasta la instaurarea ordinei şi disciplinei în spital; 

 întocmeste la timp toate dările de seama, situaţiile statistice şi contabile cerute de C.J. Alba, Ministerul 

Sănătăţii, etc; 

 respectă normele de protecţia muncii şi apărare împotriva incendiilor, precum şi respectarea acestora de 

catre personalul din subordine; 

 face parte din comisii care privesc activitatea financiar contabilă a spitalului în vederea abaterii de la 

disciplina financiară a spitalului; 

 urmareşte corelarea planurilor de aprovizionare cu fondurile primite; 

 aprobă documentele legale de gestionarea bunurilor (mişcarea mijloacelor fixe din spital, eliberarea de 

bunuri în afara unităţii, etc.); 

 răspunde de casarea mijloacelor fixe; 

 ia masurile prevazute în actele normative privind recepţia, manipularea şi depozitarea corespunzatoare a 

bunurilor, pentru gospodarirea economicoasă şi integritatea avutului obştesc; 

 aprobă actele de cheltuieli potrivit competenţelor ce i se deleagă în condiţiile legii şi semnează 

documentele bancare şi răspunde de acestea; 

 pastrează secretul de stat şi de serviciu; 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului; 

 asigură arhivarea documentelor din sectorul său de activitate şi predarea lor la arhiva unităţii, cf, 

procedurilor legale; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale. 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  
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  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

ECONOMIST  

 analizează periodic execuţia bugetară şi conţinutul conturilor, făcând propuneri corespunzatoare; 

 pune la dispoziţia directorului finnaciar contabil datele necesare întocmirii dărilor de seama contabile şi a 

conturilor de executare a planului de cheltuieli bugetare; 

 răspunde de întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative; 

 organizează şi răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiara de colaborare cu birourile de 

resort şi în baza indicatorilor economico-financiari aprobaţi; 

 asigură deschiderea la timp a finanţării la banca de investiţii ; 

 asigură întocmirea conform dipoziţiilor legale a instrumentelor de încasări şi plăţi conform dispoziţiilor 

legale a instrumentelor de încasări şi de plăţi în numerar precum şi a documentelor de acceptare sau de 

refuz a plaţii; 

 întocmeşte propunerile de plan casa pentru plata în numerar; 

 urmareşte lichidarea debitelor; 

 asigură îndeplinirea obligaţiilor spitalului către bugetul statului, bănci şi terţi; 

 asigură reţinerea regulată a ratelor lunare pentru garanţiile gestionărilor şi a celorlalte reţineri lunare 

(chirii,rate,popriri, etc.); 

 asigură ţinerea evidenţei corecte şi la zi a operaţiunilor financiare şi verifică toate operaţiunile de 

decontări cu alte instituţii; 

 conlucrează cu comp. aprovizionare şi transport pentru punerea de acord a planului de aprovizionare cu 

planul de cheltuieli bugetare; 

 urmareşte alimentarea cu fonduri a contului de la banca în timp util conform indicaţiilor date de forul 

tutelar; 

 întocmeşte situaţiile şi dările de seamă statistice referitoare la problemele biroului financiar; 

 asigură reţinerea de remuneraţie a sumelor de plata datorate de angajaţii spitalului legal stabilite; 

 răspunde de întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza operaţiunilor 

efectuate în cadrul biroului financiar; 

 ia măsurile necesare pentru asigurarea integritaţii patrimoniului şi pentru recuperarea pagubelor 

constatate; 

 execută plăţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 exercită controlul ierarhic operativ curent; 

 păstrează secretul de stat; 

 organizează contabilitatea conform prevederilor legale şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a 

înregistrărilor contabile; 

 confruntă lunar evidenţele analitice cu cele sintetice şi ia măsuri de punerea lor în concordanţă; 

 organizează periodic analiza utilizării bunurilor materiale şi ia măsurile necesare impreuna cu celelalte 

compartimente în ceea ce priveşte stocurile disponibile sau fără mişcare şi pentru prevenirea oricăror altor 

imobilizări de fonduri; 

 analizează periodic execuţia bugetară şi conţinutul conturilor făcând propuneri corespunzatoare; 

 răspunde de întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile şi a 

conturilor de executare a planului de cheltuieli bugetare; 

 organizează evidenţele tehnico-operative şi de gestionare şi asigură ţinerea lor corectă şi la zi; 

 verifică toate documentele financiar contabile din punct de vedere al formei, conţinutului, legalităţii şi 

oportunităţii; 

 organizează inventarierea periodică a mijloacelor materiale şi ia măsuri de regularizare a diferenţelor 

constatate; 

 asigură măsurile de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special; 

 întocmeşte studii privind îmbunătăţirea activităţii economice în spital; 

 analizează împreună cu directorul financiar contabil, eficienţa utilizării mijloacelor materiale şi baneşti şi 

ia măsurile necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase; 

 asigură întocmirea lunară a balanţelor de verificare ale conturilor sintetice şi analitice; 

 urmareşte constituirea garanţiilor materiale la gestionari; 

 întocmeşte documente de acceptare şi refuz de plată 
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 întocmeşte programarea plaţilor pe decade, la trezorerie; 

 înregistrarea bonurilor de mişcare a mijloacelor fixe; 

 înregistrarea bonurilor de transfer a obiectelor de inventar în folosinţă; 

 întocmeşte balanţa analitică şi sintetică a obiectelor de inventar; 

 ţine evidenţa pe persoane a obiectelor de inventar în folosinţă; 

 primeşte şi rezolvă corespondenţa referitoare la biroul financiar-contabil; 

 urmareşte şi întocmeşte raportarile privind realizarea indicatorilor în vederea decontării serviciilor 

medicale cu Casa de Asigurari; 

 urmareşte şi întocmeşte raportările privind programele de sănătate; 

 întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli pe surse de finanţare; 

 întocmeşte la timp situaţiile statistice solicitate de CJ Alba, DSP Alba, CASS etc. 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului; 

 respectă normele de sănătate şi securitate în munca şi aparare impotriva incendiilor, 

 pastrează confidenţialitatea lucrărilor întocmite; 

 se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale; 

 asigură arhivarea documentelor din sectorul sau de activitate şi predarea lor la arhiva unităţii, cf, 

procedurilor legale; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale. 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

ECONOMIST  

 ţinerea şi conducerea evidenţelor analitice nominale ale debitorilor virate de orice fel, chirii popriri, 

impozite şi alte reţineri legale; creditorilor pentru servicii prestate alimente sau materiale livrate; 

 întocmeşte formalităţile de urmărire şi încasare a debitorilor prin reţinerea din remuneraţii şi virarea 

sumelor reţinute beneficiarilor; 

 întocmeşte formalităţile de dare în debit din taxele de spitalizare rămase neîncasate; 

 întocmirea instrumentelor de încasări şi plăţi precum şi a documentelor de acceptare sau de refuz a 

plăţilor pentru operaţiunile financiare; 

 întocmirea conform dispoziţiilor legale a formalităţilor de plată pentru lichidarea obligaţiilor spitalului; 

 verificarea borderoului de încasari şi plăţi înainte de depunerea lor la casierie 

 extragerea lunară din evidenţele Rom Telecomului a convorbirilor telefonice interurbane şi adiţionale 

efectuate de la toate posturile telefonice ale spitalului pentru recuperarea contravalorii convorbirilor 

efectuate în interes personal; 

 întocmeşte balanţe de verificare şi confruntare periodică cu evidenţa tehnică operativă; 

 executarea coretă şi la zi a înregistrărilor; 

 verifică toate documentele referitoare la aprovizionare cu privire la existenţa confirmării cantitative şi 

calitative, legalitatea preţurilor conform contractului, calcularea corectă a preţului şi a valorii facturii, 

existenţa semnăturilor comisiilor de recepţie; 

 are confruntare periodica cu gestionarii sau alte persoane care întocmesc documentele primare; 

 ţine evidenţa contului, casa şi întocmeste notele contabile privind aceste operaţiuni, înregistrează în fişele 

de execuţie bugetară şi întocmeşte execuţia bugetară pe articole şi aliniate; 

 întocmeşte notele contabile pe baza documentelor justificative; 

 ţine evidenţa garanţiilor, carburanţilor , deplasărilor şi detaşărilor; 

 preia extrasele de cont, rapoartele de casă, alte documente referitoare la procurări de bunuri; 

 verifică toate documentele referitoare la operaţiunile contabile cu privire la existenţa confirmării 

cantitative, legalitatea preţului conform contractului- prin verificarea confirmării compartimentului 

contractări-achiziţii,  calcularea corectă a preţului şi a valorii facturi; 

 ia măsurile necesare în funcţie de constatarea făcută cu ocazia verificărilor; 

 întocmeşte notele contabile pe baza documentelor justificative; 
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 ţine şi conduce jurnalul de înregistrare al notelor contabile; 

 ţine şi conduce fişele contabile sintetice; 

 ţine şi conduce fişele contabile analitice pentru credite fonduri şi bunuri de orice fel; 

 ţine şi conduce fişe contabile sintetice şi analitice pentru conturi în afara bilanţului; 

 verifică lunar sau trimestrial stocul scriptic din fişele de magazie şi compară cu fişele contabile şi 

anlizează, luând măsurile neceasre pentru punerea lor de acord; 

 întocmeşte balanţe de verificare sintetice şi analitice pentru toate conturile lunar şi trimestrial; 

 verifică lunar şi trimestrial centralizatoarele de consum pentru valorile materiale şi alimente întocmite de 

magazioner; 

 verifică lunar bonurile de consum pentru valorile materiale de orice fel, existenţa semnăturilor şefilor de 

compartimente, existenţa vizei de control preventiv; 

 întocmeşte la timp situaţiile statistice solicitate de CJ Alba, DSP Alba, CASS etc. 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului; 

 respectă normele de protecţia muncii şi aparare împotriva incendiilor,; 

 pastrează confidenţialitatea lucrărilor întocmite; 

 asigură arhivarea documentelor din sectorul sau de activitate şi predarea lor la arhiva unităţii, cf, 

procedurilor legale; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor; 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.12.5.ACHIZIŢII PUBLICE – CONTRACTARE 

Art.5.12.5.1.Organizare 

Este organizat ca şi compartiment unic pe unitate 

Art.5.12.5.2.Atribuţiile compartimentului 

 Aprovizionarea unităţii prin achiziţie publică, cu produse, servicii şi lucrări,  aplicând procedurile de 

achiziţie publică în conformitate cu  legislaţia în vigoare şi fazele execuţiei bugetare.  

 Întocmirea planului anual de achiziţii 

 Urmărirea încheierii şi derulării contractelor de achiziţii publice; 

 Întocmirea şi urmărirea graficului de livrări pentru bunurile, serviciile şi lucrările contractate; 

Art.5.12.5.3.Atribuţiile personalului 

 Să cunoască temeinic şi să aplice corect prevederile legislaţiei în vigoae în domeniul achiziţiilor publice 

şi a normelor metodologice de atribuire a contractelor de achiziţii publice / acord cadru; 

 Întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii 

contractante în SEAP (SICAP) sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul 

 Întocmeşte solicitarile pentru întocmirea referatelor de necesitate de produse, servicii şi lucrări, necesare 

pentru întocmirea strategiei anuale de achiziţii , pe care le transmite şefilor de secţii şi compartimente 

pentru completare. 

 Centralizează referatele de necesitate, aprobate de manager şi director financiar contabil în vederea 

întocmirii programului anual al achiziţiilor.  

 Întocmeşte programul anual al achizițiilor publice pana la sfârsitul ultimului trimestru al anului pe baza 

necesarelor centralizate, urmarind avizarea şi aprobarea acestuia la nivelul conducerii .  

 Întocmeşte anunţul de intenţie , urmareşte aprobarea acestuia de către managerul unităţii şi transmiterea 

acestuia în SEAP. (SICAP), dacă este cazul  

 După aprobarea bugetului actualizează planul anual al achizițiilor publice cu încadrarea în buget, 

urmarind avizarea şi aprobarea acestuia la nivelul conducerii şi publicarea în SEAP  

 Întocmeşte documentația de atribuire în colaborare cu secţiile spitalului sau compartimentele care relevă 

necesitatea și oportunitatea achiziției, în funcție de complexitatea problemelor care urmează să fie 

rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire. 

 Întocmeşte nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire şi a valorii estimate a contractului ce 

urmează a fi încheiat cu aprobarea managerului; 
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 Centralizează specificaţiile tehnice primite de la compartimentele de specialitate în vederea finalizării 

caietului de sarcini;  

 Stabileşte criteriul de atribuire;  

 Stabileşte formulare şi modele;  

 Întocmeşte fişa de date a achiziţiei în conformitate cu caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă;  

 Definitivează documentaţia de atribuire şi o prezintă managerului unităţii pentru aprobare;  

 Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege;  

 Aplică şi finalizează procedurile de atribuire;  

 Realizează achiziţiile directe;  

 Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice. 

 Face parte din comisiile de selecţie, licitaţie sau negociere stabilite la nivelul spitalului.  

 În cazul contestaţiilor întreprinde demersurile necesare (formulare punct de vedere, copii, documente, 

etc.) soluţionării contestaţiilor formulate împotriva procedurilor Spitalului depuse la Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor 

 Respectarea prevederilor legale, la desfășurarea procedurilor privind păstrarea confidențialității 

documentelor de licitație și a securității acestora;  

 Întocmește și transmite către Agentia Națională pentru Achiziții Publice a unui raport anual privind 

contractele de atribuire, în format electronic, conform legislatiei in vigoare, pentru anul precedent; - 

indeplineste orice alte sarcini si atributii ce i se incredinteaza de catre conducatorul direct in legatura cu 

problemele acestui serviciu.  

 Încheie contractele/acordurile cadru de achizitie publica pentru produse, lucrari şi servici îşi urmăreşte 

circuitul lor. 

 Urmăreşte derularea contractelor, respectarea şi executarea lor. 

 Conduce evidenţa contractelor ce au ca obiect achiziţiile publice de bunuri, servicii şi lucrări; 

 Întocmeşte şi pastrează dosarul de achiziţie publică care cuprinde toate activitaţile desfăşurate în cadrul 

procesului de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii; 

 asigura arhivarea documentelor din sectorul său de activitate şi predarea lor la arhiva unităţii, cf, 

procedurilor legale; 

 se preocupă de ridicarea nivelului profesional; 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului; 

 respectă normele de protecţia muncii ăi apărare împotriva incendiilor; 

 pastrează confidenţialitatea lucrărilor întocmite; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale. 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.12.6.  SERVICIUL ADMINISTRATIV 

Art.5.12.6.1. Organizare 

Este organizat ca si compartiment unic pe unitate 

Art.5.12.6.2.Atribuţiile serviciului 

 elaborează propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice şi le transmite 

spre avizare si aprobare managerului. 

 Asigură lucrările privind activitatea gospodărească a spitalului; 

 Asigură primirea păstrarea şi eliberarea produselor din depozitele spitalului; 

 Asigură măsurile şi lucrarile de SSM, SU şi protecţie civilă 

 Asigură paza unităţii 

 Asigură întreţinerea clădirilor şi instalaţiilor 

 Prepararea şi distribuirea hramei pentru bolnavi 

 Spălarea, dezinfecţia şi întreţinerea lenjeriei de spital; 

 Primirea şi păstrarea hainelor şi a obiectelor personale ale bolnavilor în garderoba pe perioada spitalizării 
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 Asigurarea altor activităţi gospodareşti: deservirea centralei termice, centralei telefonice, manipulare 

bunuri, frizerie, conducator auto, întreţinere curte şi întreţinere spaţii verzi. 

Art.5.12.6.3Atribuţiile personalului 

ŞEF SERVICIU ADMINISTRATIV 

 Coordonează compartimentele din subordine 

 Organizează, îndruma şi răspunde de întocmirea planurilor de investiţii, reparaţii capitale, dotare, 

construcţii, aprovizionare şi transport. 

 Organizează, îndrumă şi răspunde de activitatea de aprovizionare şi depozitare a bunurilor. 

 Organizează, îndrumă şi răspunde de celelalte activităţi administrative  

 Aprobă documente legate de gestionarea bunurilor: mişcarea obiectelor de inventar şi a mijloaceloe fixe 

în unitate şi ieşirea acestora din unitate, conform normelor în vigoare. 

 Este responsabil cu mediul – pe unitate preocupandu-se în acest sens de obţinerea autorizaţiei şi viza 

anuală. 

 Organizează , îndrumă şi coordonează activitaţile care asigură alimentaţia bolnavilor. 

 Ia măsuri pentru aprovizionarea ritmică a unităţii, pentru reducerea consumurilor şi optimizarea stocurilor 

de materiale. 

 Coordonează activităţile de întreţinere şi reparaţii a clădirilor şi instalaţiilor aferente precum şi a celorlalte 

instalaţii de lucru. 

 Participă la inventarierea generală a patriminiului şi întocmeşte actele necesare declasării obiectelor de 

inventar ce îndeplinesc condiţiile potrivit legii, casarea acestora şi valorificarea deşeurilor recuperate. 

 Face propuneri şi organizează structura compartimentelor din subordine, stabileşte atribuţiile 

personalului, precum şi circuite funcţionale,  în conformitate cu dispoziţiile legale şi asigură efectuarea 

corectă şi la timp a lucrarilor si serviciilor de care raspunde  

 Se preocupa de dotarea unitatii cu mijloace de transport corespunzatoare şi exploatarea acestora în 

condiţii optime. 

 Ia măsuri necesare pentru buna funcţionare a activităţilor gospodareşti, igienizarea locurilor de muncă şi 

îmbunatăţirea continuă a condiţiilor de confort. 

 Asigură verificarea la timp şi în bune condiţii a aparatelor şi utilajelor conform dispoziţiilor în vigoare, 

luând măsuri necesare pentru buna întreţinere a imobilelor şi instalaţiilor. 

 Ia măsuri prevăzute în actele normative privind recepţia, manipularea şi depozitarea corespunzătoare a 

bunurilor materiale, pentru gospodărirea economicoasă şi integritatea bunurilor. 

 Ia măsuri pentru perfecţionarea şi pregătirea profesională a personalului din subordine participă la 

selectarea, angajarea şi promovarea personalului de specialitatea din cadrul sectoarelor de activitate pe 

care le coordonează sau cu delegare pentru alte categorii de personal; 

 Asigură evaluarea performanţei profesionale individuale, în raport cu cerinţele postului, pentru personalul 

a cărui activitate o coordonează; face parte din diverse comisii de specilitate  conform deciziei 

managerului; 

 Organizează şi asigură paza în unitate 

 Asigură  întocmirea corectă şi la timp raportarilor referitoare la activitatea de care răspunde ; 

 Participă la elaborarea planului de acţiune pentru situaţii speciale.. 

 Prezintă periodic informări asupra activităţii desfăşurate. 

 Întocmeşte şi prezintă  raportările statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind activităţile 

din subordine; 

 Exercită controlul ierarhic operativ curent în cadrul acestui serviciu; 

 Vizează din partea serviciului toate documentele care sunt supuse controlului intern; 

 Împreună cu compartimentele de specialitate medicală raspunde de autorizaţiile CNCAN şi OTDM 

(termene de valabilitate, autorizaţii pentru aparatura nou instalata sau pentru amplasamente noi). 

 Răspunde de respectarea legii colectării selective a deşeurilor în unitate sanitaraiile publice. 

 răspunde de curaţenia mediului din jurul spitalului (parcări, alei, spaţiu verde). 

 supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deşeurilor periculoase, 

 respectă Regulamentul Intern 

 respectă normele SSM si PSI 

 are responsabilitatea păstrarii secretului profesional 

 asigură arhivarea documentelor din sectorul său de activitate şi predarea lor la arhiva unităţii, cf, 

procedurilor legale; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale. 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedură; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru şi ROI.  
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Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 

Art.5.12.7.APROVIZIONARE - DEPOZITE  

Atribuţii 

Aprovizionarea unităţii cu produsele necesare 

Primirea, depozitarea şi eliberarea bunurilor din depozite – conform normelor legale 

Atribuţiile personalului 

REFERENT / MERCEOLOG 

 participă la întocmirea planului de aprovizionare pentru materii prime şi materiale, medicamente, 

aparatură medicală, alimente etc. necesare spitalului; 

 răspunde de întocmirea corectă a comenzilor şi contractelor ce se încheie cu furnizorii şi de respectarea 

acestora; 

 face aprovizionarea spitalului cu bunuri de orice fel pe baza de comenzi şi oferte; 

 predă bunurile achiziţionate magazinerului împreuna cu documentele de procurare (facturi, avize de 

expediere, dispoziţii de livrare sau alte documente legale), după confirmarea şi vizarea de primire 

conform legii; 

 organizează recepţionarea bunurilor procurate şi întocmeşte formele necesare în cazul când bunurile 

primite nu corespund calitativ sau cantitativ; 

 urmăreşte livrarea bunurilor la termenele stabilite conform contractelor şi întocmeşte formele necesare în 

cazul în care aceste termene nu sunt respectate; 

 eliberează foile de parcurs şi calculează consumul de benzină şi motorină, FAZ pentru toate mijloacele de 

transport; 

 predă bunurile achiziţionate magazinerului împreuna cu documentele de procurare: facturi, avize de 

expediere, dispoziţii de livrare sau alte documente legale, avize sanitar – veterinare conform legii; 

 dacă la preluarea bunurilor sau la predarea lor se constată deteriorari sau lipsuri are sarcina de a întocmi 

procese verbale de diferenţe conform actelor normative în vigoare; 

 respectă normele de protecţia muncii şi apărare împotriva incendiilor; 

 prezintă de la furnizori oferte pentru procurarea materialelor şi alimentelor; 

 săptămânal desfăşoara activitate de testare a pieţii prin oferte şi informari sub semnătură; 

 participă la activităţi de încărcare, descărcare, manipulare marfă, curăţenie; 

 deplasarea în ţară ca delegat al unităţii în vederea achiziţionării de bunuri; 

 răspunde de verificarea şi repararea aparatelor de masură şi control (balanţe, cântare, tensiometre etc); 

 întocmeşte procesele verbale de ofertare pa bază de oferte şi întreaga documentaţie pe baza căreia se 

întocmeşte comenzile de achiziţie; 

 va elibera şi completa foile de parcurs pentru autoturismele unităţii şi va calcula foile de aprovizionare 

zilnice; 

 gestionează şi eliberează BCF-urilr; 

 se preocupă permanent de perfecţionarea cunoştinţelor sale profesionale; 

 întocmeşte pe calculator situaţiile pe care le are şi ţine pe calculator evidenţa bunurilor achiziţionate în 

spital ; 

 ţine evidenţa şi verificarea metrologică a aparatelor de măsura şi control; 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului; 

 se preocupa de ridicarea nivelului profesional; 

 respectă normele de protecţia muncii şi apărarea împotriva incendiilor; 

 păstrează secretul de serviciu; 

 asigură arhivarea documentelor din sectorul sau de activitate şi predarea lor la arhiva unităţii, cf, 

procedurilor legale; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru şi ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 
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  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

MAGAZINER 

 ţine şi conduce evidenţa operativă a bunurilor aflate în gestiunea sa, în conformitate cu actele normative 

în vigoare; 

 primeşte, păstrează şi eliberează bunurile aflate în gestiunea sa, în conformitate cu actele normative în 

vigoare; 

 păstrarea alimentelor până la introducerea lor în prelucrarea în cele mai bune condiţii, urmarindu-se 

păstrarea în totalitate a calităţilor nutritive; 

 sortarea imediată, după recepţia alimentelor intrate în magazie, după felul şi mărimea lor şi aranjarea lor 

la locurile de păstrare; 

 gruparea alimentelor de acelaşi fel în funcţie de ordinea intrării în magazie; 

 păstrarea separată a alimentelor care pot avea o influenta dăunătoare asupra calităţii altor alimente; 

 împreună cu merceologul ţin evidenţa pe calculator a tuturor achiziţiilor, prezintă zilnic facturile şi 

bonurile ce urmează a fi operate; 

 întreţinerea în bună stare a încaperilor, utilajelor şi instrumentelor de măsurat; 

 nu permite intrarea în magazie a altor persoane fără acordul său; 

 păstrarea produselor uşor alterabile, în stare de materie primă, semipreparate şi produse finite, în spaţii 

frigorifice, la o temperatură care să nu depăşească + 4° C; Păstrarea acestor produse se face pe categorii, 

fie agăţate pe carlige inoxidabile, fie aşezate pe rafturi sau recipiente inoxidabile şi curate; 

 nu aşează produsele direct pe gheaţă, în contact cu aceasta sau cu apa provenită din topirea gheţii; 

 este oprită depozitarea în spaţiile frigorifice a alimentelor alterate, a ustensilelor; 

 solicită în scris conducatorului unităţii să i se asigure asistenţa tehnică de specialitate cînd primeşte bunuri 

cu caracteristici, pentru a căror verificare nu posedă cunoştinţe necesare; 

 preia şi predă gestiunea pe baza dispoziţiei scrise a directorului spitalului, prin inventarierea totală a 

bunurilor din gestiune cu care ocazie se întocmeste un proces-verbal în conformitate cu actele normative 

în vigoare; 

 la luarea în primire a gestiunii, precum şi în timpul gestionării bunurilor, gestionarul este obligat să ceara, 

în scris, directorului spitalului să ia măsurile necesare de dotare, de pază şi orice alte măsuri necesare, 

pentru păstrarea corespunzătoare şi pentru efectuarea în bune condiţii a operaţiunilor de primire şi 

eliberare a bunurilor; 

 gestionarul este obligat să comunice în scris conducerii spitalului: 

a) plusurile şi minusurile din gestiune, de care are cunoştinţă; 

b) cazurile în care constată că bunurile din gestiunea sa sunt depreciate, degradate, distruse sau sustrase, 

ori există pericol de a se ajunge în asemenea situaţii; 

c) cazurile, în care stocurile de bunuri aflate în gestiunea sa au atins limitele cantitative, maxime sau 

minime; 

d) stocurile de bunuri fără mişcare sau cu mişcare lentă; 

 face periodic verificarea pe teren a existenţei bunurilor din gestiunea sa şi compară situaţia constatată cu 

stocurile scriptice din evidenţa operativă pe care o conduce şi întreprinde formalităţile necesare pentru 

punerea lor de acord; 

 face la finele fiecărei luni compararea înregistrărilor, din evidenţa operativă cu evidenţa analitică a 

contabilităţii; 

 întocmeste lunar centralizatorul bunurilor eliberate şi date în consum; 

 are sarcina de a constitui o garanţie în numerar, la preluarea gestiunii; 

 are sarcina de a gestiona ambalajele primite, a le gospodări corespunzator şi a le restitui furnizorilor în 

termen; 

 primeşte, păstrează şi eliberează bunurile în conditii igienico-sanitare; 

 magazinerul care gestionează alimente face parte din "Comisia de alimentaţie", în care calitate are sarcina 

de a stabili cantităţile de alimente, fructe, rădăcinoase, etc. necesare pentru aprovizionarea de iarnă; 

 se preocupă de ridicarea nivelului profesional; 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului; 

 respectă normele de protecţia muncii şi aparare împotriva incendiilor; 

 păstrează confidenţialitatea lucrărilor întocmite; 

 asigură arhivarea documentelor din sectorul său de activitate şi predarea lor la arhiva unităţii, cf, 

procedurilor legale; 
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 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicală. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.12.8. SSM, SU, PROTECŢIE CIVILĂ  

Organizare 

Se organizează ca şi compartiment unic pe unitate 

Atribuţiile compartimentului 

 Indentificarea pericolelor, evaluarea riscurilor şi elaborarea instrucţiunilor proprii privind sănătatea în 

muncă 

 Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor 

 asigure masurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind instiintarea şi aducerea 

personalului de conducere la unitate, în mod oportun, în caz de dezastre 

 

Atribuţiile personalului  

RESPONSABIL SSM 

 Indentificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a  sistemului de muncă, 

respectiv executant, sarcină de muncă; 

 Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi 

sănătate în muncă; 

 Propune atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ce revin personalului 

corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului; 

 Verificarea cunoaşteri şi aplicării de către toţi salariaţii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi 

protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă stabilite prin fişa postului; 

 Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire  a lucrătorilor în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de 

muncă, asigurarea informării şi instruirii personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 

verificarea cunoaşterii şi aplicari de către salariaţi a informaţiilor primite; 

 Asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art 101- 

107 din Normele metodologice de aplicare a Legii 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu 

modificările şi completările ulterioare şi asigurarea ca toţi salariaţii să fie instruiţi pentru aplicarea lui; 

 Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de 

semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârea nr. 971/26/07/2006 privind cerinţelor 

minime pentru semnalizarea de securitate şi/sănătate la locul de muncă; 

 Evidenţa echipamentelor de muncă şi urmarire ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările 

periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane, conform prevederilor din HG nr 

1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către salariaţi 

a echipamentelor de muncă; 

 Întocmeşte la termenele stabilite, informările, rapoartele şi situaţiile cerute de conducerea unităţii în 

legatură cu desfăşurarea activităţii 

 Respectă  prevederile Regulamentului intern, al legislaţiei în domeniu, procedurile de lucru, precum şi, 

dispoziţii, decizii şi hotărâri ale conducerii 

 Respectă atribuţiile  stabilite în fişa postului precum şi alte sarcini stabilite de manager  

 Asimilează cunoştiinţele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor, regulamentelor, 

instrucţiunilor  şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu; 

 Respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării  atribuţiilor şi sarcinilor de 

serviciu; 

 PSI   - Planificarea activităţii de prevenire şi stingere în cadrul unităţii; 

 Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor 

 Monitorizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor; 
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 Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice ; 

 Elaborarea documentelor specifice activităţii PSI ; 

 Avizarea documentaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor; 

 Controlul modului de respectare a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor; 

 Asigură arhivarea documentelor din sectorul său de activitate şi predarea lor la arhiva unităţii, cf, 

procedurilor legale; 

 Instruirea salariaţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 

SITUAŢII DE URGENŢĂ/PROTECŢIA CIVILĂ 

 Să organizeze şi să conducă activităţile de întocmire, păstrare, actualizare şi aplicare a documentelor 

operative (planul de protecţie civila, planul de evacuare, planul de alarmare şi interventie la dezastre, 

planuri de protecţie). 

 Să asigure măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea 

personalului de conducere la unitate, în mod oportun, în caz de dezastre sau la ordin. 

 Să organizeze şi să asigure conducerea formaţiunilor de protecţie civilă pentru limitarea şi lichidarea 

urmărilor atacurilor din aer sau a dezastrelor. 

 Să elaboreze şi să aducă la îndeplinire, potrivit ordinelor şi dispozitiilor în vigoare, planurile anuale şi de 

perspectivă, privind activităţile de protecţie civilă, pregatirea de protecţie civilă, dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale şi de instruire; le prezintă spre aprobare conducatorului unităţii. 

 Să organizeze şi să conducă pregatirea de protecţie civilă a comisiilor de protecţie civilă, comandanţilor 

de subunităţi, formaţiunilor şi personalului muncitor potrivit cerinţelor, dispoziţiilor în vigoare şi 

planificării proprii; să ţină evidenţa pregatirii lunare şi să raporteze datele despre aceasta şi alte activităţi 

la Inspectoratul de protecţie civilă de sector. 

 Să asigure colaborarea cu Crucea Roşie pentru realizarea măsurilor de protecţie cuprinse în documentele 

operative şi desfăţurarea pregătirii de protecţie civilă, în special la aplicaţii şi exerciţii; datele privind 

desfăşurarea acestor activităţi vor fi cuprinse în planul cu activităţile de protecţie civilă. 

 Să planifice, să îndrume şi să urmarească activităţile desfăţurate de membrii comisiilor de protecţie civila 

pentru realizarea măsurilor de protecţie a personalului muncitor şi bunurilor materiale pentru actualizarea 

documentelor operative şi pentru instruirea formaţiilor pe linia specialităţii. 

 Împreună cu membrii comisiilor de protecţie civila să întocmească planul de protecţie civilă şi planul de 

evacuare, pe baza indicaţiilor primite de la eşaloanele superioare. 

 Să pregatească şi să prezinte conducerii unităţii dări de seamă cu privire la realizarea măsurilor de 

protecţie civilă, a sarcinilor de pregatire şi alte probleme specifice. 

 Să execute controlul pregatirii formaţiunilor de protecţie civilă şi verificarea subunităţilor de serviciu. 

 Să participe obligatoriu la toate convorbirile de specialitate, perfecţionare, bilanţurile, analizele şi alte 

activităţi organizate de Inspectoratul de protecţie Civilă, municipal sau de sector. 

 Să asigure întocmirea documentaţiilor tehnice de amenajare a spaţiilor de adăpostire. 

 Să asigure şi să vegheze permanent respectarea regulilor de păstrare, mânuire şi evidenţă a documentelor 

secrete, harţilor şi literaturii militare şi de protecţie civilă. 

 Să execute anual bilanţul activităţilor de protecţie civilă al unităţii. 

 Să efectueze lunar, studiu ordonat prin programul difuzat de Inspectoratul de protecţie Civilă în caietul 

special pregătit în acest sens. 

 Să organizeze şi să conducă activităţile de întocmire, păstrare, actualizare şi aplicare a documentelor 

operative privind evidenta militară. 

 Să participe obligatoriu la toate convorbirile de specialitate, perfecţionare, bilanţurile, analizele şi alte 

activităţi organizate de Centrul Militar. 

 Urmareşte şi răspunde de aplicarea tuturor normelor de protecţie a muncii, norme P.S.I. specifice locului 

de muncă. 

 Asigură arhivarea documentelor din sectorul său de activitate şi predarea lor la arhiva unităţii, cf, 

procedurilor legale; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru şi ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicală. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  
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b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 

Art.5.12.9.COMPARTIMRNT TEHNIC  

Organizare 

Se organizează ca şi compartiment unic pe unitate 

Atribuţiile compartimentului 

 asigură activitatea de întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor sanitare, electrice, clădiri; 

 efectuează lucrări de reparaţii, în regie proprie; 

 urmăreşte efectuarea de reparaţii capitale şi de investiţii, recepţionează şi verifică cantitativ şi calitativ 

lucrările executate de muncitori terţi; 

 asigură buna întreţinere a clădirilor, instalaţiilor şi utilajelor; 

 stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi propune măsuri 

corespunzătoare; 

 stabileşte necesarul de materiale de întreţinere; 

 analizează dotarea unităţii, a stării clădirii şi elaborează proiectul de plan de investiţii sau de reparaţii 

capitale; 

 urmăreşte asigurarea documentaţiei tehnice pentru investiţii şi reparaţii capitale; 

 organizează selecţii de oferte şi licitaţii pentru lucrările de reparaţii construcţii şi instalaţii; 

 asigură repartizarea muncitorilor pe locuri de muncă, în raport cu necesităţile de activitate. Se vor lua 

măsuri ca toţi muncitorii, în perioada în care nu sunt solicitaţi la intervenţii în cadrul spitalului, să execute 

alte servicii stabilite de conducere, pentru folosirea integrală a timpului de muncă zilnic; 

 muncitorii de la activitatea de întreţinere vor consemna în caiete sau bonuri de lucru zilnice, lucrările pe 

care le efectuează. Cei de la posturi fixe vor consemna în registrele de tură, data, ora predării; 

 preluării schimbului, modul cum au funcţionat instalaţiile, defecţiunile constatate, urgenţa şi remedierea 

acestora, etc. Caietele, bunurile de lucru şi registrele de tură vor fi controlate şi vizate de şeful de serviciu, 

care certifică la finele fiecarei zile şi luni îndeplinirea sarcinilor de serviciu a personalului din subordine 

în vederea acordării dreptului de salarizare; 

 efectuează operaţiile de întreţinere şi reparaţii şi reparaţii la aparate, instalaţii şi utilaje în conformitate cu 

metodologia stabilită; 

 întocmeşte planul de aprovizionare cu piese de schimb; 

 exploatează şi întreţine centralele şi punctele termice în conformitate cu prescripţiile tehnice ISCIR - 

pentru exploatarea cazanelor de abur. 

 exploatează şi întreţine instalaţiile de oxigen, vid şi aer comprimat; 

 asigură funcţionarea instalaţiilor frigorifice şi de climatizare din dotare; 

 asigură funcţionarea iluminatului de siguranţă cu grup electrogen; 

 certifică consumurile de apă, gaz, electricitate aferente spitalului şi altor consumatori din cadrul 

spitalului; 

 

Atribuţiile personalului 

COORDONATORUL TEHNIC are în principal următoarele sarcini: 

 coordonează activitatea atelierelor de întretinere şi reparatii, răspunzând şi asigurând buna funcţionare a 

echipelor de întretinere, reparaţii şi exploatare a centralei termice, a stocatoarelor de oxigen, a gospodariei 

de apa şi a postului general de transformare; 

 participă alaturi de personalul abilitat la încheierea de contracte, urmareşte şi răspunde de derularea 

acestora privind realizarea lucrarilor de tip Rc (reparaţii curente) şi Rk (reparaţii capitale) precum şi 

intervenţii la clădirile din Patrimoniul construit al unităţii sanitare şi la Instalaţiile tehnologice şi 

netehnologice existente; 

 asigură prin personalul specializat din subordine urmărirea comportării în timp a clădirilor din 

patrimonial construit al spitalului; stabileşte intervenţiile necesare şi modul de realizare a acestora atât 

pentru întreţinerea curentă (igienizari periodice) cât şi pentru lucrari speciale (amenajari sau consolidări); 

 asigură prin personalul realizarea programului de consolidare a patrimoniului construit astfel ca acesta să 

poată fi exploatat în conditiile de siguranta impuse de lege; 

 participă alaturi de personalul abilitat la încheierea de contracte şi urmareşte realizarea acestora pentru 

asigurarea unităţii sanitare cu energie electrică, gaze naturale, servicii de apă şi canalizare; asigură 

exploatarea corectă a acestora şi încadrarea în limitale de consum stabilite de actele normative; 

 asigură şi raspunde de realizarea condiţiilor de microclimat necesare funcţionarii pe timp de iarna a 

activităţii Unităţii sanitare; prin menţinerea centralei termice şi a instalatiilor de ventilaţie centralizate, în 

graficele optime de exploatare; asigură şi răspunde de funcţionarea acestora prin realizarea tuturor 

lucrărilor de revizie tehnică, reparaţii curente periodice şi întreţinere curentă; 

 asigură şi răspunde de respectarea legislaţiei în vigoare privind activităţile pe care le coordonează; 
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 participă la organizarea şi susţinerea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice ce au 

ca obiect execuţia sau, după caz, atât proiectarea, cât şi execuţia, uneia sau mai multor lucrări de 

construcţii precum şi a altor achiziţii publice necesare desfăşurarii activităţii Serviciului Tehnic; 

 asigură cadrul necesar funcţionarii în conditiile legale a activităţii de urmărire a exploatării instalaţiilor 

sub incidenţa normativelor I.S.C.I.R. precum şi a aparatelor A.M.C.( aparate de măsurare şi control) care 

sunt prevăzute de legea metrologiei; prin numirea persoanelor responsabile şi asigurarea pregătirii şi 

atestării acestora . 

 asigură şi răspunde de respectarea tuturor normelor de protecţia Muncii, de pază, stingerea incendiilor, 

specifice Ministerului Sănătăţii şi locului de muncă, şi al activităţii pe care o prestează. 

 asigură şi răspunde de păstrarea în condiţiile legii a cărţii tehnice a construcţiilor din patrimoniul unităţii 

sanitare: 

- de păstrarea documentelor existente, scrise (schiţe, desene, planuri de situaţii etc.), şi cele informatizate; 

- de păstrarea, completarea periodică a proceselor verbale din registrul evenimentelor, a fişelor sintetice şi a 

proceselor verbale de constatare a tuturor documentelor anexa carţii tehnice; 

 propune capitolele de servicii şi lucrari din planul anual al achizitiilor care va cuprinde totalitatea 

contractelor de furnizare de bunuri (specifice), utilitati, prestari de servicii şi executari de lucrari (grupate 

în concordanta cu clasificarile statistice oficiale - Coduri C.P.V.) care urmeaza a fi atribuite în cursul 

anului bugetar urmator avand în vedere urmatoarele: 

 centralizarea referatelor de necesitate pentru anul următor primite din partea secţiilor, compartimentelor, 

laboratoarelor pana la data de 30 a penultimei luni a anului în curs pentru anul ce urmează; 

 necesităţile obiective de produse şi servicii bazate pe situaţia achiziţiilor din anii anteriori, corelată cu 

numărul mediu de personal şi pacienţi şi activităţile propuse a fi desfăşurate în cadrul fiecarui 

compartiment al spitalului. 

 urmăreşte şi răspunde de buna funcţionare şi de exploatarea corectă a cazanelor din centrala termică şi a 

instalaţiilor care compun centrala, conform normelor şi normativelor în vigoare şi a prescriptiilor 

specifice I.S.C.I.R. . 

 urmăreşte şi răspunde de asigurarea apei calde şi a furnizării agentului termic conform programuilui pe 

perioada rece; 

 urmăreşte şi răspunde de buna funcţionare a pompelor de alimentare a cazanelor, a pompelor de circulaţie 

a agentului, a pompelor de epuisment din basa colectoare; 

 controlează funcţionarea instalaţiilor de automatizare, programare, luând după caz măsuri de înlaturare a 

defectelor. 

 răspunde de pregatirea instalaţiilor cu regim special în exploatare pentru verificarile tehnice periodice. 

 răspunde de înlăturarea defectelor semnalate de fochişti, personalul spalatoriei şi cel al secţiei Sterilizare; 

în cazul în care aceste defecţiuni presupun intervenţia echipelor service specializate ale furnizorilor de 

echipamente, va face demersurile necesare pentru aducerea acestora în timp util. 

 asigură legatura permanentă cu echipele service ale furnizorilor de echipamente. 

 asigură instruirea personalului din Centrala Termică şi Sterilizare privind funcţiile, modul de funcţionare 

şi exploatarea instalaţiilor de automatizare. 

 urmăreşte şi raspunde de aplicarea tuturor normelor de protecţie a muncii, a normelor P.S.I. specifice 

locului de muncă, norme P.S.I. specifice locului de muncă pentru punctele Centrala Termică Caldură, 

Centrala Termică Abur, Spălătorie, Sterilizare, asigură şi răspunde de păstrarea în permanenţă stare de 

intervenţie a tuturor dotarilor P.S.I. de la aceste puncte. 

 asigură realizarea tuturor reviziilor tehnice şi a lucrărilor de intervenţie necesare echipamentelor, astfel ca 

aceste să poată fi menţinute în stare de funcţionare. 

 asigură şi răspunde de buna funcţionare a Centralei Termice de abur, a tuturor instalaţiilor care utilizează 

acest abur; 

 este responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiei - R.S.T.V.I. 

 organizează munca în centrala termică şi asigură buna funcţionare şi programul de lucru; 

 întocmeşte şi dotează fiecare centrală termică cu instrucţiuni specifice privind exploatarea în condiţii 

normale precum şi măsuri în caz de avarii; 

 urmăreşte şi ia parte la efectuarea reparaţiilor planificate sau accidentale şi anunţă I.S.C.I.R. în legatură cu 

efectuarea acestora, asigurand cadrul legal de execuţie şi recepţie a acestor lucrări; 

 urmăreşte respectarea regimului chimic al apei utilizate în cadrul Centralei Termice; 

 verifică zilnic datele înscrise de fochisti în registrul jurnal şi buletinele de analize apă, rapoartele de tură 

ale acestora şi dispune măsuri în eliminarea eventualelor probleme ce pot apărea; 

 face controale inopinante pentru a verifica modul în care îşi îndeplinesc fochiştii sarcinile de serviciu; 

 completează în registrul de reparatii datele referitoare la reparatii, probe, revizii; 

 se îngrijeşte de păstrarea şi reactualizarea documentaţiei tehnice referitoare la cazan şi instalaţiile din 

centrala termică; 
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 întocmeşte planul anual de verificări şi încercări pentru autorizarea recipienţilor sub presiune urmăreşte 

păstrarea corespunzătoare a autorizaţiilor de funcţionare I.S.C.I.R. a tuturor documentelor ce ţin de 

evidenţele inspectoratului de stat pentru recipienţii sub presiune şi ascensoare; 

 asigură pregatirea cazanelor, ascensoarelor şi aparatelor sub presiune în vederea efectuării de către 

I.S.C.I.R. a verificărilor şi încercărilor şi răspunde de efectuarea acestora în termenele prescrise; 

 Efectueaza reviziile şi incercarile de presiune în vederea autorizarii funcţionarii sau periodic la scadenta, 

la recipientii pentru care ii revine aceasta sarcina conform prescriptiilor I.S.C.I.R.; 

 Colaborează cu celelalte compartimente din unitate în vederea aplicarii şi respectării prevederilor 

I.S.C.I.R.; inştiinţează din timp conducerea unităţii de oprirea pentru reparaţii a unui cazan sau în caz de 

avarie, imediat; 

 Organizează şi participă la instructajul periodic şi examinarea anuala a fochiştilor în vederea prelungirii 

autorizaţiei de fochist; 

 Organizează lunar instructajul priviind normele de protecţia muncii, normele PSI şi norme specifice 

exploatarii centralei termice; 

 Urmăreşte şi răspunde de aplicarea tuturor normelor de protecţie a muncii, a normelor P.S.I. specifice 

locului de muncă pentru punctele Centrala Termică Caldură, Centrala Termică Abur, Spălătorie, asigură 

şi răspunde de păstrarea în permanenţă stare de intervenţie a tuturor dotărilor P.S.I. de la aceste puncte; 

 Urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor pentru asigurarea unitatea sanitară cu apă potabilă, 

energie electrică şi gaze; 

 Asigură legatura permanentă cu echipele de service ale echipamentelor din centrala termică, spălătorie, 

ascensoare şi aparate sub presiune; 

 Verifică, înregistrează şi înaintează către serviciul contabilitate facturile pentru utilităţi şi cele emise de 

sociatatile care asigură service-ul; 

 Calculează şi înainteaza la contabilitate cheltuielile lunare pentru utilităţi, ale societăţilor care au 

contracte de închiriere spaţiu cu Unitatea sanitară; 

 Participă la cursuri de specializare şi perfecţionare în domeniu. 

 Asigură exploatarea corectă a instalaţiilor de stocat oxigen, bună funcţionare acesteia şi continuitatea 

alimentarii lor astfel încât să nu existe posibilitatea întreruperii furnizarii de oxigen pe retelele din spital. 

 Asigură şi raspunde de păstrarea în conditiile legii a cărţii tehnice a construcţiilor din patrimoniul 

spitalului: 

 de păstrarea documentelor existente, scrise (schite, desene, planuri de situaţii etc.), şi cele informatizate; 

 de pastrarea, completarea periodică a proceselor verbale din registrul evenimenţelor, a fişelor sintetice şi a 

proceselor verbale de constatare a tuturor documentelor anexa cărţii tehnice. 

 În conformitate cu prevederile O.G. nr. 20/1992, privind activitatea de metrologie, Ordinul nr.13/1996 

pentru aprobarea Normelor de metrologie legala şi Normelor tehnice de metrologie legală, în calitate de 

coordonator al activităţii de metrologie are urmatoarele atribuţiuni: avizează şi verifică din punct de 

vedere metrologic achiziţionarea oricărui aparat de masura şi control, de măsurare a capacităţii, a masei, a 

presiunii, astfel ca acestea sa fie omologate şi să răspunda legislaţiei Române în vigoare, şi a necesităţilor 

reale ale Unităţi sanitare . 

 Să ţina o evidenta strictă a aparaturii metrologice din cadrul Unităţi sanitare 

 Să anunţe Biroul Român de Metrologie Legală, ori de câte ori au avut loc incidente care să afecteze 

corecta funcţionare a mijloacelor de măsurare; 

 Să solicite verificarea initiala şi verificarea ulterioara a aparaturii metrologice; 

 Să ţină evidenţa termenelor de valabilitate ale avizelor pentru aparatura metrologica data de reprezentanţii 

Biroului Român de Metrologie Legală şi când e necesar să solicite verificare periodică 

 Să colaboreze cu agenţii constatatori ai Biroului Român de Metrologie Legală şi să propună măsuri 

pentru remedierea deficienţelor constatate de acestia . 

 Să colaboreze cu şefii de compartimente din cadrul spitalului în vederea bunei funcţionării a aparaturii 

metrologice şi în scopul respectării normelor de metrologie legală în vigoare .  

 asigură arhivarea documentelor din sectorul său de activitate şi predarea lor la arhiva unităţii, cf, 

procedurilor legale; 

 Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicală. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  
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a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 

Art.5.12.10. DESERVIRE GENERALĂ  

Organizare 

Se organizează ca şi compartiment unic pe unitate cu personal propriu în schimbul I şi II iar în schimbul 

III, sâmbăta, duminica şi în sărbători legale - prin serviciul extern.  

Atribuţiile compartimentului 

Unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice, denumite în continuare 

spitale, sunt obligate să îşi asigure serviciul de pază, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind 

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

Atribuţiile personalului 

PORTAR 

 personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzator 

pentru paza şi integritatea obiectivelor bunurilor şi valorilor incredinţate; 

 să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea 

oricaror fapte de natură să aducă prejudicii spitalului; 

 să păzeasca obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi să asigure integritatea 

acestora; 

 să permită accesul în spital numai în conformitate cu reglementarile legale şi cu dispoziţiile interne; 

 să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii ca au săvârşit infracţiuni sau 

alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele 

proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau 

valorile care fac obiectul infracţiunii sau alte fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, 

întocmind totodată un proces – verbal pentru luarea acestor măsuri; 

 să încunoştinţeze de îndată seful ierarhic, şef serv. ATIARI şi conducerea spitalului despre producerea 

oricarui eveniment în timpul executarii serviciului şi despre măsurile luate; 

 în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apa, combustibil ori de substanţe 

chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natura să producă 

pagube, să aducă de îndată la cunoştinta celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri 

pentru limitarea consecinţelor evenimentului; 

 în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a valorilor, 

să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi poliţia; 

 să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor în caz de dezastre; 

 să sesizeze poliţia în legătura cu orice faptă de natura a prejudicia partimoniul spitalului şi să-şi dea 

concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea infractorilor; 

 să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la asemenea date şi 

informaţii; 

 să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de aparare, de protecţie; 

 să poarte uniformă şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de muncă 

unde se impune o alta ţinută; 

 să nu se prezinte la serviciu sub influienţa băuturilor alcoolice şi să nu consume astfel de băuturi în timpul 

serviciului; 

 să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea spitalului despre aceasta; 

 să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, şi să fie respectuos în 

raporturile de serviciu; 

 să execute în raport cu specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum şi orice fel de alte 

sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit planului de pază; 

 să respecte consemnul general şi particular al postului; 

 îndeplineşte toate sarcinile şi atribuţiile cei revin în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 – 

Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, legislaţia în vigoare în acest 

domeniu de activitate; 

 să supravegheze desfăşurarea corectă a vizitelor bolnavilor conform indicaţiilor stabilite de conducerea 

unităţii; 

 face controlul asupra salariaţilor blocului alimentar la ieşirea din serviciu; 

 controlează accesul persoanelor şi autovehicolelor în incinta spitalului; 

 face controlul permanent al mijloacelor de transport, verificând intrările şi ieşirile de bunuri din unitate; 

 ţine la curent registru cu evidenţa autovehicolelor privind intrările şi ieşirile din spital şi registrul cu 

evidenţa persoanelor ce intră în spital; 

 ţine registrul de control al organelor de poliţie; 

 să respecte normele de protecţia muncii şi aparare împotriva incendiilor; 
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 să execute orice alte sarcini încredinţate de conducerea spitalului şi a şefului serv. Administrativ, în 

legatură cu munca sa. 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului 

 se preocupă permanent de ridicarea cunoştinţelor profesionale; 

 păstreaza secretul de serviciu; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 

Art.5.12.11. ATELIERE DE ÎNTREŢINERE CLĂDIRI ŞI INSTALAŢII  

Atribuţiile atelierelor 

Asigura lucrările de reparatii în regie proprie şi lucrările de întreţinere a instalaţiilor şi clădirilor din 

unitate. 

 

Atribuţiile personalului 

ELECTRICIANUL 

 Asigură şi raspunde de exploatarea corecta a instalaţiilor de alimentare cu energie electrică de la partea de 

branşament joasă tensiune şi pană la terminalele consumatoare; 

 Asigură şi raspunde de obţinerea autorizaţiilor necesare exercitării meseriei de electrician, de vizarea 

periodică a acestora pe domeniile de activitate precizate de lege; 

 Asigură şi raspunde de buna funcţionare a instalaţiilor de paratonier, acolo unde este cazul, de verificarea 

periodică a acestora şi de refacerea continuităţilor acolo unde acesta au fost întrerupte din diverse motive; 

 Asigură şi raspunde de eliminarea din circuitele electrice în exploatare a tuturor improvizaţiilor şi 

intervenţiilor neavizate şi neautorizate; patroanelor necorespunzătoare sau a altor tipuri de siguranţe 

neomologate; 

 Asigură şi raspunde de integritatea şi copletarea tuturor tablourilor electrice de distribuţie, de existenţa în 

interiorul acestora a schemelor de alimentare precum şi de inscripţionarea tuturor circuitelor deservite; 

 Asigură şi raspunde de respectarea tuturor normelor P.S.I. şi PROTECŢIA MUNCII care reglementează 

intervenţia în instalaţiile de forţă, de utilizarea numai a echipamentelor şi sculelor omologate şi verificate 

corespunzator; 

 Asigură şi raspunde de buna funcţionare a lampilor automate de iluminat ce întra în actiune la caderea 

curentului electric, răspunde de verificarea periodica a acestora, de starea de funcţionare a lampilor şi a 

acumulatorilor; 

 Asigură şi răspunde de dotarea cu covoare de cauciuc electroizolante aferente tablourilor electrice de 

distributie; 

 Asigură şi raspunde de funcţionarea corespunzatoare a tuturor electromotoarelor ce dotează instalaţii, 

utilaje, echipamente, de repararea şi recondiţionarea acestora atunci când este necesar; 

 Asigură şi răspunde de calitatea lucrărilor, a înlocuirii tuturor neajunsurilor apărute în instalaţia electrică: 

înlocuirea becurilor şi a lampilor fluorescente arse, înlocuirea prizelor, a ştecherelor, a fasungurilor, a 

întrerupatoarelor, a contoarelor, a altor elemente de comandă sau activare care se defectează sau se ard; 

 Asigură şi răspunde de buna funcţionare a panoului general de transformare, a echipamentelor din dotarea 

acestuia precum şi a existenţei tuturor echipamentelor şi a planurilor necesare unei intervenţii în acest 

punct; 

 Asigură şi răspunde de buna funcţionare a gospodariei de apa a tuturor echipamentelor care concura la 

exploatarea apei din subteran, depozitarea şi pomparea acesteia în staţiile de hidrofoare, precum şi de 

buna funcţionare a instalaţiilor de automatizare care deservesc aceste echipamente; 

 Participă la execuţia de lucrări în construcţii, realizând reparaţii la tencuieli, vopsitorii, alte lucrări 

specifice necesare îmbunatăţirii activităţilor sau ca urmare a deciziei de schimbare a destinaţiei unor 

spaţii; 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului 

 se preocupă permanent de ridicarea cunoştintelor profesionale; 

 păstrează secretul de serviciu; 
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 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

INSTALATORUL 

 Natura lucrărilor efectuate de instalatorul tehnico-sanitar se concretizează prin operaţii legate de 

elementele componente ale instalaţiilor de apă - canal, instalaţiilor de gaze, instalaţiilor de incalzire 

centrală şi instalaţiilor cu aăa-reţele exterioare, avand ca scop să asigure un confort cât mai complet. 

 În procesul tehnologic pentru executarea instalaţiilor se disting doua faze: una de prelucrare a conductelor 

şi accesoriilor prin taiere, găurire, îndoire pentru a le da forma necesara şi alta de asamblare şi de montare 

a aparatelor, conductelor şi accesoriilor, în scopul obţinerii lucrării finite. 

 Execută intervenţii de reparaţii a instalaţiilor sanitare, tehnologice şi netehnologice, termice, a instalaţiilor 

de alimentare cu gaze naturale atunci când acestea nu implica existenta unei autorizaţii speciale. 

 Înlocuirea/ repararea/curăţarea armăturilordin instalaţiile termomecanice (robineţi, ventile de sens, filtre, 

etc.), a pompelor de circulaţie precum şi a boilerelor de preparare a apei calde menajere. 

 Înlocuirea de garnituri între flanse sau alte elemente de etanseitate la robineti, îmbinări, cuplaje la 

instalaţiile termomecanice. 

 Înlocuirea de garnituri oringuri sau elemente de etanşeitate la baterii, robineţi, îmbinări, cuplaje. - 

Înlocuirea de obiecte sanitare: lavoare, W.C., rezervoare de apa W.C., căzi, elemente de comandă pentru 

instalaţii sanitare (baterii), flotoare, duşuri de mână etc. 

 Execută lucrari de întretinere şi reparaţii a componenţelor instalaţiilor de încalzire (conducte, 

distribuitoare, radiatoare, robineţi, aerisitoare,etc); 

 Realizarea de trasee de instalaţii de complexitate redusă, pe distante mici, pentru alimentări cu apă etc.. 

 Montarea ţevilor din plumb de presiune. 

 Executarea lipiturilor de prelungire la ţevi de plumb. 

 Îmbinarea şi lipirea cu adeziv a conductelor din ţevi PVC. 

 Montarea accesoriilor mici (portprosop, portsăpun, carlig, etc.). 

 Executarea îndoirilor la cald pentru realizarea curbelor la ţevi PVC-dur. - Montarea armăturilor simple 

necesare obiectelor sanitare (robinet simplu, robinet cu braţ basculant). 

 Să cunoască metode pentru montarea conductelor din ţevi de oţel sau PVC şi din tuburi de fontă, pantele 

conductelor şi amplasamentul armăturilor şi dispozitivelor de siguranţă şi control. 

 Să cunoască tipuri şi dimensiuni ale arzatoarelor de gaze şi de tip casnic, contoarele volumetrice, obiecte 

sanitare şi aparatelor de bucătărie. 

 Execută şi alte sarcini primite pe cale ierarhică. 

 Anunţă imediat Serviciul Tehnic în legatura cu constatările personalului de service-intervenţie atunci 

când acesta constată că lucrări mai mari de reparaţii sau igienizare sunt necesare . 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului 

 se preocupă permanent de ridicarea cunoştinţelor profesionale; 

 pastrează secretul de serviciu; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul n r. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  
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b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

ZUGRAV-VOPSITOR 

 execută lucrări de reparaţii curente fiind subordonat şefului de serviciu administrativ. 

 execută zugravelile interioare şi exterioare a clădirilor şi încăperilor în vederea igienizării acestora şi 

execută reparaţiile anterioare care se impun. 

 execută vopsitoriile în ulei a mobilierului, uşilor şi geamurilor şi execută reparaţia anterioara a acestora;  

 stabileşte necesarul de materiale, pe lucrari;  

 prepară materialele necesare executării lucrarilor;  

 se încadrează în normele de consum de materiale;  

 consemnează în caietul personal activitatea zilnică şi obţine semnăturile autorizate;  

 respectă normele de protecţia muncii şi PSI şi SSM; 

 poartă echipament de protecţie şi de lucru în timpul serviciului;  

 efectuează curaţenia la locul de muncă şi în afara lui ori de cate ori este nevoie;  

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 

Art.5.12.12. DESERVIRE POSTURI FIXE 

Activitatea de deservire posturi fice cuprinde urmatoarele: centrala telefonică, centrala termică, lenjerie, 

întreţinere spaţii verzi şi curte, sector auto, manipulare bunuri, bloc alimentar, spălătorie şi garderobă. 

 

Atribuţiile personalului 

TELEFONIST: 

 Cunoaşterea centralelor telefonice manuale, semiautomate şi automate cu capacitate, număr de poziţii, 

număr de legaturi telefonice, diversitate de operaţiuni, grad de solicitare etc., diferit de la o centrala la 

alta; primirea şi deservirea convorbirilor telefonice, precum şi a prestaţiilor speciale; 

 Supravegherea desfăşurării traficului telefonic, coordonarea, îndrumarea şi conducerea activităţii 

telefonistelor; 

 Organizarea legăturilor telefonice pe căi ocolite, pe direcţiile de circuite repartizate în funcţie de trafic; 

 Egalizarea timpului de aşteptare a convorbirilor pe legături telefonice interurbane; 

 Primirea comenzilor de convorbiri telefonice urbane, interurbane şi internaţionale, pentru informaţii 

sosite, precum şi a reclamaţiilor referitoare la funcţionarea instalatiilor telefonice; 

 Deservirea comenzilor de convorbiri telefonice urbane, interurbane şi internaţionale de plecare, transit şi 

sosire, a celor pentru informaţii şi prestaţii telefonice speciale; stabilirea duratei convorbirilor (a taxelor) 

pentru prestaţiile telefonice . 

 Verificarea bunei funcţionarii a echipamentului de la schimbător şi a legăturilor telefonice, sesizarea, 

înregistrarea şi comunicarea către personalul tehnic de întreţinere a opririlor tehnice în instalaţiile 

telefonice, precum, şi urmărirea restabilirii bunei funcţionarii a acestora . 

 Încasarea taxelor de convorbiri telefonice urbane, interurbane şi internaţionale şi a taxelor de prestatii 

telefonice speciale efectuate de la cabină. 

 Se documentează şi aplică:  

a) regulamentul de utilizare a comunicaţiilor telefonice interurbane şi internaţionale şi instructiunile de 

exploatare a comunicaţiilor telefonice interurbane şi internaţionale; 

b) tariful convorbirilor telefonice interurbane şi internaţionale şi a prestaţiilor telefonice speciale; 

c) ordinele şi dispoziţiile cu privire la exploatarea serviciului telefonic; 

d) folosirea echipamentului centralelor telefonice; 

e) efectuarea tuturor serviciilor din centrala telefonica, la nivelul cerinţelor centralei deservite; 

f) căile de îndrumare ale traficului telefonic interurban şi international, la nivelul cerinţelor centralei 

deservite; 

g) modul de verificare a bunei funcţionări a echipamentului telefonic; 
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h) formularistica folosită în serviciu şi modul de completare a aceteia 

 se preocupă de pregatirea şi perfecţionarea profesională în domeniu . 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

FOCHIST: 

 Urmareşte şi răspunde de buna funcţionare şi de exploatarea corectă a cazanelor din centrala termică şi a 

instalaţiilor care compun centrala, conform normelor şi normativelor în vigoare şi a prescripţiilor 

specifice I.S.C.I.R. 

 Urmareşte şi răspunde de asigurarea apei calde şi a furnizării agentului termic conform programului pe 

perioada rece; 

 Urmareşte şi răspunde de buna funcţionare a pompelor de alimentare a cazanelor, a pompelor de 

circulaţie a agentului termic, a pompelor de epuisment din basa colectoare; 

 Asigură reglarea, ungerea şi verifică permanent starea cuplajelor acestora, intervenind direct la înlăturarea 

defectelor ce pot aparea; 

 Răspunde de înlăturarea neetanşeităţilor de apă, abur, combustibil şi înlocuirea garniturilor defecte din 

C.T. şi spălătorie; 

 Execută reviziile şi reparatiile curente din C.T. şi spălaăorie; 

 Asigură curaţenia locului de muncă şi interzice acesul persoanelor straine în incinta centralei; 

 Sesizează imediat ce constată defecţiuni pe care nu le poate remedia, şefului de echipa şi/sau şefului de 

atelier, în caz de avarie procedând conform instructajului şi a prescripţiilor cunoscute din şcoala de 

calificare; 

 Urmareşte şi răspunde de aplicarea tuturor normelor specifice centralelor termice ce utilizează gazul 

metan; 

 Asigură şi răspunde de păstrarea caietului de predare a serviciului, de completarea şi de prevenirea 

degradării sau distrugerii acestuia; predarea serviciului fară completarea procesului verbal fiind 

considerata abatere şi sancţionata ca atare; 

 Răspunde de toate pagubele produse prin degradarea de bunuri sau neglijenţa în executarea de lucrări 

superficiale sau necorespunzătoare; 

 Urmareşte şi răspunde de aplicarea tuturor normelor de protecţie a muncii, norme P.S.I. specifice 

centralelor termice ce utilizează gazul metan; 

 Să cunoască bine instalaţia de tratare a apei, circuitul apă-abur-condensat al Centralei Termice; 

 Să asigure supravegherea indicilor chimici ai apei de adaos, de alimentare, ao apei din generator a 

aburului şi condensatului recuperate, prin executarea analizelor conform standardelor în vigoare şi cu 

precizia necesară; 

 Să cunoască implicaţiile depăşirii valorilor indicilor chimici admişi, asupra funcţionării în condiţiile de 

siguranţa a generatoarelor de abur şi de apă fierbinte; 

 Să înscrie în registrele de analiza valorile determinate, să semneze pentru acestea şi să comunice 

responsabilului orice abatere constatata de la indicii admişi; 

 Să predea şi să ia în primire serviciul verificand buna funcţionare a instalaţiei de tratare a apei; rezultatul 

predării-primirii se va consemna în registrul de analiză; Urmareşte şi răspunde de buna funcţionare şi de 

exploatarea corecta a cazanelor din centrală termică şi a instalaţiilor care compun centrala, conform 

normelor şi normativelor în vigoare şi a prescripţiilor specifice I.S.C.I.R. 

 Urmareşte şi răspunde de asigurarea apei calde şi a furnizării agentului termic conform programuilui pe 

perioada rece; 

 Urmareşte şi răspunde de buna funcţionare a pompelor de alimentare a cazanelor, a pompelor de 

circulaţie a agentului, a pompelor de epuisment din basa colectoare; 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 
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       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 

     

 LENJEREASĂ 

 corectarea eventualelor defecte ale produsului; 

 pregătirea părtilor componente ale produselor şi montarea lor în vederea confecţionării huselor pentru 

aparatura medicală; 

 confecţionarea, transformarea şi repararea echipamentului de protecţie pentru personalulul sanitar, 

personal auxiliar, muncitori; 

 repararea lenjeriei de pat a bolnavilor; 

 repararea uniformelor, paturilor, feţelor de masa, etc. şi transferarea produselor la spălătoria centrală în 

vederea spălării; 

 îregistrarea produsului finit în gestiunea atelierului; 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului 

 se preocupă permanent de ridicarea cunoştinţelor profesionale; 

 pastrează secretul de serviciu; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

  HORTICULTOR 

 se preocupă de întreţinerea parcurilor, aleilor şi spaţiilor verzi precum şi de întreţinerea plantelor de 

ornament din interiorul spitalului; 

 întocmeşte şi înaintează şefului ierarhic propunerile planului de aprovizionare cu seminţe, unelte, 

materiale de protecţie, combustibil, material pentru tratamente şi combaterea dăunătorilor; 

 pregateşte şi aranjează terenul în vederea amenajării şi plantării florilor în peluze şi rondouri; 

 stabileşte planul de plantare, rărire sau completare cu arbori, arbuşti şi material floricol pentru spaţiile 

verzi 

 asigură îngrijirea, dezvoltarea şi plantarea în condiţii normale a seminţelor şi plantelor de seră; 

 se îngrijeşte de înmulţirea materialului floricol şi de conservarea acestuia în sezonul rece; 

 efectuează tăierile de regenerare a arborilor, arbuştilor şi gardurilor vii; 

 efectuează cositul zonelor verzi la timp şi în condiţii optime; 

 se îngrijeste ca întreaga plantaţie din unitate să fie udată la timp şi în cantitate suficientă; 

 se ingrijeste de procurarea şi recoltarea la timp a seminţelor de flori, asigurând buna depozitare a lor şi 

folosirea în timp util; 

 asigură întretinerea aleilor; 

 răspunde de păstrarea, intreţinerea şi utilizarea corespunzătoare a sculelor şi utilajelor pe care le are în 

primire; 

 se îngrijeşte de întreţinerea parcurilor şi a băncilor din parcuri; 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului 

 se preocupă permanent de ridicarea cunoştinţelor profesionale; 

 păstrează secretul de serviciu; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 
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Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicală. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 

     

ŞOFER: 

 Va asigura conducerea autoturismelor aflate în dotarea unităţii; 

 Efectuează transporturile menţionate în foaia de parcurs; 

 Întreţine şi exploatează mijlocul de transport încredinţat conform cărţii tehnice a autovehiculului şi a 

normelor în vigoare; 

 Răspunde de starea tehnică a autoturismului; 

 Răspunde de securitatea şi integritatea persoanelor sau a bunurilor transportate. 

 Respecta prevederile Codului Rutier şi răspunde de încălcarea acestuia : civil, material sau penal, după 

caz; 

 Are obligaţia de a informa conducerea unităţii ori de cate ori constată defecţiuni tehnice la maşina din 

dotare şi de a solicita aprobarea efectuării reparaţiilor necesare; 

 Nu are permisiunea de a utiliza autoturismul în scop personal în afara orelor de program; 

 Gestionează carburanţii şi lubrefianţii conform normelor legale în vigoare. Răspunde de integritatea 

inventarului primit şi de buna utilizare a acestuia; 

 Respectă programul de lucru stabilit; 

 Răspunde de respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare; 

 Răspunde şi respectă normele PSI şi de protecţia muncii în vigoare; 

 Respectă Regulamentul Intern al unităţii. 

 Va anunţa orice eveniment deosebit ivit şefului ierarhic superior. 

 I se interzice consumul de bauturi alcoolice în timpul programului de lucru; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicală. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 

   

  MANIPULANT BUNURI: 

 sortează şi aranjează alimentele şi materialele în magazii, în aşa fel încât să asigure o perfectă păstrare 

cantitativă şi calitativă, precum şi posibilitatea ca eliberarea să se facă în minim de timp şi în cele mai 

bune condiţii; 

 întreţine încăperile magaziei, utilajele, instalatiile frigorifice, precum şi aparatele de măsurat în perfectă 

stare- conform normelor în vigoare; 

 urmareşte buna funcţionare a instalaţiilor frigorifice şi de ventilaţie sesizând orice defecţiune 

magazinerului; 

 efectuează zilnic curăţenia în toate încăperile şi dependinţele magaziei; 

 păstrază confidenţialitatea locului de muncă 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului 

 se preocupă permanent de ridicarea cunoştinţelor profesionale; 

 păstrează secretul de serviciu; 

 execută orice alte sarcini primite din partea conducerii unităţii 
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 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicală. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

MUNCITOR NECALIFICAT CURTE ŞI SPAŢII VERZI: 

 întretine curatenia în spaţiul verde al unităţii, a aleilor şi la intrarea principală; 

 menţine curaţenia la rampa de gunoi împreună cu îngrijitorii din secţie, după caz; 

 execută lucrări de săpat şi plantat material floricol; 

 participă la operaţiunile impuse de reorganizarea sau mutarea secţiilor; 

 execută lucrări de manipulare a bunurilor în vedera depozitarii lor; 

 întreţine curăţenia în curtea unităţii; 

 asigură menţinerea curaţeniei la rampa de gunoi; 

 asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiseptice, respectă circuitele funcţionale 

satbilite; 

 participă la toate operaţiile impuse de reorganizarea spaţiilor; 

 asigură şi răspunde de predarea - primirea la spălătoria unităţii a uniformelor de protecţie a salariaţilor din 

birouri; 

 poartă echipament de protecţie adecvat; 

 asigură transportul şi depozitarea materialelor de curaţenie şi dezinfecţie 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicală. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

BLOCUL ALIMENTAR  

Organizare 

Activitatea de pregătire a alimentaţie se desfăşoară în cadrul blocului alimentar, dimensionat, amenajat şi 

structurat în raport cu mărimea unităţii şi cu cerinţele specifice acestuia: 

Blocul alimentar cuprinde în mod obligatoriu: 

 bucătăria propriu-zisă; 

 spaţiu pentru tranşat carne şi separat pentru peşte; 

 cameră pentru curăţat, spălat şi prelucrat zarzavatul; 

 cameră pentru păstrarea alimentelor pentru o zi; 

 spaţiu pentru spălarea vaselor din bucătărie; 

 spaţiu pentru depozitarea veselei din bucătărie; 

 oficiu pentru distribuire hranei de la bucătărie în secţii; 

 vestiar pentru personalul blocului alimentar; 

 grupul sanitar 

 camere frigorifice 

 magazii de alimente; 

Spaţiile vor fi utilate, luminate şi ventilate corespunzător. În blocul alimentar se stabilesc şi respectă 

circuite distincte pentru alimentele neprelucrate şi pentru mâncarea pregătită, respectându-se procesul 
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tehnologic şi orientarea fluxului într-un singur sens, evitand încrucişările între fazele salubre şi cele 

insalubre. 

 

Atribuţiile Blocului Alimentar 

 păstrarea alimentelor în conformitate cu normele igienice  

 verificarea termenelor de valabilitate ale stocurilor de alimente şi ale celor recepţionate  

 prepararea hranei în conformitate cu regimul dietetic recomandat  

 repartizarea hranei bolnavilor pe secţii  

 respectarea orelor de masă ale bolnavilor  

 

Punctul de dietetică are următoarele atribuţii: 

 supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale; 

 realizează periodic planuri de diete şi meniuri; 

 controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele  pentru alimente, 

conform reglementărilor în vigoare; 

 controlează distribuirea alimentaţiei pe secţii şi la bolnavi, culege aprecierile bolnavilor  despre 

alimentaţie, urmărind ca sugestiile utile să fie avute în vedere; 

 calculează regimurile alimentarer şi verifică respectarea principiilor alimentare; 

 întocmeşte zilnic lista cu alimentele şi cantităţile necesare; 

 verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi; 

 totalizează regimurile aduse din secţiile de spital pe grupe de regimuri şi alcătuieşte foaia de observaţie 

centralizată pe spital, folosind reţetele din cartea în care sunt înscrise alimentele şi cantităţile necesare 

pentru fiecare dietă; 

 răspunde pentru luarea şi păstrarea probelor de alimente; 

 controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea  alimentelor; 

 organizează activităţi de educaţie pentru sănătate privind o alimentaţie sănătoasă; 

 alte atributii specifice; 

 

Atribuţiile personalului: 

 Personalul din blocul alimentar va avea carnet de sănătate cu examenul clinic, investigaţii de laborator 

conform controlului medical periodic anual şi legilor în vigoare. 

 Personalul are obligaţia de să-şi însuşească întrucţiunile privitoare la igiena de la locul de muncă. 

 Personalul din blocul alimentar va respectă normele de protecţia muncii: 

a) va purta obligatoriu echipament de protecţie corespunzător operaţiunilor pe care le execută, pe toată 

perioada serviciului. Halatul de protecţie va fi schimbat ori de câte ori este nevoie. Se interzice 

personalului de la camera de curăţat zarzavat, să între în camera unde se distribuie alimentele preparate 

către secţii. 

b) se interzice folosirea persoanelor care iau parte la procesul de prelucrare al alimentelor, pentru 

întreţinerea curăţeniei vestiarelor, grupuri sanitare, etc. Acest personal poate ajuta la curăţenia utilajelor şi 

sculelor cu care se lucrează (maşini de tocat, de gătit, cuţite, polonice, etc.). 

c) se interzice fumatul în blocul alimentar şi anexe. 

d) se interzice utilizarea focului de la maşinile de gătit în alt scop decât cel de preparare al alimentelor.(NU 

se va utiliză la încălzirea bucătăriei). 

 NU se va lăsa focul aprins nesupravegheat. 

 Se va desemna persoana responsabilă de verificarea stingerii focului înainte de părăsirea bucătăriei. 

 Se va purta echipament de protecţie astfel încât acesta să nu prezinte pericol de aprindere a persoanei la 

maşina de tocat carne, robotul de bucatarie, maşina de curăţat cartofi, sau să fie inflamabil. Se recomandă 

îndepărtarea bijuteriilor în timpul procesului de preparare a alimentelor. 

 Asistenta dieteticiană are obligaţia de a controla starea de sănătate a personalului din bucătărie la intrarea 

în serviciu (leziuni cutanate, tulburări digestive, febră, etc). 

 Este interzisă manipularea alimentelor de către orice personal din afara blocului alimentar. 

 Se interzice intrarea în sălile de prelucrare a alimentelor cu hainele proprii. 

 Se interzice prepararea mâncărurilor pentru ziua următoare. 

 Este interzisă păstrarea alimentelor prepareate în vase descoperite, precum şi amestecarea celor rămase cu 

cele proaspăt pregătite. 

 Este obligatoriu recoltarea probelor de la fiecare fel de mâncare, etichetate cu data, ora şi felul 

alimentelor. Probele se vor ţine la frigider timp de 48 de ore. 

 Asistentul medical în specialitatea dietetică 

 

ASISTENTA DIETETICIANĂ sau persoana responsabila cu alimentaţia pe spital: 
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 controlează pregatirea alimentelor şi respectarea prescripţiilor medicale; 

 controlează respectarea normelor igienico – sanitare în bucătărie şi blocul alimentar, curaţenie şi 

dezinfecţia curenta a veselei; 

 verifică calitatea şi valabilitatea alimentelor cu care se aprovizionează spitalul, modul de păstrare în 

magazie şi calitatea şi valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie; 

 controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele pentru alimente 

conform reglementărilor în vigoare; 

 controlează distribuirea alimentaţiei pe secţie şi la bolnavi; 

 calculează regimurile alimentare şi verifică respectarea principiilor alimentare; 

 întocmeşte zilnic lista cu alimentele şi cantităţile necesare; 

 verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi; 

 recoltează şi pastrează probele de alimente; 

 respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nozocomiale; 

 controleaza starea de functionare a instalatiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor; 

 organizeaza activitati de educatie pentru sanatate privind o alimentatie sanatoasa; 

 respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical; 

 face parte din Comisia de alimentatie pe spital; 

 efectueaza triajul epidemiologic al personalului din blocul alimentar scotand din functie pe cei suspecti 

sau contactati de boli transmisibile; urmareste efectuarea controlului medical periodic de catre personalul 

blocului alimentar; 

 urmareste tinuta, igiena individuala si comportamentul igienic al pesonalului bloculuialimentar; 

 supravegheaza curatenia, buna intretinere a instalatiilor, ustensilelor, veselei si spatiilor din blocul 

alimentar ca si dezinfectia si dezinsectia curenta a acestora; 

 intocmeste documentul cumulativ prescris cu gramajele care au stat la baza intocmirii listei de alimente si 

a listei de comenzi pentru aprovizionare; 

 viziteaza la ora de distribuire a mesei sectiile de bolnavi urmarind modul cum sunt respectate regimurile; 

 participă la eliberarea alimentelor din magazie; 

 asigură şi verifica respectarea normelor de igienă de catre personalul din subordine şi modul în care se 

respectă circuitele funcţionale; 

 asigură şi verifica respectarea normelor de protecţia muncii şi a incendiilor; 

 respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora . 

 Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

BUCĂTARUL: 

 prepară dietele repartizate de asistenta dieteticiană; 

 respectă normele de păstrare, preparare şi distribuţie a alimentelor; 

 respectă regulile de igienă sanitară; 

 distribuie hrana la secţiile stabilite, potrivit graficului de distribuţie; 

 urmăreşte ca personalul bucătăriei să efectueze curăţenia conform indicaţiilor asistentului de igienă. 

 răspunde de pregătirea legumelor şi rădăcinoaselor; 

 participă la prepararea hranei, executând indicaţiile bucătarului şef sau a asistentelor dieteticiene; 

 distribuie dimineaţa pâinea şi micul dejun în secţie; 

 participă la distribuirea mesei la prânz sau seara; 

 sesizează conducerea compartimentului de deficienţele semnalate în funcţionalitatea utilajelor din dotarea 

bucătăriei; 

 însoţeşte transportul de alimente de la magazie la bucătărie; 

 efectuează operaţiunile pentru tocarea cărnii, prepararea piureurilor, maionezelor, 

 etc.; 
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 urmăreşte spălarea veselei ce se utilizează în procesul de prelucrare culinară a alimentelor; 

 dirijează procesul de curăţire în bucătărie; 

 pune probele alimentare în borcane, potrivit indicaţiilor asistentei dieteticiene; 

 asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice şi antiseptice, a normelor de 

protecţia muncii, precum şi circuitele funcţionale stabilite; 

 respectă normele igienico-sanitare, de protecţia muncii, precum şi circuitele funcţionale stabilite; 

 răspunde de curatenia din spatiul arondat serviciului. 

 Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicală. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

MUNCITORUL NECALIFICAT 

 se subordonează în totalitate bucătarului şef; 

 participă la întrega activitate de pregătire a alimentaţiei care se desfaşoara la blocul alimentar; 

 ajuta la transportul alimentelor în bucătărie; 

 efectuează curăţatul şi spălătul legumelor şi zarzavaturile care urmează să se folosească la pregatirea 

meniurilor; 

 execută spălatul vaselor din bucătarie, a veselei şi tacâmurilor folosind spălătoarele din blocul alimentar; 

 efectuează curaţenia zilnică a blocului alimentar, grup sanitar şi vestiar, asigurand o stare de curaţenie 

optioma în toate spaţiile; 

 asigură descărcarea alimentelor cu care se aprovizionează unitatea sanitara şi depozitarea acestora în 

magaziile blocului alimentar; 

 asigură încarcarea hranei preparate pentru distributie la celelalte statioanare ale unităţii; 

 ajută la curaţarea, spălărea şi dezinfectarea autovehicolelor unităţii destinate transportului hranei 

preparate către bolnavi; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru şi ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicală. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

SPĂLĂTORIE  

Organizare 

Compartimentul de lenjerie şi spălătorie are urmatoarea organizare:  

 punctul de colectare şi triere a rufăriei aduse;  

 bazinele de dezinfecţia rufăriei;  

 camerele de storcătoare;  

 uscătoria;  

 călcătoria mecanică (camera de calandre);  

 călcătoria manuală;  

 punctul (depozitul) de păstrare şi distribuire a obiectelor curate;  

 punctul de repararea rufăriei;  

 punctul de depozitare a inventarului moale scos din uz.  
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Atribuţiile spălătoriei 

 asigurarea integrităţii bunurilor din barem prin desemnarea unei persoane care să raspundă de corecta 

conservare şi manipulare a întregului inventar;  

 administrarea şi gospodarirea obiectelor de echipament de inventar moale şi gospodaresc primite în 

dotare de la magazia spitalului;  

 primirea din secţii, laboratoare, policlinici şi alte compartimente de lucru a spitalului a echipamentului şi 

cazarmamentul folosit (murdar);  

 eliberarea, în schimbul obiectelor murdare, a unei cantităţi egale cu cea predată de obiecte curate şi în 

bună stare;  

 efectuarea dezinfecţiei, spălării, reparării, calcării şi pastrării întregului echipament şi cazarmament al 

spitalului;  

 trierea inventarului moale în vederea casării celui uzat, cu condiţia încadrării în cotele maxime de 

înlocuire;  

 depozitarea inventarului moale propus casării, până la scoaterea lor definitivă din uz;   

 înlocuirea bonului de consum pentru completarea baremului scos din uz;  

 asigurarea circulatiei obiectelor de inventar moale echipament gospodăresc:  

 clinici, secţii, policlinici şi blocul central de lenjerie şi echipament din punctul de colectare a obiectelor 

murdare şi punctul de distribuire a celor curate;  

 asigurarea întocmirii bonurilor de predare-transfer-restituire în situaţia în care nu se poate returna secţiilor 

o cantitate egala de echipament cu cea primită spre spălăre;  

 organizarea unei evidente judicioase a obiectelor de inventar moale, printr-un control periodic, cel putin o 

data pe lună, pentru a se determina situaţia faptică;  

 asigurarea functionalităţii maşinilor de spălat, storcătoarelor şi uscătoarelor, semnalând serviciul 

administrativ şi atelierului de reparaţii - întreţinere eventualele deficienţe survenite în funcţionarea lor;  

 trierea şi asigurarea repararii inventarului moale, la atelierul de lenjerie al spitalului;  

 asigurarea aprovizionării cu materiale necesare spalatului rufăriei conform normelor de consum stabilite 

pe unitate;  

 asigurarea întreţinerii stării igienico-sanitare a spaţiilor de muncă şi a utilajelor;  

 respectarea normelor PSI şi SSM;  

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

 

Atribuţiile personalului 

SPĂLĂTOREASĂ CU GESTIUNE 

 conduce activitatea spalatoriei şi asigură spitalul cu rufe curate, la timp 

 raspunde de starea de curătenie a spălătoriei şi de buna întretinere a utilajelor sesizand şeful ierarhic de 

orice defecţiune constatată; 

 primeşte rufăria murdară din secţii; 

 îndrumă şi asigură respectarea procedeelor tehnice de sortare, dezinfecţie, spălăre, fierbere, albire, etc. 

 Verifică starea rufăriei şi cea necorespunzatoare o preda lenjeresei pentru reparaţii; 

 Răspunde de dezinfecţia rufelor înainte de înmuiat 

 Răspunde şi participă la spălatul, călcatul şi depozitarea rufelor, respectând normele igienico sanitare şi 

regulile epidemiologice privind dezinfecţia şi folosirea utilajelor din spălătorie; 

 Răspunde de calitatea lucrărilor din spalatorie 

 Ţine evidenta rufelor primite pentru spălat, şi a celor curate predate spre secţii; 

 Se îngrijeste ca personalul spălătoriei să aibe echipament de protecţie; 

 Răspunde de respectarea circuitelor funcţionale şi a normelor de igienă şi protecţia muncii în cadrul 

spălătoriei; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor ei. 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru şi ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicală. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  
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b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

SPĂLĂTOREASĂ 

 Raspunde de starea igienico- sanitara la locul de muncă şi a utilajelor pe care le foloseşte;  

 Primeşte materialele necesare spălării rufelor pe care le utilizează conform normelor;  

 Execută curaţenia la locul de muncă;  

 Efectuează dezinfecţia rufelor înainte de înmuiere şi spălare;  

 După spalare şi uscare, rufele trebuie călcate şi controlează starea acestora;  

 Predă rufele curate, spălate, călcate ce urmează a fi date în folosinţă;  

 Poarta echipament de protecţie şi execută orice alte sarcini date.  

 Nu are voie a părăsi spitalul cu echipamentul de protecţie; 

 Răspunde şi respectă normele PSI şi de protecţia muncii; 

 Răspunde de gestionarea şi colectarea deşeurilor conf. normelor legale; 

 Respectă Regulamentul Intern al unităţii. 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor ei. 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedură; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru şi ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicală. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

GARDEROBĂ  

Organizare 

Este organizat ca şi compartiment unic pe unitate 

 

Atribuţiile garderobei 

Primirea si pastrarea  obiectelor de îmbracaminte şi alte bunurilor personale ale bolnavilor internati şi 

apoi restituirea acestora la internare. 

 

Atribuţiile personalului 

GARDEROBIERUL 

 primirea, păstrarea şi restituirea obiectelor de îmbracaminte şi alte bunuri aparţinând celor care participă 

la activitatea ce se defaşoara în amfiteatru;  

 primirea şi predarea bunurilor lasate la garderobă se face numai pe baza de ecusoane numerotate, ce sunt 

eliberate de garderobiera la primirea acestor bunuri. 

 Execută curaţenia şi dezinfecţia la locul de muncă;  

 Poartă echipament de protecţie şi executa orice alte sarcini date.  

 Nu are voie a parăsi spitalul cu echipamentul de protecţie; 

 Răspunde şi respectă normele PSI şi de protecţia muncii; 

 Respectă Regulamentul Intern al unităţii 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor  

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din  

activitatea medicală. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de calitate şi 

a obiectivelor specifice locului de muncă; 
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Art.5.12.13.  CAPELĂ  

Art.5.12.13.1. Organizare 

Este organizat ca şi compartiment unic pe unitate şi functionează potrivit protocolului încheiat între 

Ministerul Sănătăţii si Patriarhia Româna. 

Art. 5.12.13.2.Atribuţiile capelei 

Asigurarea serviciilor religioase pentru bolnavii internaţi, la capela sau la patul bolnavului. 

Art.5.12.13.3.Atribuţiile preotului 

 slujeşte în fiecare duminică şi zi de sărbătoare Sfânta Liturghie; îndeplineste obligaţiile harismatice; 

 întocmesc şi duc la îndeplinire prevederile programului anual al activităţilor pastoral- misionare, social-

filantropice   şi administrativ-gospodaresti ale capelei; 

 îndrumă spiritual credincioşii şi educă religios credincioşii (bolnavi, aparţinători şi angajaţi); 

oferă asistenţă religioasă enoriaşilor care o solicită; 

 ţine gestiunea şi inventarul bunurilor capelei; 

 ţine la zi evidenţa decedaţilor din spital şi se preocupa de înmormantarea celor fară aparţinatori. 

 se ocupa de achiziţionarea şi distribuirea lumânărilor, calendarelor bisericeşti etc.; 

 reprezintă capela în faţa autorităţilor şi faţă de terţi; 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplica procedurile stabilite de codul de procedură; 

       b)  utilizeaza echipamentul de protectie corespunzator, conform procedurii de lucru şi ROI.  

  Atribuţii în domeniul gestionarii deseurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deseurilor; 

  b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din  

activitatea medicală. 

 

CAPITOLUL VI 

 

CIRCUITELE FUNCŢIONALE DIN CADRUL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

AIUD  ŞI RESPECTAREA ACESTORA 

 

Circuitele din Spitalului sunt organizate astfel încât pe fiecare secţie şi în cadrul fiecărui compartiment 

există un flux continuu al activităţii, evitându-se încrucişările diferitelor circuite specifice septice cu cele 

aseptice. 

Art.6.1.Circuitul Documentelor  

Circuitul documentelor în cadrul  Spitalului de Pneumoftiziologie  se face conform graficului de circulaţie 

al documentelor şi a procedurilor operaţionale elaborate în acest sens.  

Documentele care intră şi iasă din unitate se înregisreaza la registratura unităţi, şi se înaintează spre 

repartizare managerului unităţii, de doua ori pe zi: la ora 9,00 şi la ora 13,00; Apoi corespondenţa 

repartizată se predă pe baza de semnătură, acolo unde a fost repartizată; 

Art.6.2.Circuitul bolnavului:  

Internarea bolnavilor în spital se face prin intermediul Biroului de Internări 

Internarea pacienţilor se face pe baza trimiterilor emise de dispensarlele medicale sau cabinetele medicale 

particulare. Bonavii internaţi sunt înscrişi în biroul serviciului de primire, în registrul de internări. Tot aici 

se completează prima fila din Foaia de observaţie clinică şi datele de identitate. 

Bolnavii vor fi examinaţi la internare de medicul de gardă. În acest scop, acesta va culege datele de la 

bolnav sau de la însoţitor, date pe care le va trece în foaia de observaţie ale bolnavului. 

În baza ONR.P nr. 1019/ 2006, spitalul primeşte bolnavi şi prin transfer de la alte unităţi spitaliceşti, dacă 

bolnavul aparţine profilului nostru 

Hainele şi efectele fiecărui pacient internat vor fi înregistrare în vederea înmagazinării pe perioada cât 

bolnavul va fi internat. Pentru hainele preluate şi depuse la garderobă se va elibera bolnavului sau 

însoţitorului un bon de preluare, iar obiectele de valoare (acte, bani etc) vor fi predate însoţitorului sau 

depuse la administraţia spitalului cu proces verbal, din care un exemplar se preda bolnavului sau 

însoţitorului. 

În cazul bolnavilor inconştienţi sau psihici care sosesc în spital fara însoţitor, bonul de haine şi un 

exemplar din procesul verbal asupra obiectelor de valoare depuse la administraţia spitalului pentru 

păstrare, se ataşează la foaia de observaţie a bolnavului. 

La nevoie hainele vor fi supuse deparazitării şi dezinfectării, înainte de înmagazinare.  

După stabilirea diagnosticului, înainte de a fi dus în secţie, bolnavului i se asigură o stare de igienă 

individuală corespunzătoare: baie, deparazitare, asigurarea ţinutei de spital (pijama, halat, papuci de casă) 

Bolnavul pregătit conform prevederilor art. anterior va fi condus pe traseul stabilit în secţia indicată de 

medicul de gardă, unde este internat; 
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În secţie bolnavul este predat asistentei de tură, care-l repartizează în salon şi îi dă primele indicaţii 

referitoare la normele generale de comportament în secţie şi în spital, drepturile şi obligaţiile pacientului, 

circuitele interioare pe care trebuie să le respecte,  

Pacientul va fi sups apoi tuturor practicilor medicale pentru determinarea parametrilor acestuia care vor fi 

consemnaţi  în foaia de observaţie. 

Pentru asigurarea alimentelor necesare bolnavului pentru ziua respectivă, asistenta medicală completează 

foaia de alimentaţie, trimisă anterior de catre blocul alimentar, cu o anexa privind necesarul de alimente al 

bolnavului nou sosit. În ziau următoare bolnavul figurează în toate evidenţele şi bonurile de cerere ale 

secţiei. 

Momentul plecării bolnavului din spital este stabilit de medicul curant. Asistenta va fixa împreuna cu 

bolnavul ora plecării pentru a-i putea asigura alimentaţia până în ultimul moment. 

Bolnavul va fi însoţit de către asistentă la garderobă, de unde îşi va recupera hainele. Apoi va preda 

acesteia efectele spitalului. 

Înainte de a părăsi spitalul, bolnavul va fi verificat de către asistenta dacă are biletul de ieşire şi reţeta 

prescrisă pentru tratamentul postspitalicesc. El va fi urmărit de către asistentă până la părăsirea spitalului. 

Bolnavul poate pleca din spital şi la cerere proprie. Dacă cererea lui nu concorda cu părerea medicului, 

şef de secţie, şi nu se lasă convins de necesitatea şederii mai departe pentru continuare tratamentului, 

atunci el va da o declaraţie iscălită asupra răspunderii pe care şi-o asumă odată cu părasirea spitalului.  

Bolnavii suferinzi de boli transmisibile care prezintă pericol pentru anturajul lor nu pot fi extrnaţi pe 

răspundere proprie sau a familiei. 

Dacă bolnavul nu se supune tratamentului ce i s-a prescris sau prin comportarea lui dezorganizează viaţa 

din spital, medicul are dreptul de a dispune evacuarea lui dacă aceasta nu îi periclitează viaţa. 

Pacientul va avea acces la Registrul de sugestii şi reclamaţii care se gaseşte la fiecare etaj 

În caz de deces, decedatul va fi scos din evidenţele secţie şi va fi transportat în linişte către morgă. 

Art.6.3. Circuitul persoanelor străine 

Persoanele străine care au relaţii cu administraţia, vor fi îndrumate către compartimentul respectiv astfel 

încât să se evite intersecţia cu celelalte circuite din cadrul Institutului. 

Art.6.4. Circuitul Vizitatorilor.  

Programul de vizită al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice este reglementat 

prin Ord.NR. nr.1284/2012, fiind stabilit astfel: 

luni – vineri              între orele  15,00 – 20,00 

sâmbăta - duminica între orele 10,00 – 20,00 

Numărul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai 

mare de 3 persoane şi pot fi vizitaţi maximum 2 pacienţi în acelaşi timp.  

Accesul vizitatorilor în  incinta spitalului se face stric pe circuitul destinat lor; 

Vizitarea bonlavilor se face numai în zilele și orele stabilite de conducerea spitalului; 

În timpul vizitei, vizitatorii vor purta un echipament de protecţie pentru vizitatori; 

Se utilizează holurile de vizitatori pentru pacienții deplasabili; 

Controlul alimentelor aduse bonlavului și returnarea celor contraindicate; 

Art.6.5. Circuitul personalului  

În spital  sunt amenajate vestiare speciale, pentru întreg personalul angajat, unde aceştia au obligaţia să-şi 

lase obiectele personale, apoi vor merge la locul de muncă pe fluxul de circulaţie stabilit. 

Personalul nu are voie să părăsească locul de muncă. Acest fapt este posibil numai dacă este în interesul 

serviciului, cu acordul şefului de secţie sau de compartiment. În  bucătarie, spălătorie, laboratoare şi 

centrala termică este interzisă pătrunderea altui personal, decât cel încadrat în locurile respective sau 

special chemat. În situaţii speciale se vor lua măsuri necesare de acces în aceste secţii: echipament de 

protectie corespunzător şi însoţitor desemnat din sectoarele respective; 

Art.6.6.Circuitul medicamentelor 

Medicamentele prescrise la vizită sunt notate în foaia de observaţie a pacientului. 

 Pe baza prescripţiilor din foile bolnavilor se vor scrie condicile de medicamente către farmacie. 

- Pentru satisfacerea necesităţilor de medicamente neprevăzute, a urgenţelor, a medicaţiei bolnavilor 

internaţi după ora vizitei, precum şi a materialelor necesare tratamentelor curente, în fiecare secţie cu 

paturi, există un stoc de medicamente şi materiale, denumit în continuare APARAT. Acesta este dotat pe 

baza unor baremuri, în funcţie de profilul secţiei sau serviciului respectiv. Serviciul de gardă al spitalului 

sau secţiei va fi dotat cu o trusă de urgenţă conţinând medicamente în funcţie de specificul bolnavilor 

îngrijiţi. 

- Medicamentele consumate în cursul zilei din APARAT sau cu ocazia urgenţelor de noapte din trusa de 

urgenţă se vor prescrie în condica de medicamente în ziua următoare, pe numele bolnavului căruia i-au 

fost administrate. 

 Este obligatorie existenţa unor condici diferite pentru prescripţia medicamentelor zilnice, pentru 

prescripţiile la APARAT şi pentru urgenţă. 

 După ce au fost completate de catre medicul secţiei, condicile sunt duse la timp la farmacie. 
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 Medicamentele destinate secţiilor vor fi ambalate şi etichetate corespunzător, astfel: 

a) Medicamentele sosesc în secţie pe numele bolnavilor, fiecare într-o pungă separată, cu înscripţiile 

corespunzătoare. 

b) Pungile aparţinatoare unui bolnav sunt împachetate apoi în cate o pungă mai mare de hartie, cupreinzând 

cantităţi necesare pentru 1 – 2 zile, cu excepţia unor medicamente lichide şi unguente care se pot prescrie 

şi în cantităţi mai mari. Pungile vor fi verificate şi orânduite în ordinea saloanelor şi paturilor. Dacă 

medicamentele sosesc în ambalaje originale, nedistribuite, asistenta le va împarţi în pungi individuale. 

 Până la administrare, este obligatoriu ca medicamentele să stea în oficiul asistentelor, sub cheie. 

 Administrarea medicamentelor se face de către asistenta, inclusiv la pacienţii în stare mai puţin gravă. 

 Asistenta este obligată să asiste bolnavul în timpul administrării medicamentelor. 

 Este interzisă depozitarea medicamentelor în noptierele bolnavilor, ca şi manipulările repetate 

nejustificate. 

 Medicamentele aduse de bolnavi de acasă trebuie prezentate medicului care va decide dacă bolnavul 

trebuie să continuie tratamentul cu medicamentele de acasă sau nu. 

Art.6.7. Circuitul probelor biologice pentru examenele de laborator       

 Probele biologice pentru examenele de laborator sunt fi transportate de pe secţie către laborator, pe traseul 

stabilit, în vase adecvate metrialului de analizat; 

 Recipientele de recoltare trebuie să fie etichetate încă înainte de a începe actul recoltării. Datele de pe 

etichetă trebuie să corespundă cu cele de pe buletinul de recoltare. Buletinele de cerere se vor completa cu 

toate datele bolnavului, natura produsului, analiza cerută, data recoltării şi numele aceluia care a facut 

recoltarea. 

 Transportul produselor la laborator trebuie bine pregătit. Recipientele încărcate vor fi bine închise (la 

nevoie steril). 

 Produsele recoltate se vor transporta imediat la laborator pentru a evita alterarea lor. În timpul 

transportului se va avea grija ca recipientele să nu fie răsturnate sau scuturate;. 

Art.6.8. Circuitul lenjeriei 

 Bolnavul nou spitalizat trebuie asigurat cu lenjerie curată. 

 Lenjeria se schimbă dacă pleacă bolnavul, dacă se murdăreşte sau dacă a trecut perioada maximă de 

folosire: 3 zile în secţii. 

 Lenjeria murdară va fi adunată pe secţii, în saci galbeni. 

 Este interzisă depozitarea lenjeriei murdare pe secţii. Aceasta va fi transportată zilnic către spălătoria 

spitalului. 

 Este interzis transportul lenjeriei murdare legată în cearceafuri, purtat în spate sau târâtă pe coridoare. 

 Lenjeria destinată pentru spălătorie va fi însoţită de „nota de Spălătorie”, în care se evidenţiază numeric 

felul articolelor de spălat. 

 Aducerea rufelor la spălătorie se va face pe altă cale decât scoaterea celor curate pentru că în 

eventualitatea unor exemplare infectate să nu apară infecţii nozocomiale produse tocmai prin rufele curate 

date bolnavilor. 

 Forma cea mai operativă şi sigură a circulaţiei lenjeriei de spital este schimbarea  directă a rufăriei 

murdare cu rufărie curată la spălătorie. Acest mod de schimbare a lenjerie presupune existenţa unui stoc 

circulant de rufe. 

 În lipsa stocului menţionat la alin. 1, spălătoresele vor iscăli de preluarea rufelor  murdare şi vor elibera 

secţiei peste 2 zile aceleasi rufe spălate, călcate şi reparate. 

 Rufăria nu trebuie să ajungă înapoi în secţie în stare ruptă, fară nasturi sau fară şnururi de legătură. 

 Rufăria reparată se va depozita la magazia de rufe curate a spălătoriei şi va fi  eliberată în schimbul 

rufelor murdare aduse din secţie. Prin eliberarea din nou a acestor rufe se închide circuitul lenjeriei din 

spital. 

Art.6.9. Circuitul veselei şi alimentelor.  

 În vederea asigurării alimentelor necesare şi potrivite, asistenta şefa, pe baza datelor adunate de la 

asistentele de tură, referitoare la numărul bolnavilor pe categorii de boli şi după indicaţiile primite de la 

medic , alcătuiesc foile de alimentaţie pe care le înaintează asistenţei dieteticiene care, după totalizarea lor 

le transmite la bucătărie în două exemplare până la orele 12 ale zilei precedente. 

 Pentru pacienţii care vor sosi dupa ora prevazută la alin. 1, asistentele de tură vor înainta direct bucătăriei 

completările la foile de regimuri. 

 Alimentele preparate sunt trimise la oficiile alimentare din secţii în recipiente corespunzătoare. 

 Oficiile alimentare ale secţiilor au obligaţia de a avea o parte din încapere cu vesela spălată unde sosesc 

alimentele şi o parte cu vesela utilizată, unde se spală (dezinfectează) vasele utilizate de bolnavi. 

 Din vasele colective mâncarea va fi repartizată în vasele individuale; 

 Vasele colective se spala in sectie, in prima parte a oficiului si se trimit inapoi bucatariei. Ele nu vor veni 

niciodata in contact cu bolnavii; 
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 Vesela utilizată împreună cu resturile de alimente sunt adunate în cea de-a doua parte a oficiului de 

alimente. Aici resturile alimentare sunt aruncate în vase închise şi transportate din secţie pentru a fi 

distruse. 

 Vesela folosită de către bolnavi va fi submerjată după spălare într-o soluţie dezinfectantă timp de 30 de 

minute, după care vor fi clătită din abundenţă cu apă. 

 Alimentele rămase în secţie sau acelea pe care le aduc aparţinatorii bolnavilor vor fi păstrate exclusiv la 

un frigider destinat pentru acest scop. 

 Se interzice categoric păstrarea alimentelor aduse pentru bolnavi din afara spitalului în răcitoarele 

bucătăriei sau în ale secţiilor, destinate pentru medicamente sau seruri, precum şi printre geamurile 

saloanelor. 

 

Programul de distribuire al meselor: 

mic dejun     - în intervalul   8,00 –   8,30 

prânz                                   12,00 – 12,30 

cina                                     18,00 – 18,30 

Art.6.10. Întocmirea şi circulaţia foii de observaţie clinică generală ( FOCG) 

 FOCG este documentul pentru înregistrarea stării de sănătate şi evoluţiei bolii pentru care au fost internaţi 

pacienţii respectivi şi a serviciilor medicale efectuate acestora în perioada spitalizării. 

 Conţinutul  FOCG este cel aprobat prin Ordin nr. 1782 din 28/12/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare 

 Foaia de Observaţie Clinică Generală - document pentru înregistrarea stării de sănătate şi evoluţiei bolii 

pentru care au fost internaţi pacienţii respectivi şi a serviciilor medicale efectuate acestora în perioada 

spitalizării. 

 Examenul clinic general este cel al medicului curant, iar celelalte sunt ale altor secţii sau laboratoare şi 

trecut în buletinele de investigaţii, din care medicul curant va trece în FOCG ceea ce este mai important 

pentru cazul tratat, anexând şi buletinele. Susţinerea diagnosticului şi tratamentului, epicriza şi 

recomandările la externare sunt obligatoriu de completat de medicul curant şi revăzut de şeful secţiei 

respective. Cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizării şi ale tratamentului acordat pe parcurs, 

recomandările date celui externat, medicamentele prescrise, comportamentul indicat acestuia în perioada 

următoare externării.  

 Semnătura şi parafa medicului - se completează de medicul care a avut în îngrijire pacientul.  

 Se consideră medic curant numai medicii care lucrează în secţiile cu paturi, astfel:  

  -  În Secţiile Medicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte 

diagnosticele la externare  

          - FOCG se întocmeşte pentru pacienţii spitalizaţi în regim de spitalizare . 

  - FOCG se completează într-un singur exemplar pentru fiecare episod de spitalizare  

 În situaţia în care se realizează un transfer al pacientului între secţii care furnizează îngrijiri de acelaşi tip, 

nu se deschide o nouă FOCG.  

 În situaţia în care se realizează un transfer al pacientului între secţii care furnizează îngrijiri de tip diferit 

(din secţii de îngrijiri acute în secţii de îngrijiri cronice sau de recuperare şi invers), se deschide o nouă 

FOCG. 

 Secţiile în care se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip acut sunt toate secţiile clinice, medicale şi 

chirurgicale din nomenclatorul de secţii spitaliceşti în vigoare, cu excepţi celor menţionate anterior, 

incluzând secţiile de chirurgie maxilo-facială, dar excluzând secţiile de anestezie şi terapie intensivă.  

 În cazul în care pe parcursul episodului de spitalizare de zi pacientul este internat în regim de spitalizare 

continuă, se va închide FSZ şi se va deschide o FOCG. 

 Se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip cronic sau de recuperare în următoarele secţii din 

nomenclatorul de secţii spitaliceşti în vigoare 

 Pneumoftiziologie (1301); 

 Recuperare medicală - respiratorie (1413);  

 Codificarea medicală a bolilor în spitalele din România se face conform clasificării RO DRG v.1, 

prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO 

DRG v.1. 

 Codificarea procedurilor medicale în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România se face 

conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011. 

 Datele clinice la nivel de pacient sunt înregistrate de către spitale, care răspund de corectitudinea şi de 

gestionarea lor, precum şi de asigurarea confidenţialităţii datelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 Spitalele sunt obligate să colecteze în format electronic o parte din datele cuprinse în FOCG şi FSZ. 

 Datele clinice la nivel de pacient, care se colectează în format electronic din FOCG, formează Setul 

minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării continue (SMDPC),  
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 Spitalele sunt obligate să transmită SMDPC şi SMDPZ la Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi 

Management Sanitar şi la autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar acestea 

din urmă la Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în 

Domeniul Sănătăţii. 

 Transmiterea datelor se face prin e-mail sau prin alte mijloace electronice la adresele specificate de 

Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar şi, respectiv, de autorităţile de sănătate 

publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. 

 Transmiterea datelor se face în formatul specificat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi 

Management Sanitar. 

 Transmiterea SMDPC se face lunar, până la data de 5 a lunii, şi va conţine datele aferente pacienţilor 

externaţi în luna precedentă. 

 Datele necodificate, cu caracter confidenţial, specifice pacientului (numele şi prenumele), nu vor fi 

transmise. 

 Datele codificate, cu caracter confidenţial, specifice pacientului (codul numeric personal), vor fi 

transmise în formă criptată, utilizându-se mecanismul de criptare folosit în sistemul informatic unic 

integrat (SIUI) pentru generarea CID-lui (Cod de identificare al pacientului). 

 Datele codificate, cu caracter confidenţial, specifice personalului medical (codul de parafă al medicului 

curant, codul de parafă al medicului operator), vor fi transmise în formă criptată, utilizându-se 

mecanismul de criptare furnizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în 

Domeniul Sanitar Bucureşti. 

Art.6.11.Colectarea şi transportul deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

Colectarea deşeurilor se face în următoarele tipuri de recipienţi: 

 Sacii negri se folosesc pentru colectarea deşeurilor asimilabile cu cele menajere, de exemplu: ambalaje 

ale materialelor sterile, resturi alimentare (cu excepţia celor provenite de la  pacienţii care reprezintă o 

posibilă sursă de infecţie), hârtie, saci şi alte ambalaje din material plastic, recipienţi de sticlă care nu au 

venit în contact cu sânge sau alte lichide biologice. 

 Sacii de culoare galbenă se folosesc pentru colectarea deşeurilor infecţioase, de exemplu: tampoane, 

comprese îmbibate cu sânge sau alte lichide biologice, pansamente sau alte materiale contaminate, 

recipienţi care au conţinut sânge sau alte lichide biologice,  materiale , instrumente şi echipamente 

medicale de unică folosinţă, pungi de material plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator. 

 Cutiile cu pereţi rigizi: se folosesc pentru colectarea deşeurilor inţepătoare-tăiatoare, de exemplu: seringi 

de unică folosinţă, ace, catetere, perfuzoare cu tubulatură şi ace, lame de bisturiu de unică folosinţă, 

sticlărie (spartă sau nu) care a venit în contact cu sângele sau cu alte lichide biologice. 

 Nerespectarea circuitelor functionale prezentate în prezentul regulament va atrage dupa sine sancţionarea 

celor răspunzători, în ordine ierarhic descrescătoare (şefi de secţie, asistene şefe, asistente, infirmiere). 

Art.6.12. Anunţul aparţinătorilor în legătură cu decesul şi externarea pacientului decedat anunţarea 

aparţinătorilor despre survenirea decesului se face după doua ore de la constatarea acestuia, de către 

medicul curant sau medicul de gardă. 

 Medicul informează aparţinătorii şi pregăteşte documentaţia necesară pentru a respecta prevedreile 

referitoare la obligaţia efectuării necropsiei sau scutirii acesteia, conform prevederilor legale în vigoare. 

 Asigură identificarea decedatului prin aplicarea unei brăţări de identificare; 

 consemnează epicriza decesului în FOCG; 

 Externarea pacientului decedat 

 Externarea pacienţilor decedaţi, va fi obligatoriu însoţită de îndeplinirea tuturor activităţilor 

(formalităţilor) cuprinse în procedura de externare, privind codificarea cauzelor de boala şi deces, precum 

şi întocmirea Scrisorii medicale/Biletului de Ieşire din Spital. Epicriza la externare va cuprinde 

obligatoriu epicriza de deces.  

 Decedaţilor în spital li se întocmeşte, de către medicul care a constatat decesul, certificat medical 

constatator al morţii, pe baza constatărilor medicale sau a rezultatelor examenului anatomo - patologic, 

care sunt înscrise în registrul protocol de necropsie, în vederea precizării cauzei medicale a morţii. 

 Rezultatele se vor consemna şi în Foaia de observaţie clinică generală, FOCG. 

 Pentru serviciul de anatomo-patologie se completează biletul de însoţire a cadavrului de către medicul din 

secţia unde a avut loc decesul, pentru dovedirea identităţii cadavrului transportat la serviciul de 

prosectură. 

 Declararea la organele de stare civilă a decedaţilor în spital se face pe baza actelor doveditoare ale 

deceselor, întocmite de medicii din secţiile respective. 

Art.6.13. Accesul pacienţilor/aparţinatorilor şi a vizitatorilor la Registrul de sesizări şi reclamaţii 

 La nivelul fiecărei secţii există cutii poştale închise pentru depunerea reclamaţiilor şi sesizărilor 

 La nivel de unitate Registru de reclamaţii şi sesizări, care este numerotat, sigilat, ştampilat şi este 

disponibil tuturor pacienţilor, aparţinătorilor şi vizitatorilor. 
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 Asistentul şef de secţie împreună cu preşedintele comisie de analiză a reclamaţiilor, colectează periodic 

sesizările/reclamaţiile din recipientele închise şi le înregistrează în Registru şi apoi vor fi înaintate 

Comitetului de analiză. 

 Comitetul de analiză se întruneşte, analizează şi formulează răspuns la fiecare reclamaţie primită, în 

termen de 30 zile de la data înregistrării în Registrul de reclamaţii şi sesizări; 

 Biroul de Internări-Statistică medicală gestionează registrul şi ţine evidenţa reclamaţiilor; va calcula toţi 

indicatorii ce derivă de aici şi îi prezintă Comitetului Director spre analiză. 

 

CAPITOLUL  VII  

 

CODUL DEONTOLOGIC AL MEDICILOR 

 

1. Codul de deontologie medicală cuprinde normele de conduită obligatorii în legatură cu exerciţiul 

drepturilor şi îndatoririlor profesionale ale medicului. 

2. Prevederile prezentului Cod, atât cele ce reamintesc regulile morale pe care orice medic trebuie să le 

respecte, cât şi cele care privesc aspecte tehnice, precum şi comportarea faţă de confraţi, sunt obligatorii 

pentru medicii din evidenţa Colegiului Medicilor. Medicii care au activităţi în învăţământ răspund în 

respectarea acestor norme de cei pe care îi au in îndrumare. 

3. Sănătatea omului este ţelul suprem al actului medical. Obligaţia medicului constă în a apăra sănătatea 

fizică şi mentală a omului, în a uşura suferinţele, în respectul vieţii şi demnităţii persoanei umane, fără 

discriminări în funcţie de vârstă, sex, rasă, etnie, religie, naţionalitate, condiţie socială, ideologie politică 

sau orice alt motiv, în timp de pace ca şi în timp de razboi. Respectul datorat persoanei umane nu 

încetează nici după moartea acesteia. 

4. În exercitarea profesiei sale, medicul acorda prioritate intereselor pacientului, care primează asupra 

oricăror altor interese. 

5. În exercitarea profesiei sale, medicul este obligat să respecte drepturile fundamentale ale omului şi 

principiile etice în domeniul biomedical. Colegiul Medicilor din România va actualiza periodic 

prevederile prezentului cod de deontologie în concordanţă cu declaraţiile şi convenţiile la care România 

este parte, privind etica în domeniul biomedical. 

6. Este interzis medicului, în exercitarea profesiei sale, să impună pacientului opiniile sale personale de 

orice natura ar fi acestea. 

7. Medicul nu trebuie să înceteze niciodată, în decursul vieţii sale profesionale, să-şi însuşească achiziţiile 

ştiinţei medicale, în scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor sale medicale. 

8. Medicul trebuie ca, în conformitate cu abilităţile şi cunoştinţele sale, să contribuie la informarea 

obiectivă a publicului şi autorităţilor medicale în ceea ce priveste problemele medicale. Medicul care 

oferă informaţii medicale în mass-media trebuie să verifice modul în care afirmaţiile sale sunt făcute 

publice şi să ia atitudine în cazul denaturării acestora. 

 

INDATORIRI GENERALE 

Sectiunea A - Despre independenţa profesională a medicului şi responsabilitate 

9. Medicul are independenţă profesională absolută, libertatea absolută a prescripţiilor şi actelor medicale 

pe care le consideră necesare, în limitele competenţei sale şi este raspunzător pentru acestea. În cazul 

limitării prin constrângeri administrative şi/sau economice a independenţei sale, medicul nu este 

răspunzător. 

10. Medicul nu va garanta vindecarea afecţiunii pentru care pacientul i s-a adresat. 

11. În activitatea medicală ce se desfăşoară în echipă (secţii de spital, proces de învătământ medical tip 

rezidenţiat), răspunderea pentru actele medicale aparţine şefului echipei în limitele atribuţiilor 

administrative de coordonare, şi medicului care efectuează direct actul medical, în limitele competenţei 

sale profesionale şi rolului care i-a fost atribuit de şeful echipei. În echipele interdisciplinare, şeful echipei 

se consideră a fi medicul din specialitatea în care s-a stabilit diagnosticul major de internare, dacă nu 

există reglementări speciale care să prevadă altfel. 

12. Încredinţarea totala sau parţială a obligaţiilor proprii către alte persoane, în lipsa controlului personal, 

constituie abatere deontologică. 

13. Exprimarea consimţământului informat al pacientului pentru tratament nu înlătură responsabilitatea 

medicului pentru eventualele greşeli profesionale. 

Sectiunea B - Secretul profesional 

14. Secretul medical este obligatoriu, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. 

15. Face obiectul secretului profesional tot ceea ce medicul, în timpul exercitării profesiei sale, a aflat 

direct sau indirect în legatură cu viaţa intimă a bolnavului, a familiei, a aparţinătorilor, precum şi 

probleme de diagnostic, prognostic, tratament, diverse circumstanţe în legatură cu boala. Secretul 

profesional persistă şi după terminarea tratamentului sau moartea pacientului. 

16. Secretul profesional trebuie păstrat şi faţă de aparţinători, dacă pacientul nu doreşte altfel. 
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17. Secretul profesional trebuie păstrat faţă de colegi, cadre sanitare şi instituţiile medicale care nu sunt 

implicate în actul medical al pacientului în cauză. 

18. În comunicările ştiinţifice, cazurile vor fi în aşa fel prezentate, încât identitatea bolnavului să nu poată 

fi recunoscută. 

19. În cazul în care nu este contrar intereselor pacientului, medicul curant va permite accesul mass mediei 

la pacient numai cu acceptul acestuia. Medicii şefi ai unităţilor medicale sunt obligaţi să ia toate măsurile 

în aşa fel încât accesul mass-mediei la pacient să se facă numai cu acceptul medicului curant şi al 

pacientului. Acordarea de informaţii cu privire la un anumit caz se poate face numai cu acordul 

pacientului, a medicului curant şi al şefului unităţii medicale. 

20. Evidenţele medicale trebuie păstrate ca materiale secrete profesionale. 

Sectiunea C - Reguli generale de comportament în activitatea medicală 

21. Medicul nu poate trata un pacient fără a-l examina medical în prealabil, personal. Numai în cazuri 

excepţionale, de urgenţă sau în cazuri de forta majoră (îmbolnăviri pe nave maritime aflate în mers, pe 

avioane în zbor, locuri inaccesibile sau în timp util) se vor da indicaţii de tratament prin mijloace de 

telecomunicaţii. 

22. Medicul poate executa o activitate medicală doar dacă are pregatire şi practică suficientă pentru 

aceasta. Această prevedere nu se aplică în cazuri de urgenţă vitală, care nu poate fi rezolvată altfel. 

23. Medicul poate utiliza numai aparate de diagnostic sau tratament autorizate şi pentru mânuirea cărora 

are pregătire sau suficientă practică. 

24. Dacă în urma examinării sau în cursul tratamentului, medicul consideră ca nu are suficiente cunoştinţe 

sau experienţaă pentru a asigura o asistenţă corespunzătoare, va solicita un consult, prin orice mijloace cu 

alţi specialişti sau va îndruma bolnavul către aceştia. 

25. În caz de pericol de moarte iminent, medicul va rămâne lângă pacient atât timp cât este nevoie de 

ajutorul lui profesional. 

26. Pacientul nevindecabil va fi tratat cu aceeaşi grijă şi atenţie ca şi cei care au şanse de vindecare. 

27. Medicul va informa pacientul asupra bolii sale, tratamentului necesar şi a şanselor de însănătoşire. 

Medicul va evita să trezească prin comportamentul lui imaginea unei boli mai grave decât este ea în 

realitate. 

28. Medicul va păstra o atitudine de strictă neutralitate şi neamestec în problemele familiale ale 

bolnavului, exprimandu-şi părerea numai dacă este solicitat şi numai dacă intervenţia este motivată de 

interesul sănătăţii bolnavului. 

29. Medicul nu trebuie să se implice în problemele legate de interese materiale din familia bolnavului său. 

Sectiunea D - Obligativitatea acordării asistenţei medicale 

30. Medicul care se gaseşte în prezenţa unui bolnav sau rănit în pericol are obligatia să-i acorde asistenţa 

la nivelul posibilităţilor momentului şi locului său să se asigure că cel în cauză primeşte îngrijirile 

necesare. 

31. În caz de calamităţi naturale sau accidentări în masă, medicul este obligat să răspundă la chemare, 

chiar să-şi ofere de bunăvoie serviciile sale medicale imediat ce a luat cunoştinţă despre eveniment. 

32. Medicul poate refuza acordarea de îngrijiri de sănătate din motive personale sau profesionale 

temeinice, îndrumând pacientul spre alte surse de îngrijire medicală, cu excepţia situaţiilor de urgenţă. 

Medicul este obligat să pună la dispoziţia confratelui care preia pacientul toate informaţiile medicale 

referitoare la caz. 

Sectiunea E - Întreţinerea şi folosirea cunoştinţelor profesionale – Educaţia medicală continuă 

33. Medicii au datoria de a-şi perfecţiona continuu cunoştinţele profesionale. 

34. În folosirea unor metode terapeutice noi trebuie să primeze interesul pacientului iar acestea nu pot fi 

utilizate decât după evaluarea raportului risc-beneficiu. 

Sectiunea F - Integritatea şi imaginea medicului 

35. Medicul trebuie să fie model de comportament etico-profesional, contribuind la creşterea nivelului 

sau profesional şi moral, a autorităţii şi prestigiului profesiunii medicale pentru a merita stima şi 

încrederea pacienţilor şi a colaboratorilor. 

36. Medicul nu trebuie să se folosească de un mandat electiv, o funcţie administrativă sau de alte 

autorităţi pentru a-şi creşte clientela. 

37. Medicul poate folosi numai titlul la care are dreptul, conform pregătirii sale profesionale. 

38. Informările privind serviciile medicale sunt acceptate cu condiţia să fie corecte şi se pot referi la: 

a) locaţie, ore de funcţionare, conducerea instituţiei medicale; 

b) specialitatea şi titlul medicului; 

c) metodele de diagnostic şi tratament folosite. Aceste informaţii trebuie sş se refere numai la metode de 

diagnostic şi tratament fundamentate ştiinţific şi acceptate în lumea medicală. Nu trebuie să conţină 

informaţii eronate sau care ar putea induce pacienţii în eroare; 

d) tarifele percepute. Aceste informaţii nu trebuie să inducă pacienţilor impresia că neapelarea la 

serviciile medicului respectiv le poate pune în pericol starea de sănătate fizică sau psihică. 
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39. Medicul nu poate face reclamă unor medicamente sau bunuri medicale de consum. Menţionarea 

denumirii unor medicamente sau bunuri medicale în cuprinsul unor articole, cărţi, facută în scop ştiinţific, 

nu se consideră reclamă. 

40. Medicul nu trebuie să facă propagandă în mediile nemedicale şi chiar medicale, unor procedee de 

diagnostic sau tratament, insuficient probate, fără să sublinieze şi rezervele ce se impun. 

41. Este contrară eticii înţelegerea dintre doi medici, între medic şi farmacist sau între medic şi cadru 

auxiliar pentru obţinerea de avantaje materiale. 

42. Este interzisă medicului practician implicarea în distribuirea unor remedii, aparate sau produse 

medicamentoase autorizate sau neautorizate. 

43. Este interzisă practicarea de către medic a unor activităţi care dezonorează profesia medicală. Orice 

medic trebuie să se abţină, chiar în afara vieţii profesionale, de la acte de natura să ducă la 

desconsiderarea acesteia. 

44. Medicul nu poate fi obligat să-şi exercite profesia în condiţii ce ar putea compromite calitatea 

îngrijirilor medicale şi a actelor sale profesionale, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale vitale. 

45. Medicul nu poate propune sau aplica pacientului ca benefice sau lipsite de riscuri, remedii sau 

procedee iluzorii sau insuficient probate. Orice practică de şarlatanism este interzisă. 

46. Este interzisă acordarea de facilităţi, colaborarea sau sprijinirea oricarei persoane care practică ilegal 

medicina. Medicul are obligaţia de a sesiza existenţa unor astfel de situaţii Colegiului Teritorial al 

Medicilor. 

Sectiunea G - Despre onorarii şi atragerea bolnavilor 

47. Este interzisă emiterea oricărui document medical care ar aduce pacientului un avantaj material 

nejustificat sau ilicit. 

48. Este interzisă medicului practicarea concurenţei neloiale inclusiv prin practicarea unor tarife 

minimale, vădit disproporţionate faţă de costul real al serviciului medical, în scopul atragerii clientelei. 

Este admis serviciul gratuit în scopuri filantropice, cu informarea Colegiului Teritorial al Medicilor cel 

mai tarziu la 3 zile după acordarea asistenţei medicale. 

 

ÎNDATORIRI FAŢĂ DE BOLNAVI 

 

Sectiunea A - Respectarea drepturilor persoanei 

49. Medicul trebuie să respecte dreptul persoanei în privinţa opţiunii libere asupra medicului său curant şi 

chiar să faciliteze această posibilitate. 

50. Un medic care este solicitat sau are obligaţia să examineze o persoana privată de libertate, sau să dea 

îngrijiri în mediu carceral, nu poate nici direct, nici indirect, fie şi numai prin simpla prezenţa, să 

cauţioneze sau să favorizeze atingerea integrităţii fizice sau psihice a vreunui deţinut, inclusiv a 

demnităţii acestuia. Dacă medicul constată că persoana privată de libertate a suportat maltratări, are 

obligaţia să informeze autoritatea judiciară. 

Sectiunea B - Relaţia cu pacientul 

51. Exercitarea profesiei medicale nu trebuie facută impersonal, ci încercând stabilirea unei relaţii umane 

cu pacientul, pentru ca, la nevoie, compasiunea din partea medicului să nu pară un act formal. 

52. Este interzis ca medicul curant să întreţină relaţii sexuale cu pacienţii săi sau să-i supună pe aceştia 

unor acte degradante pentru fiinţa umană. 

53. Medicul trebuie să dea dovada de diligenţă maximă în stabilirea diagnosticului, tratamentului adecvat 

şi în evitarea complicaţiilor previzibile la pacientul aflat în îngrijirea sa. 

54. Prescripţiile medicale trebuie formulate cât mai clar, medicul asigurându-se că a fost înţeles complet 

de către bolnav şi anturajul acestuia, mergând până la încercarea de a supraveghea executarea 

tratamentului. 

55. Din momentul în care a răspuns unei solicitări, medicul este automat angajat moral să asigure 

bolnavului în cauză îngrijiri conştiincioase şi devotate, inclusiv prin trimiterea pacientului la o unitate 

medicală sau la un specialist cu competenţe superioare. 

56. Medicul curant are obligaţia de a face toate demersurile medicale pentru a facilita pacientului său 

obţinerea drepturilor sale, ce decurg din starea de boală. 

57. În caz de razboi, cataclisme, epidemii şi atentate, medicul nu are dreptul să-ţi abandoneze bolnavii, cu 

excepţia unui ordin formal al unei autorităţi competente în conformitate cu legea. 

Sectiunea C - Consimţământul 

58. Pentru orice intervenţie medicală diagnostică sau terapeutică este necesar consimţământul informat al 

pacientului. 

59. Consimţământul pacientului va fi exprimat în conditiile legii. 

60. Consimţământul va fi dat după informarea pacientului asupra diagnosticului, prognosticului, 

alternativelor terapeutice, cu riscurile şi beneficiile acestora. 

61. În situaţia pacienţilor minori, incompetenţi sau care nu-şi pot exprima voinţa, consimţământul va 

aparţine reprezentanţilor legali. Dacă medicul curant apreciază că decizia reprezentantului legal nu este în 
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interesul pacientului, se constituie o comisie de arbitraj de specialitate pentru a evalua cazul şi a lua 

decizia. 

62. În situaţii de urgenţă, când este pusă în pericol viaţa pacientului iar acesta nu-şi poate exprima voinţa 

şi rudele sau reprezentanţii legali nu pot fi contactaţi, consimţământul este implicit, iar medicul va face tot 

ceea ce este posibil pentru salvarea pacientului, urmând ca informarea acestuia sa se facă ulterior. 

63. Prognosticul grav va fi împărtăşit pacientului cu prudenţă şi tact, ţinandu-se cont de starea psihică a 

acestuia. Prognosticul va fi dezvăluit şi familiei doar dacă pacientul consimte la aceasta. În cazul în care 

se consideră că dezvăluirea prognosticului infaust va dăuna pacientului sau atunci când acesta nu doreşte 

să afle, prognosticul poate fi dezvăluit familiei. 

Sectiunea D - Probleme ale îngrijirii minorilor 

64. Medicul trebuie să fie apăratorul intereselor medicale ale copilului bolnav atunci când apreciază că 

starea de sănătate a copilului nu este bine înţeleasă sau nu este suficient de bine protejată de anturaj. 

65. Dacă medicul apreciază că un minor este victima unei agresiuni sau privaţiuni, are obligaţia de a-l 

proteja uzând de prudenţă şi anunţând autoritatea competentă. 

Sectiunea E - Eliberarea de documente 

66. Este interzisă eliberarea pentru bolnav a unor certificate de complezenţă sau rapoarte tendenţioase. 

Orice act medical va oglindi realitatea obiectivă. 

67. Medicul poate emite certificate, atestate şi documente permise de lege, pe baza propriilor sale 

constatări şi a examenelor necesare în acest scop. Este interzis ca informaţiile medicale să fie prezentate 

deformat sau ascunse. Documentele medicale vor respecta forma prevăzută de lege. Documentele 

medicale nu trebuie să conţină mai multe date decât este necesar scopului pentru care acestea sunt 

întocmite şi eliberate. 

68. Persoana la care se referă documentul medical emis are dreptul de a fi informată cu privire la 

conţinutul acestuia. 

 

ÎNDATORIRI FAŢĂ DE PUBLIC 

 

69. Medicul chemat într-o familie ori colectivitate, trebuie să se îngrijească de respectarea regulilor de 

igienă şi de profilaxie. El va semnala bolnavului şi anturajului responsabilitatea ce revine acestora faţă de 

ei înşişi dar şi faţă de comunitate şi colectivitate. 

70. Medicul are obligaţia morală de a aduce la cunoştinţa organelor competente orice situaţie de care află 

şi care reprezintă un pericol pentru sănătatea publică. 

 

RELAŢIILE MEDICULUI CU COLEGII ŞI COLABORATORII, CONSULTUL MEDICAL, REGULI 

DE COMPORTARE CU ALŢI PROFESIONIŞTI DIN SFERA SANITARĂ, OBLIGAŢII FAŢĂ DE 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 

Sectiunea A - Relaţiile medicului cu colegii şi colaboratorii – Confraternitatea 

71. Medicul va trebui să-şi trateze confraţii aşa cum ar dori el însuşi să fie tratat de ei. În baza spiritului 

de corp, medicii îşi datorează asistenţa morala. 

72. Schimbul de informatii între medici privind pacienţii trebuie să se facă obiectiv şi în timp util, în aşa 

fel încât asistenţa medicală a pacienţilor să fie optimă. 

73. Dacă un medic are neîntelegeri cu un confrate, trebuie să prevaleze concilierea potrivit statutului 

Colegiului Medicilor. 

74. Este interzisă răspândirea de comentarii ce ar putea să prejudicieze reputaţia profesională a unui 

confrate. Medicii trebuie să ia apararea unui confrate atacat pe nedrept. 

75. Constituie o încălcare a regulilor etice blamarea şi defăimarea colegilor (critica pregătirii sau 

activităţii lor medicale) în faţa bolnavilor, aparţinîtorilor, a personalului sanitar etc., cât şi orice expresie 

sau act capabil să zdruncine încrederea în medicul curant şi autoritatea acestuia. 

76. Atunci când un medic ia cunoştinţă despre greşeli etice sau profesionale care aduc atingere imaginii 

profesiei, comise de către un coleg trebuie să ia atitudine cu tact, încercând să discute problema cu 

confratele în cauză. Dacă aceasta nu dă rezultate, medicul are obligaţia să discute cazul în cadrul Colegiul 

Medicilor din România, înainte de a se adresa autorităţilor competente. 

Sectiunea B - Consultul medical 

77. Ori de câte ori medicul consideră necesar să ceara parerea unui coleg pentru elucidarea diagnosticului, 

formularea planului terapeutic sau a indicaţiei unei intervenţii, va propune, de acord cu bolnavul sau 

aparţinătorii lui şi ţinând cont de preferinţele acestuia, un consult cu alţi confraţi. 

78. Consultul este organizat de medicul curant şi este recomandabil ca medicii chemaţi pentru consult să 

examineze bolnavul în prezenţa medicului curant. Apoi medicii se retrag pentru a discuta cazul. După ce 

au cazut de acord medicul curant comunică bolnavului sau aparţinătorului rezultatul consultului. Dacă 

exista divergenţe de păreri, se va proceda după caz, la completarea examinărilor, internarea în spital, 

lărgirea consultului prin invitarea altor specialişti etc. 
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79. În consultul medical, se va păstra o atmosfera de stimă şi respect reciproc, nu se va manifesta 

superioritatea faţă de medicul curant. Discuţia cazului şi observaţiile critice nu se vor face în faţa 

bolnavului sau altor persoane straine, chiar dacă este vorba de medici subordonaţi. 

80. Un medic care a fost chemat pentru un consult nu trebuie să revadă ulterior pacientul din propria sa 

iniţiativă şi fară aprobarea medicului curant. 

81. În cazul colaborării mai multor medici pentru examinarea sau tratamentul aceluiaşi pacient, fiecare 

practician îşi asumă responsabilitatea personal. Este interzis transferul de sarcini şi responsabilităţi 

privind indicaţiile de investigaţii, prescrierea de medicamente sau concedii medicale către alţi medici care 

nu au participat la consultul medical. 

82. Dacă în urma unui consult, avizul celor chemaţi diferă fundamental de cel al medicului curant, 

pacientul trebuie informat. Medicul curant este liber să se retragă, dacă părerea medicilor chemaţi la 

consult prevalează în opinia pacientului sau ale anturajului acestuia. 

83. Pacientul aflat în tratamentul unui coleg poate fi asistat de orice confrate pentru probleme incidente 

urgenţe, cu informarea prealabilă sau ulterioară a medicului. 

84. Dacă propunerea pentru un consult medical vine din partea pacientului sau a anturajului acestuia, 

medicul are obligaţia organizării modalităţii de consult. În cazul în care medicul curant nu este de acord, 

se poate retrage fară explicaţii. În urma consultului se va redacta un document semnat de participanţi. 

Dacă documentul nu este redactat, se consideră că participanţii la consult susţin punctul de vedere al 

medicului curant. 

Sectiunea C - Raporturi cu alţi profesionişti sanitari 

85. Medicii vor avea raporturi bune, în interesul pacienţilor, cu ceilalţi profesionişti din domeniul 

medical. 

Sectiunea D - Obligaţii faţă de Colegiul Medicilor din România 

86. Medicii membri ai Colegiului Medicilor din România trebuie să susţină organizaţia din toate punctele 

de vedere. 

87. Medicul aflat în ancheta profesională este obligat sa colaboreze cu persoanele desemnate de colegiu şi 

să furnizeze toate datele solicitate în vederea încheierii investigaţiei în cel mult 14 zile de la solicitare. 

 

SITUAŢII SPECIALE 

Sectiunea A - Reguli privind cercetarea medicală pe subiecţi umani 

88. Cercetarea pe subiecţi umani se face cu respectarea prevederilor Convenţiilor şi Declaraţiilor 

internaţionale la care România este parte semnatară. 

89. Medicul implicat în cercetarea biomedicală are datoria de a promova şi proteja viaţa, sănătatea, 

intimitatea şi demnitatea subiecţilor umani care participă la cercetare. 

90. În desfăşurarea cercetării medicale pe subiecţi umani trebuie acordată o protecţie deosebită 

populaţiilor vulnerabile: 

a) persoane dezavantajate din punct de vedere economic şi medical; 

b) persoane care nu îşi pot da consimţământul pentru participarea într-o cercetare medicală (minori, 

persoane incompetente, persoane care datorită stării lor nu-şi pot exprima voinţa); 

c) persoane care sunt susceptibile a-şi da consimţământul sub presiune (de exemplu persoane în detenţie, 

militari); 

d) persoane care nu beneficiază personal din cercetare; 

e) persoane pentru care cercetarea medicală este combinată cu îngrijirea medicală. 

91. În cercetarea pe subiecţi umani, binele individului primează asupra binelui societăţii în general şi al 

ştiinţei. 

92. Cercetarea medicală în scopul progresului medical trebuie să se faca doar în ultima instanţă pe 

subiecţi umani. Aceasta trebuie să se efectueze în conformitate cu datele ştiinţifice existente, cu alte surse 

relevante de informare şi cu datele obtinute din experimentarea pe animale, atunci când aceasta este 

posibilă. 

93. Principalul scop al cercetării medicale pe subiecţi umani este de a îmbunătăţi metodele profilactice, 

diagnostice şi de tratament, înţelegerea etiologiei şi a patogenezei unei afecţiuni. 

94. Nu se poate întreprinde nici o cercetare pe o persoană, decât dacă sunt întrunite, cumulativ, 

următoarele condiţii: 

a) nu există nici o metodă alternativă la cercetarea pe fiinţe umane, de eficacitate comparabilă; 

b) riscurile la care se poate expune persoana nu sunt disproporţionate în comparaţie cu beneficiile 

potenţiale ale cercetării; 

c) proiectul de cercetare a fost aprobat de instanţa competentă după ce a făcut obiectul unei examinări 

independente asupra pertinenţei sale ştiinţifice, inclusiv al unei evaluări a importanţei obiectivului 

cercetării precum şi al unei examinări pluridisciplinare a acceptabilităţii sale pe plan etic; 

d) persoana pe care se fac cercetări este informată asupra drepturilor sale şi asupra garanţiilor pentru 

protecţia sa; 

e) consimţământul participanţilor. 
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95. Protocolul cercetării trebuie să fie evaluat de o comisie de etică, formată din persoane independente 

faţă de cercetatori sau sponsori. Comisia de etică ce efectuează evaluarea proiectului trebuie să fie 

informată cu privire la desfăşurarea cercetării şi are dreptul de a monitoriza cercetările în derulare. 

96. Cercetarea medicală pe subiecţi umani trebuie să fie efectuată numai de către persoane calificate în 

acest sens. Această persoană are responsabilitatea privind subiecţii implicaţi în cercetare, chiar dacă 

aceştia şi-au exprimat consimţământul informat pentru participare. 

97. Experimentul clinic (cercetarea fară scop terapeutic) este admisibil din punct de vedere etic dacă nu 

comportă nici un risc serios previzibil. Cercetătorii care conduc experimentul clinic sunt obligaţi să-l 

intrerupă dacă apare pericolul vătămării sănătăţii subiectului sau când acesta cere sistarea experimentului. 

Cercetarea medicală pe subiecţi umani se poate derula doar dacă potentialele beneficii sunt superioare 

riscurilor. 

98. Impunerea cu forţa sau prin inducerea în eroare a experimentului pe om constituie o gravă încalcare a 

principiilor eticii medicale. Participarea subiecţilor umani în cercetare se poate face numai voluntar şi 

numai după ce aceştia au fost informaţi adecvat cu privire la: scopurile, metodele cercetării, riscurile şi 

beneficiile anticipate. De asemenea, subiecţii trebuie informaţi că se pot retrage oricând din cercetare, 

făra ca acest lucru să îi prejudicieze în vreun fel. Consimţămantul informat al participanţilor trebuie luat 

cu respectarea prevederilor legale. 

99. Refuzul unui pacient de a participa într-o cercetare nu trebuie să influenţeze calitatea relaţiei medic-

pacient. 

100. În cazul minorilor, consimţământul va fi obţinut de la aparţinători sau reprezentant legal, fiind 

necesar şi acceptul minorului de a participa în cercetare. Este necesar un maximum de prudenţă în a 

utiliza minorii în experimente medicale şi numai dacă riscurile sunt minime. 

101. În cazul persoanelor incompetente sau incapabile de a-şi exprima voinţa, consimţământul va fi 

obţinut de la aparţinători sau reprezentanţi legali. 

102. Includerea în cercetarea medicala a subiecţilor incompetenţi sau care nu-şi pot exprima voinţa se va 

face numai atunci cand cercetarea nu poate fi efectuata folosind persoane competenţe (condiţia fizică sau 

psihică ce împiedică obţinerea consimţământului informat este o caracteristica necesară a populaţiei 

incluse în studiu) şi numai dacă riscurile sunt minore. 

103. Medicul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru protejarea intimităţii subiecţilor participanţi în 

cercetare, pentru păstrarea confidenţialităţii informaţiilor despre subiecţi şi trebuie să minimalizeze pe cât 

posibil impactul cercetării asupra integrităţii fizice, mentale şi personalităţii acestora. 

104. Cercetarile făcute în scop terapeutic constituie aplicarea pentru prima data la om a unor procedee 

medicale sau chirurgicale şi se vor face exclusiv în scop curativ. În asemenea cercetări trebuie să existe o 

proporţionalitate justă în favoarea bolnavului, între riscurile procedeului nou şi gravitatea cazului; 

pericolele posibile ale procedeului nou să nu întreacă în gravitate evoluţia probabilă a bolii de bază sau a 

tratamentelor cunoscute şi aplicate până în prezent. 

105. Folosirea unui placebo în cercetări medicale combinate cu îngrijirea pacienţilor este admisă numai 

atunci când nu există metode profilactice, diagnostice sau terapeutice demonstrate pentru subiecţii 

participanţi sau atunci când pacienţii care primesc placebo nu sunt expuşi unor riscuri suplimentare. 

106. Participanţii într-o cercetare medicală trebuie să aibă acces la beneficiile rezultate din aceasta, după 

încheierea cercetării. 

107. Publicarea rezultatelor unei cercetări medicale pe subiecţi umani se va face cu respectarea acurateţei 

datelor şi numai în condiţiile în care sunt respectate normele etice naţionale şi internaţionale care 

guvernează cercetarea medicală pe subiecţi umani. 

108. Se interzice provocarea de îmbolnăviri artificiale unor oameni sănătoşi, din raţiuni experimentale. 

109. În toate cazurile de cercetări clinice, pentru verificarea pe om a eficacităţii unor metode de 

diagnostic sau de tratament, se va respecta riguros condiţia consimţământului voluntar al subiectului. 

110. Experimentarea umană trebuie să respecte un număr de reguli: 

a) să fie precedată de o serioasă experimentare pe animal; 

b) subiectul să accepte voluntar, să fie major, în stare de libertate şi perfect informat despre riscuri; 

c) în cazul unor maladii incurabile, la subiecţi în stadiul terminal, remediul nu trebuie să provoace 

suferinţe suplimentare şi să existe şanse rezonabile de a fi util; 

d) nu pot fi experimentate remedii care ar altera psihicul sau conştiinţa morală. 

111. Se interzice orice activitate terapeutică sau experimentală pe om din simple raţiuni de orgoliu 

profesional sau ştiintific, de al cărei rezultat nu poate beneficia majoritatea indivizilor sau care lezează 

principiile culturale sau morale ale comunităţii. 

112. Experimentele privind clonarea fiinţei umane sunt interzise. 

Sectiunea B - Exerciţiul medicinei de expertiză judiciară 

113. Subiectul va fi informat în prealabil despre sensul examinării, de către expertul care nu a avut 

niciodata nici o relaţie de un gen oarecare cu cel expertizat, ceea ce i-ar putea influenţa raţionamentele. În 

acest din urmă caz, expertul are obligaţia de a se recuza, informând forurile competente cu privire la 

motivele recuzării. 
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114. Expertizatul poate recuza pe expert, acesta trebuind să se supună dorinţei expertizatului. 

115. Raportul final nu va conţine decât elemente de răspuns la chestiunile puse în decizia de numire a 

expertului. În rest, expertul este supus secretului profesional. 

Sectiunea C - Exerciţiul medicinii private 

116. Este interzis unui medic să-şi încredinteze propriul cabinet unui coleg pentru a fi administrat. 

Excepţie face situaţia în care medicul titular este plecat din localitate din motive bine întemeiate (concedii 

de odihnă, de boala, postnatale, stagii de pregătire în alte localităţi sau în străinatate), când se va utiliza 

licenţa de înlocuire acordată de Colegiul Medicilor. 

117. În cabinetele de grup, exerciţiul profesiei rămane personal, pentru a se putea asigura, pe de o parte 

independenţa profesională iar pe de altă parte răspunderea profesională individuală completă. Libertatea 

de opţiune pentru un anumit medic trebuie asigurată şi respectată. 

118. Orice fel de asociere între medici trebuie să facă obiectul unui contract scris ce trebuie să respecte 

independenţa profesionala a fiecăruia. Actul trebuie obligatoriu comunicat Consiliului teritorial al 

Colegiului Medicilor, pentru ca acesta să-şi dea avizul din toate punctele de vedere. 

119. Angajamentul profesional al medicului nu poate depaşi competenţa profesională, capacitatea tehnică 

şi de dotare a cabinetului ori baza materiala afectată, inclusiv prin convenţii sau colaborări ferme cu alte 

unităţi sanitare. 

Sectiunea D - Atentarea la viaţa şi integritatea fizică a bolnavului; Eutanasia 

120. Medicul trebuie să încerce reducerea suferinţei bolnavului incurabil, asigurând demnitatea 

muribundului. 

121. Se interzice cu desăvârşire eutanasia, adică utilizarea unor substanţe sau mijloace în scopul de a 

provoca decesul unui bolnav, indiferent de gravitatea şi prognosticul bolii, chiar dacă a fost cerut insistent 

de un bolnav perfect conştient. 

122. Medicul nu va asista sau îndemna la sinucideri sau autovătămări prin sfaturi, recomandări, 

împrumutarea de instrumente, oferirea de mijloace. Medicul va refuza orice explicaţie sau ajutor în acest 

sens. 

123. Nici o mutilare nu poate fi practicată fară o justificare medicală evidenţă, serios documentată şi fară 

consimţământul informat al pacientului, cu excepţia situaţiilor de urgenţă cu risc vital. 

124. Prin actele sale profesionale, de investigare sau terapeutice, medicul nu trebuie să supună pacientul 

nici unui risc nejustificat, chiar dacă există cererea expresă a acestuia din urmă. 

125. Întreruperea de sarcină poate fi practicată în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. Orice medic 

este liber să refuze fară explicaţii cererea de întrerupere voluntară a sarcinii. 

DISPOZIŢII DIVERSE 

126. În domenii specifice ale unor specialităţi medicale, la propunerea comisiilor de specialitate, Consiliul 

Naţional al Colegiului Medicilor din România poate adopta norme de detaliere ce vor fi publicate ca 

anexe şi fac parte integrantă din cod. 

127. În situatia unei actiuni disciplinare impotriva sa, medicul trebuie să fie sincer în toate declaraţiile pe 

care le face. Invocarea secretului profesional nu trebuie să împiedice instruirea disciplinară în curs. 

Declaraţiile inexacte făcute deliberat, vor fi considerate drept abateri grave. 

128. Orice medic care încetează exerciţiul profesiei are obligaţia de a aduce acest fapt la cunoştinţa 

Colegiului Medicilor.  

 

CAPITOLUL VIII 

 

CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE AL ASISTENTULUI MEDICAL 
 

1. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din 

România cuprinde un ansamblu de principii şi reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza cărora se 

exercită profesia de asistent medical generalist, profesia de moaşa şi profesia de asistent medical pe 

teritoriul României.  

2. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din 

România are drept principal scop:  

a) ocrotirea drepturilor pacienţilor;  

b) respectarea obligaţiilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii 

medicali; 

c) apărarea demnităţii şi a prestigiului profesiunii de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent 

medical;  

d) recunoaşterea profesiei, a responsabilităţii şi încrederii conferite de societate, precum şi a obligaţiilor 

interne ce derivă din această încredere.  

3. Principiile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, profesia de 

moaşă şi profesia de asistent medical pe teritoriul României sunt următoarele:  

a) exercitarea profesiei se face exclusiv în respect faţă de viaţa şi de persoana umană;  
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b) în orice situaţie primează interesul pacientului şi sănătatea publică;  

c) respectarea în orice situaţie a drepturilor pacientului;  

d) colaborarea, ori de câte ori este cazul, cu toţi factorii implicaţi în asigurarea stării de sănătate a 

pacientului; 

e) acordarea serviciilor se va face la cele mai înalte standarde de calitate posibile, pe baza unui nivel înalt 

de competenţe, aptitudini practice şi performanţe profesionale fără niciun fel de discriminare; 

f) în exercitarea profesiei asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali trebuie să 

dovedească loialitate şi solidaritate unii faţă de alţii în orice împrejurare, să îşi acorde colegial ajutor şi 

asistentă pentru realizarea îndatoririlor profesionale;  

g) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali trebuie să se comporte cu cinste şi 

demnitate profesională şi să nu prejudicieze în niciun fel profesia sau să submineze încrederea 

pacientului. 

Responsabilitatea personală, integritatea şi independenţa profesională a asistenţilor medicali generalişti, 

moaşelor şi asistenţilor medicali 

4. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să evite în exercitarea profesiei 

atitudinile ce aduc atingere onoarei profesiei şi să evite tot ceea ce este incompatibil cu demnitatea şi 

moralitatea individuală şi profesională.  

5. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia să manifeste o conduită 

ireproşabilă faţă de bolnav, respectând întotdeauna demnitatea acestuia.  

6. În caz de pericol public, asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical nu au dreptul să îşi 

abandoneze bolnavii, cu excepţia unui ordin formal al unei autorităţi competente, conform legii. 

7. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical sunt raspunzători pentru fiecare dintre actele 

lor profesionale.  

8. Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi 

asistenţii medicali din sistemul public sau privat încheie o asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în 

activitatea profesională.  

9. Încredinţarea atribuţiilor proprii unor persoane lipsite de competenţă constituie greşeală deontologică. 

10. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să comunice cu pacientul într-o 

manieră adecvată, folosind un limbaj respectuos, minimalizând terminologia de specialitate pe întelesul 

acestora.  

11. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să evite orice modalitate de a cere 

recompense, altele decât formele legale de plată. 

Raporturi profesionale cu alţi profesionişti din domeniul medico-sanitar şi instituţii 

Raporturile profesionale cu alţi profesionişti din domeniul sanitar 

12. În baza spiritului de echipă, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali îşi datorează 

sprijin reciproc.  

13. Constituie încălcări ale regulilor etice:  

a) jignirea şi calomnierea profesională;  

b) blamarea şi defăimarea profesională;  

c) orice alt act sau fapt care poate aduce atingere demnităţii profesionale a asistentului medical generalist, 

a moaşei şi a asistentului medical.  

14. În cazul unor neîntelegeri, în considerarea calităţii profesionale, conflictul în prima instanţă trebuie 

mediat de biroul consiliului judeţean, la nivel judeţean/municipiului Bucureşti, şi de Biroul executiv, la 

nivel naţional.  

       Dacă acesta persistă, cei implicaţi se pot adresa Comisiei de etică şi deontologie sau justiţiei, fiind 

interzisă perturbarea activităţii profesionale din aceste cauze.  

       În cazul în care se constată încălcări ale regulilor etice, se urmează procedura de sancţionare, 

conform prevederilor Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor 

Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor 

Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009.   

15. În cazul colaborării mai multor asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali pentru 

examinarea, tratamentul sau îngrijirea aceluiaşi pacient, fiecare practician îşi asumă responsabilitatea 

individual prin aplicarea parafei profesionale în dreptul fiecărei manevre sau tehnici executate personal. 

16. În interesul pacienţilor, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali vor avea relaţii de 

colaborare cu celelalte profesii din domeniul sanitar, cu respectarea demnităţii şi onoarei profesionale. 

 

Raporturile profesionale cu instituţiile 

17. Angajatorul trebuie să asigure condiţii optime asistentului medical generalist, moaşei şi asistentului 

medical în exercitarea profesiei.  

18. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical aduc la cunoştinţa persoanelor competenţe 

şi autorităţilor competenţe orice circumstanţă care poate prejudicia îngrijirea sau calitatea tratamentelor, 

în special în ceea ce priveşte efectele asupra persoanei sau care limitează exerciţiul profesional.  
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19. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical, în concordanţă cu diferitele niveluri de 

responsabilitate pe care le îndeplinesc, contribuie la orientarea politicilor şi dezvoltarea sistemului de 

sănătate. 

 

Educaţia medicala continuă 

20. În vederea creşterii gradului de pregătire profesională, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi 

asistenţii medicali au obligaţia să efectueze cursuri şi alte forme de educaţie continuă creditate de Ordinul 

Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare 

OAMGMAMR, precum şi alte forme de educaţie continuă prevăzute de lege pentru îndeplinirea 

numărului minim de credite anual necesar reautorizării exercitării profesiei. 

 

Obligaţii etice şi deontologice 

Obligaţia acordării îngrijirilor medicale 

21. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical, în exercitarea profesiei, nu pot face 

discriminări pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, 

opţiunilor politice sau antipatiei personale, a condiţiei sociale faţă de pacienţi. 

22. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia de a lua măsuri de acordare a 

primului ajutor.  

23. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia să acorde asistenţă medicală şi 

îngrijirile necesare în limita competenţei lor profesionale.  

24. În caz de calamităţi naturale (cutremure, inundaţii, epidemii, incendii) sau accidentări în masă 

(naufragii, accidente rutiere sau aviatice, accidente nucleare etc.), asistentul medical generalist, moaşa şi 

asistentul medical sunt obligaţi să raspundă la chemare, să îşi ofere de bunăvoie serviciile de îngrijire, 

imediat ce au luat cunoştinţă despre eveniment.  

25.  Voinţa pacientului în alegerea asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical 

trebuie întotdeauna respectată, indiferent care ar fi sensul acesteia. Dacă pacientul se afla într-o stare 

fizică sau psihică ce nu îi permite exprimarea lucidă a voinţei, aparţinătorii sau apropiaţii celui suferind 

trebuie preveniţi şi informaţi corect, pentru a hotăr în numele acestuia, cu excepţia imposibilităţii (de 

identificare, de comunicare, de deplasare etc.) sau a urgenţelor. 

26.  Dacă în urma examinării sau în cursul îngrijirilor asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul 

medical consideră că nu au suficiente cunoştinţe sau experienţa pentru a asigura o asistenţă 

corespunzătoare, se vor consulta cu alţi colegi sau vor îndruma bolnavul catre alţi specialişti. 

27. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical vor păstra o atitudine de strictă neutralitate 

şi neamestec în problemele familiale (morale, materiale etc.) ale pacientului, exprimându-şi părerea 

numai dacă intervenţia este motivată de interesul sănătăţii pacientului, cu consimţământul prealabil al 

acestuia.  

28. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical pot refuza acordarea unor îngrijiri către 

pacient atunci când refuzul este justificat de interesul sănătăţii pacientului, cu excepţia situaţiilor de 

urgenţă. 

 

Respectarea drepturilor pacientului 

29. Pacientul are urmatoarele drepturi: dreptul la informaţia medicală, dreptul la consimţământ, dreptul la 

confidenţialitatea informaţiilor şi viaţă privată, drepturi în domeniul reproducerii, drepturi la tratament şi 

îngrijiri medicale. 

Consimţământul 

30. O intervenţie medicală nu se poate efectua decât după ce pacientul sau reprezentantul legal al 

acestuia, în cunoştinţa de cauză, şi-a dat consimţământul. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o 

intervenţie medicală, asumându-şi în scris răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului său, al 

opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. 

31. Consimţământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia este obligatoriu: 

a) pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea 

stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;  

b) în cazul supunerii la orice fel de intervenţie medicală;  

c) în cazul participării sale la învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică;  

d) în cazul fotografierii sau filmarii sale într-o unitate medicală;  

e) în cazul donării de sânge în condiţiile prevăzute de lege.  

32. Consimţământul pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia, după caz, nu este obligatoriu în 

urmatoarele situaţii:  

a) când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă; 

b) în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar 

reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul 
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medical sunt obligaţi să anunţe medicul curant/de gardă (decizia fiind declinată unei comisii de arbitraj de 

specialitate). 

Secretul profesional 

33.  Secretul profesional este obligatoriu. Secretul profesional există şi faţă de aparţinători, colegi sau alte 

persoane din sistemul sanitar, neinteresate în tratament, chiar şi după terminarea tratamentului şi decesul 

pacientului.  

34. Obiectul secretului profesional îl constituie tot ceea ce asistentul medical generalist, moaşa şi 

asistentul medical, în calitatea lor de profesionist, au aflat direct sau indirect în legatură cu viaţa intimă a 

pacientului, a familiei, a aparţinătorilor, precum şi problemele de diagnostic, prognostic, tratament, 

circumstanţe în legatură cu boala şi alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei.  

35.  Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical răspund disciplinar pentru destăinuirea 

secretului profesional, excepţie făcând situaţia în care pacientul şi-a dat consimţământul expres pentru 

divulgarea acestor informaţii, în tot sau în parte.  

36. Interesul general al societăţii (prevenirea şi combaterea epidemiilor, a bolilor venerice, a bolilor cu 

extindere în masă şi altele asemenea prevazute de lege) primează faţă de interesul personal al pacientului. 

37. În comunicările ştiinţifice, cazurile vor fi astfel prezentate încât identitatea pacientului să nu poată fi 

recunoscută.  

38. Informatiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate de către asistentul medical generalist, moaşa şi 

asistentul medical numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în 

mod expres. 

 

Situaţii speciale în practicarea profesiunii în sistem instituţionalizat 

Situaţia bolnavului psihic 

39.Persoanele cu tulburări psihice beneficiază de asistenţă medicală şi de îngrijiri de sănătate de aceeaşi 

calitate cu cele aplicate altor categorii de bolnavi şi adaptate cerintelor lor de sănătate. 

40.Orice persoană cu tulburari psihice trebuie aparata de daunele pe care ar putea să i le producă 

administrarea nejustificată a unui medicament, tehnica sau manevra de îngrijire şi tratament, de 

maltratările din partea altor pacienţi sau persoane ori de alte acte de natură să antreneze o suferinţă fizică 

sau psihică. 

41. Pacientul cu tulburari psihice trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite 

capacitatea lui de întelegere. În cazul în care pacientul cu tulburari psihice nu îşi poate exprima liber 

voinţa, consimţământul în scris trebuie luat de la reprezentantul legal al acestuia. 

       Nu este necesară obţinerea consimţământului în condiţiile prevazute la alin. (1) atunci când este 

necesară intervenţia de urgenţă.  

       Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală, după caz, asumându-şi în scris 

răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate 

pacientului, cu informarea medicului, dacă întreruperea tratamentului sau a îngrijirilor are drept 

consecinţă punerea în pericol a vieţii pacientului. 

42.  Orice persoană care suferă de tulburări psihice trebuie tratată cu omenie şi respectul demnităţii 

umane şi trebuie să fie apărată împotriva oricăror forme de exploatare economică, sexuală sau de altă 

natură, împotriva tratamentelor vătămătoare şi degradante. Nu este admisă nicio discriminare bazată pe o 

tulburare psihică. 

Prescrierea, eliberarea pe baza unei reţete medicale şi administrarea drogurilor 

43. Prescrierea, eliberarea pe baza unei reteţe medicale şi administrarea drogurilor, în alte condiţii decat 

cele prevăzute de lege, constituie infracţiune. 

Pacientul privat de libertate 

44. Asistentului medical generalist, moaşei şi asistentului medical care îngrijesc un pacient privat de 

libertate le este interzis să aducă atingere integrităţii fizice, psihice sau demnităţii acestuia. 

45. Dacă asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical constată că pacientul privat de libertate 

a suportat maltratări, aceştia au obligaţtia să informeze organele competente. 

Situaţia pacienţilor infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA 

46.  Pacienţii infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA au dreptul la îngrijire şi tratament medical în mod 

nediscriminatoriu, asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical fiind obligaţi să asigure 

îngrijirile de sănătate şi tratamentele prescrise acestor pacienţi. 

 

        Păstrarea confidenţialităţii asupra datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA 

este obligatorie pentru asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical care au în îngrijire, 

supraveghere şi/sau tratament astfel de persoane. 

        Între specialiştii medico-sanitari, informaţiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui pacient trebuie 

să fie comunicate. 

 

Practicarea profesiunii în sistem privat.  
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Ingrijirile la domiciliu 

47. Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali exercita profesia in regim salarial si/sau 

independent.  

48. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical care îşi desfăşoara activitatea în calitate de 

titular sau asociat al unui cabinet de practică medicală pot furniza îngrijiri medicale la domiciliu, dacă 

sunt autorizaţi în acest sens, în conformitate cu prevederile legale privind organizarea şi funcţionarea 

îngrijirilor la domiciliu.  

49. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical sunt obligaţi să comunice medicului care a 

recomandat aceste servicii situaţia evolutiei stării de sănătate a pacientului îngrijit. 

50. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical chemaţi într-o familie ori colectivitate 

trebuie sa respecte regulile de igienă şi de profilaxie, în exercitarea profesiei. 

 

Probleme ale îngrijirii minorilor 

51. Dacă asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical apreciază ca minorul este victima unei 

agresiuni sau privaţiuni, trebuie să încerce să îl protejeze, uzând de prudenţe, şi să alerteze autoritatea 

competentă.  

52. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să fie aparatorul copilului bolnav, 

daca apreciază ca starea de sănătate nu este bine înteleasa sau nu este suficient de bine protejată.  

53. În vederea efectuarii tehnicilor şi/sau a manevrelor de îngrijire şi/sau de tratament asupra unui minor, 

consimţământul trebuie obtinut de la reprezentantul legal al minorului, cu excepţia situaţiilor de urgenţă. 

 

Probleme ale experimentării pe om 

54. Se interzice provocarea de îmbolnaviri artificiale unor oameni sanatoşi, din raţiuni experimentale. 

Dispoziţiile prezentului articol se completează cu celelalte prevederi legale incidenţe în materie. 

55.  Impunerea, cu forţa sau prin inducere în eroare, a experimentului pe om reprezinta o abatere gravă 

pentru orice asistent medical generalist, moasa si asistent medical care participa in mod voluntar si 

constient la asemenea fapte. 

Dispoziţii speciale 

56. La primirea în OAMGMAMR, asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical vor depune 

urmatorul juramant:  "In numele Vietii si al Onoarei, jur sa imi exercit profesia cu demnitate, sa respect 

fiinta umana si drepturile sale si sa pastrez secretul profesional. 

Jur ca nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, rasa, religie, 

apartenenta politica sau stare sociala. Voi pastra respectul deplin pentru viata umana chiar sub amenintare 

si nu voi utiliza cunostintele mele medicale contrar legilor umanitatii.  Fac acest juramant in mod solemn 

si liber!" 

57.  Dovedirea calitatii de membru al OAMGMAMR se face cu certificatul de membru, eliberat de 

OAMGMAMR.  

58. Actele medicale si de ingrijire efectuate de asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali 

vor purta parafa si semnatura acestora, pentru asumarea raspunderii individuale si probarea 

responsabilitatii profesionale.  

59. Modelul certificatului de membru si al parafei profesionale sunt adoptate de Consiliul National al 

OAMGMAMR, ca anexe ale Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si 

Asistentilor Medicali din Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii generale nationale a Ordinului 

Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 1/2009 si fac parte 

integranta din acesta. 

Dispozitii finale 

60. Nerespectarea prevederilor prezentului cod de etică şi deontologie constituie abatere şi atrage 

răspunderea disciplinară.  

61. Răspunderea disciplinară a membrilor OAMGMAMR nu exclude răspunderea civilă, penală, 

administrativă sau materială.  

62. Procedura de sesizare şi soluţionare a cauzelor este prevăzuta în Statutul OAMGMAMR. 

63. Toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au obligaţia de a informa consiliul 

judeţean al OAMGMAMR, respectiv al municipiului Bucureşti despre modificările survenite în situaţia 

lor profesională.  

64. Consiliul judeţean al OAMGMAMR, respectiv al municipiului Bucureşti va informa Consiliul 

naţional al OAMGMAMR cu privire la aceste modificări.  

65. Prevederile prezentului cod de etică şi deontologie se completează corespunzator cu dispoziţiile Legii 

nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei 

de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, ale Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a 
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Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009, 

ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor 

şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului 

Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 3/2009, precum şi cu 

normele legale în materie pe specialităţi, cu modificările ulterioare. 

66.  Completarea sau modificarea prezentului cod de etică şi deontologie se va face de către Adunarea 

generală naţională, la propunerea Consiliului naţional al OAMGMAMR. 

 

CAPITOLUL IX 

 

CODUL DE CONDUITĂ AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN INSTITUŢIILE 

PUBLICE 

 

Norme generale de conduită profesională a personalului contractual sunt stabilite prin Legea nr.477/2004 

- privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice:   

Asigurarea unui serviciu public de calitate 

 (1) Personalul contractual are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul 

cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul 

realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa 

postului. 

(2) În exercitarea funcţiei personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament profesionist, 

precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine 

încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice. 

Respectarea Constituţiei şi a legilor 

(1) Angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să 

acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu 

respectarea eticii profesionale. 

(2) Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului 

unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute. 

Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice 

 (1) Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul autorităţii sau instituţiei publice 

în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce 

prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 

(2) Angajaţilor contractuali le este interzis: 

   a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau 

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de 

acte cu caracter normativ sau individual; 

   b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia 

publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens; 

   c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; 

   d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de 

natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor 

funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice; 

  e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni 

juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară 

activitatea. 

(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 

ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 

(4) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a 

personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii. 

Libertatea opiniilor 

(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta demnitatea 

funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice 

în care îşi desfăşoară activitatea. 

(2) În activitatea lor angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa 

influenţaţi de considerente personale. 

(3) În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite 

generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. 

Activitatea publică 

(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de 

conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii. 
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(2) Angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, 

trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori 

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea sau mandatul dat de demnitarul în cabinetul căruia sunt 

încadraţi. 

(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii contractuali pot participa la activităţi sau 

dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de 

vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea. 

Activitatea politică 

 În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis: 

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 

b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică; 

c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau 

juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice; 

d) să afişeze în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau 

denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora. 

Folosirea imaginii proprii 

 În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual are obligaţia de a nu permite utilizarea 

numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum 

şi în scopuri electorale. 

Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei 

(1) În relaţiile cu personalul contractual şi funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice 

în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractuali sunt 

obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate. 

(2) Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor 

din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale persoanelor cu 

care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin: 

      a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 

      b) dezvăluirea aspectelor vieţii private; 

      c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 

(3) Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi 

eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii 

cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin: 

     a) promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la 

aceeaşi categorie de situaţii de fapt; 

     b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile 

religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte. 

Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale 

 (1) Personalul contractual care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii 

internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are 

obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o reprezintă. 

(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu exprima opinii 

personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale. 

(3) În deplasările în afara ţării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită corespunzătoare 

regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă. 

Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor 

Angajaţii contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt 

avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut 

relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor 

publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii. 

Participarea la procesul de luare a deciziilor 

 (1) În procesul de luare a deciziilor angajaţii contractuali au obligaţia să acţioneze conform prevederilor 

legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial. 

(2) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia 

publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat. 

Obiectivitate în evaluare 

(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali au obligaţia să 

asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din 

subordine. 

(2) Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile 

de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă 

avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau 

morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare. 



 

 
191 

(3) Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori 

promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii 

neconforme cu principiile prevăzute la art. 3. 

Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute 

(1) Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele 

prevăzute de lege. 

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni 

de control, personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori 

producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane. 

(3) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din 

cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin. 

(4) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sau funcţionari publici să 

se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, 

promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale. 

Utilizarea resurselor publice 

(1) Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a 

unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un 

bun proprietar. 

(2) Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând 

autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute. 

(3) Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă 

şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale. 

(4) Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi 

didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice 

pentru realizarea acestora. 

Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri 

(1) Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a 

unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri: 

   a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea 

ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; 

   b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv; 

   c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele 

interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces. 

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun 

aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. 

(3) Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate 

publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, 

concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege. 

(4) Prevederile alin. (1) -(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin interpus 

sau în situaţia conflictului de interese. 

 

CAPITOLUL X 

 

DISPOZIŢII FINALE 

 

 Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc activitatea 

unităţilor sanitare şi a personalului din aceste unităţi. 

 Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii şi vor fi cunoscute şi aplicate corespunzător de către 

toţi salariaţii spitalului. 

 Nerespectarea dispoziţiilor legale şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al spitalului atrage 

răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, după caz penală, în sarcina persoanelor 

vinovate. 

 

 Toate atribuţiile cuprinse în regulamentul spitalului se vor regăsii în fişele posturilor ale salariaţilor 

spitalului. 

 Orice modificări intervenite în structura şi atribuţiile unităţii se vor consemna imediat în Regulamentul de 

organizare şi funcţionare.                                                                                

                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

            Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

         Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei 

și a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- rapoartele de specialitate nr. 20758/8 noiembrie 2017 şi nr. 21614/21 noiembrie 2017 ale 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 12875 din 7 noiembrie 2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20711 din 7 

noiembrie 2017; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate 

și protecție socială împreună cu amendamentul propus în timpul dezbaterii în cadrul şedinţei 

ordinare; 

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. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi 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; 

- H. G. nr. 1434/2004  privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 31 alin. 2 și art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice; 

 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. Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 164 din 24 mai 2017 și 

Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 324 din 19 octombrie 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 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, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcției 

dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.              

                          CONTRASEMNEAZĂ 

                          PREŞEDINTE,                             SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

             Ion DUMITREL                              Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Nr. 345 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017                       
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Anexa 2  la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 345/23 noiembrie 2017 

 

STAT DE FUNCȚII 

AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

ȘI PROTECȚIA 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 principal 1 

8** consilier juridic  I principal 1 

9 psiholog practicant S   1 

Serviciul Juridic şi Contencios 

10* şef serviciu - gradul II I   1 

11** consilier juridic I superior 2 

12** consilier juridic I principal 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 

Serviciul Resurse Umane şi Gestiunea Funcţiei Publice 

16* şef serviciu - gradul II I   1 

17** consilier I superior 3 

18** consilier I principal 1 

19** referent  III superior 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 IA 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 
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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 psihopedagog S  1 

42 asistent social principal S   3 

43 inspector de specialitate IA S   1 

44 inspector de specialitate I S   2 

45 referent IA M   1 

Compartimentul – Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

46 medic sp.-Preşedinte Comisie S   1 

47 asistent social specialist S   1 

48 inspector de specialitate II S   1 

Serviciul de Evaluare Complexă pentru Copii 

49 șef serviciu gradul II S   1 

50 psiholog specialist S   2 

51 psiholog specialist S   0.5 

52 psiholog practicant S   2 

53 psihopedagog S   0.5 

54 inspector de specialitate IA S   1 

55 medic primar pediatrie S   1 

Serviciul Management de caz pentru copii cu dizabilități 

56* șef serviciu - gradul II I   1 

57** consilier I superior 7 

58** consilier juridic  I superior 2 

59** consilier I principal 2 

60 asistent social principal S   8 

61 asistent social specialist S   3 

62 asistent social practicant S   3 

63 asistent social debutant S   4 

Serviciul Management de caz pentru copii aflați în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație, 

Repatrieri, Violență în Familie și Prevenirea Marginalizării Sociale 

64* sef serviciu - gradul II I   1 

65** consilier I superior 2 

66** consilier I asistent 1 

67 psiholog specialist S   0.5 

68 psiholog practicant S   1 

69 asistent social principal S   1 

70 asistent social practicant S   1 

71 asistent social debutant S   1 

Serviciul Management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip familial 

72* șef serviciu - gradul II I   1 

73** consilier I superior 5 

74** consilier I principal 1 

75 asistent social principal S   7 

76 asistent social specialist S   1 

77 asistent social practicant S   2 

Serviciul Management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip rezidențial 

copii și adulți 

78* şef serviciu - gradul II I   1 

79** consilier I superior 3 

80** consilier juridic  I superior 1 

81 asistent social principal S   6 

82 asistent social practicant S   1 

Compartiment Protecția Persoanelor Adulte și Managementul Calității Serviciilor pentru Adulți 

83** consilier I superior 3 

84** consilier I principal 1 

Biroul Management de caz și intervenție pentru situațiile sesizate în regim de urgență 
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85 șef birou gradul II S   1 

86 psiholog practicant S   1 

87 asistent social principal S   2 

88 asistent social specialist S   1 

89 asistent social debutant S   1 

Biroul Evidență și Plată Prestaţii Sociale 

90* şef birou - gradul II I   1 

91** consilier I superior 2 

92** consilier I principal 1 

93 inspector de specialitate I S   1 

94 asistent social specialist S   1 

Serviciul Financiar – Contabil 

95* şef serviciu - gradul II I   1 

96** consilier I superior 4 

97** referent III superior 2 

98 referent IA M   1 

Serviciul Achiziţii, Patrimoniu Tehnic şi Administrativ 

99* şef serviciu - gradul II I   1 

100** consilier I superior 1 

101 inspector de specialitate IA S   3 

102 inspector de specialitate I S   1 

103 referent IA M   2 

Compartimentul achiziții si contractare servicii sociale 

104** consilier I superior 1 

105 inspector de specialitate IA S   1 

106 inspector de specialitate I S   1 

Serviciul întreținere și deservire 

107 șef serviciu gradul II S   1 

108 inspector de specialitate IA S   1 

109 şofer I G;M   5 

110 muncitor calificat I (întreţinere) G;M   3 

111 muncitor calificat III G   0.5 

112 îngrijitor G   3 

Asistenţi Maternali Profesionişti 

113 Asistent maternal profesionist M;G   103 

Servicii Comunitare Abrud 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Abrud 

114 Şef centru  - gradul II S   1 

115 Coordonator personal de specialitate gr. II PL;SSD;S   1 

116 Medic S   2 

117 Psiholog practicant S   1 

118 Terapeut ocupaţional S   1 

119 Terapeut ocupaţional debutant S   1 

120 Fiziokinetoterapeut debutant S   1 

121 Instructor de ergoterapie M;PL   1 

122 Asistent social principal S   4 

123 Asistent medical principal PL   6 

124 Asistent medical PL   4 

125 Masor principal M   3 

126 Infirmier  G   46 

127 Infirmier debutant G   9 

128 Administrator I M   1 

129 Magaziner  M   1 

130 Inspector de specialitate I A S   2 

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 
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135 Muncitor calificat I (întreţinere) M; G   1 

136 Muncitor calificat I (bucătar)  M; G   2 

137 Muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   2 

138 Muncitor calificat I (fochist) M;G   4 

139 Muncitor calificat II (bucătar)  M; G   3 

140 Muncitor calificat III (bucătar) M;G   1 

141 Muncitor calificat IV (bucătar) M;G   1 

142 Muncitor calificat IV (fochist) M;G   1 

143 Spălătoreasă G   3 

144 Paznic  M;G   5 

145 Şofer  I G   2 

Casa de Tip Familial nr. 15 Abrud 

146 Educator principal M   5 

144 Educator debutant M   1 

148 Psiholog practicant S   0.5 

149 Asistent social practicant S   0.5 

150 Asistent medical PL   3 

151 Asistent medical debutant PL   1 

Casa de Tip Familial nr. 2 Abrud 

152 Educator principal M   4 

153 Educator debutant M   1 

154 Asistent medical debutant PL   1 

155 Asistent medical PL   3 

156 Psiholog practicant S   1 

157 Asistent social principal S   1 

Casa de Tip Familial nr. 3 Abrud 

158 Asistent social principal SSD;S   1 

159 Educator principal M   4 

160 Educator M   1 

161 Educator debutant M   1 

162 Asistent medical PL   2 

163 Asistent medical debutant PL   1 

164 Psiholg practicant S   1 

Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 15 Abrud 

165 Asistent medical PL   1 

166 Asistent social principal S   1 

167 Asistent social specialist S   1 

168 Educator principal M   2 

169 Educator M   2 

170 Infirmier debutant G   1 

Casa de Tip Familial nr. 6 Cîmpeni 

171 Psiholog practicant S   0.5 

172 Asistent social debutant S   0.5 

173 Asistent medical PL   3 

174 Asistent medical principal PL;SSD   1 

175 Educator principal M   2 

176 Educator M   2 

177 Educator debutant M   1 

Locuință Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 14 Abrud 

178 Educator principal M   5 

179 Educator M   1 

180 Infirmier G   1 

181 Infirmier debutant G   1 

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 6 Abrud 

182 Educator principal M   5 

183 Educator M   1 

184 Infirmier debutant G   1 

185 Infirmier G   1 
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Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 7 Abrud 

186 Asistent social specialist S   1 

187 Educator principal M   4 

188 Educator debutant M   1 

189 Infirmier G   2 

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 8 Abrud 

190 Asistent social practicant S   1 

191 Educator principal M   4 

192 Educator debutant M   1 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş 

193 Şef centru  - gradul II S   1 

194 Adjunct șef centru - gradul II S   1 

195 Medic S   1 

196 Kinetoterapeut debutant S   1 

197 Terapeut ocupaţional S   1 

198 Terapeut ocupaţional debutant S   1 

199 Psiholog stagiar S   1 

200 Asistent social principal S   1 

201 Asistent social debutant S   1 

202 Asistent medical PL;SSD   6 

203 Asistent medical principal   1 

204 Asistent medical debutant PL;SSD  1 

205 Infirmier G   16 

206 Infirmier debutant G   2 

207 Muncitor calificat I (bucătar) G   4 

208 Muncitor calificat IV (bucătar) G   1 

209 Muncitor calificat I (întretinere) G;M   1 

210 Muncitor calificat I (fochist) G;M   4 

211 Muncitor calificat IV (fochist) G;M  1 

212 Referent IA M   1 

213 Magaziner  G;M   1 

214 Îngrijitor G   2 

Centrul de Tranzit Alba Iulia 

215 Asistent social principal S   1 

216 Psiholog practicant S   1 

217 Terapeut ocupaţional debutant S   1 

218 Educator M   1 

219 Educator debutant M   1 

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă „Pinocchio” Alba Iulia 

220 Asistent social principal S   1 

221 Asistent medical principal PL   0.5 

222 Asistent medical PL   0.5 

223 Psiholog practicant S   1 

224 Psiholog practicant S   0.5 

225 Psihopedagog S   0.5 

226 Educator principal M   3 

227 Educator SSD   1 

228 Educator M   2 

229 Educator debutant M   1 

230 Administrator I M   0.5 

Casa de Tip Familial nr. 9 Alba Iulia 

231 Inspector de specialitate II S   1 

232 Asistent medical PL   3 

233 Asistent medical principal PL   0.5 

234 Asistent medical debutant PL   0.5 

235 Psihopedagog S   1 

236 Psiholog stagiar S   1 

237 Educator principal M   4 
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238 Educator M   3 

239 Educator debutant M   1 

240 Administrator I M   0.5 

Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 16 Alba Iulia 

241 Educator principal M   6 

242 Infirmier G   1 

243 Infirmier debutant G   1 

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsbergˮ 

244 Şef centru - gradul II S   1 

245 Medic primar (pediatru) S   0.5 

246 Medic (pediatru) S   1 

247 Medic primar (medicina de recuperare) S   0.25 

248 Medic specialist( medicină de recuperare) S   0.25 

249 Medic specialist (medicina de recuperare) S   0.25 

250 Medic primar (medicină de recuperare) S   0.25 

251 Medic primar (neurologie infantilă) S   0.5 

252 Psiholog specialist S   1 

253 Psiholog specialist S   0.5 

254 Psiholog specialist S   0.5 

255 Psiholog practicant S   3 

256 Psiholog stagiar S   1 

257 Asistent social specialist S   1 

258 Asistent social principal S   1 

259 Kinetoterapeut principal S   4 

260 Kinetoterapeut S   2 

261 Fiziokinetoterapeut S   1 

262 Fiziokinetoterapeut  specialist S   1 

263 Fiziokinetoterapeut principal S   1 

264 Asistent medical principal PL;SSD   3 

265 Asistent medical PL;SSD   1 

266 Terapeut ocupaţional S   2 

267 Terapeut ocupaţional S   0.5 

268 Psihopedagog S   1 

269 Psihopedagog principal S   0.5 

270 Psihopedagog S   0.5 

271 Logoped S   1 

272 Masor M   1 

273 Masor M   0.5 

274 Masor M   0.5 

275 Referent IA M   1 

276 Muncitor calificat I (spălătoreasă) G   1 

277 Muncitor calificat II (spălătoreasă) G   1 

278 Îngrijitor G   0.5 

279 Îngrijitor  G   2 

280 Administrator I M   0.5 

Centrul de Plasament Blaj 

281 Şef centru – gradul II S   1 

282 Medic specialist (neurolog) S   0.25 

283 Medic specialist (pediatru) S   0.5 

284 Medic specialist (psihiatru) S   0.25 

285 Asistent social specialist S   1 

286 Asistent social practicant S   1 

287 Asistent social debutant S   2 

288 Psiholog specialist S   0.5 

289 Psiholog specialist S   0.5 

290 Psiholog practicant S   1 

291 Inspector de specialitate II S   1 

292 Educator S   1 
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293 Educator debutant S   1 

294 Educator principal M   8 

295 Educator M   5 

296 Educator debutant M   1 

297 Asistent medical principal PL;SSD   2 

298 Asistent medical debutant PL   2 

299 Muncitor calificat I (bucătar) M;G   3 

300 Muncitor calificat II (bucătar) M;G   1 

301 Muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

302 Muncitor calificat I (întreținere) M:G   2 

303 Șofer I M;G   2 

304 Îngrijitor  G   2 

Casa de Tip Familial în Comunitate Blaj 

305 Educator principal M   4 

306 Educator M   2 

307 Educator debutant M   1 

308 Asistent medical  PL   1 

309 Asistent medical debutant PL   3 

Centrul de Plasament de Tip Familial Mănărade 

310 Terapeut ocupational debutant S   1 

311 Asistent medical PL   2 

312 Asistent medical debutant PL   1 

313 Educator principal M   4 

314 Educator M   4 

315 Educator debutant M   1 

Casa de Tip Familial nr. 4 Blaj 

316 Terapeut ocupațional debutant S   1 

317 Asistent medical debutant S   1 

318 Psiholog practicant S   0.5 

319 Asistent medical PL   4 

320 Educator principal M   4 

321 Educator M   2 

322 Educator debutant M   1 

323 Îngrijitor  G   1 

Casa de Tip Familial nr. 8 Sîncrai 

324 Şef centru –gradul II S   1 

325 Psihopedagog S   1 

326 Educator principal M   5 

327 Asistent medical PL   5 

328 Referent IA M   1 

329 Paznic   G   1 

Casa de Tip Familial nr. 1 Aiud 

330 Psihopedagog S   1 

331 Educator principal M   5 

332 Educator M   1 

333 Educator debutant M   1 

334 Asistent medical principal S   1 

335 Asistent medical PL   3 

336 Muncitor calificat II (întreţinere) G   1 

Casa de Tip Familial pentru Copii cu Dizabilităţi Sîncrai 

337 Psihopedagog S   1 

338 Asistent medical principal PL   1 

339 Asistent medical PL   2 

340 Asistent medical debutant Pl   1 

341 Educator principal M   6 

342 Educator M   2 

343 Muncitor calificat I (întreținere) G   1 

344 Magaziner  M   1 
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Casa de Tip Familial nr. 5 Aiud 

345 Asistent medical PL   1 

346 Asistent medical debutant PL   1 

347 Educator debutant M   5 

Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 17 Sîncrai 

348 Educator principal M   5 

349 Educator M   2 

350 Infirmier G   1 

Casa de Tip Familial „Speranţa Copiilorˮ Cugir 

351 Sef centru gradul II S   1 

352 Asistent medical PL   3 

353 Asistent social principal S   1 

354 Psihopedagog S   1 

355 Educator principal M   3 

356 Educator M   5 

357 Educatoare  M   1 

Centrul Maternal pentru 6 cupluri mamă - copil „Speranţaˮ Alba Iulia 

358 Şef centru - gradul II S   1 

359 Asistent social principal S   1 

360 Psiholog stagiar S   1 

361 Asistent medical principal PL;SSD   2 

362 Educator principal SSD   1 

363 Educator  S   1 

364 Educator principal M   1 

Servicii Comunitare Galda de Jos 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos 

365 Şef centru – gradul II S   1 

366 Adjunct şef centru - gradul II SSD;S   1 

367 Medic primar S   2 

368 Medic primar (psihiatrie) S   0.5 

369 Medic primar (psihiatrie) S   0.5 

370 Medic specialist (psihiatrie) S   2 

371 Medic S   5 

372 Asistent social principal S   4 

373 Asistent social specialist S   1 

374 Asistent social practicant S   1 

375 Kinetoterapeut S   1 

376 Psiholog specialist S   0.5 

377 Psiholog specialist S   0.5 

378 Psiholog specialist S   2 

379 Psiholog practicant S   3 

380 Terapeut ocupaţional S   7 

381 Terapeut ocupaţional debutant S   7 

382 Art terapeut M;PL   1 

383 Instructor de ergoterapie M;PL   1 

384 Instructor de ergoterapie debutant M;PL   1 

385 Asistent medical principal PL;SSD   31 

386 Asistent medical PL;SSD   6 

387 Asistent medical debutant PL;SSD   2 

388 Masor principal M   4 

389 Masor M   3 

390 Infirmier G   125 

391 Infirmier debutant G   15 

392 Farmacist S   2 

393 Fiziokinetoterapeut debutant S   1 

394 Inspector de specialitate IA S   3 

395 Inspector de specialitate I S   1 

396 Inspector de specialitate II S   1 
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397 Inspector de specialitate debutant S   3 

398 Magaziner  G;M   1 

399 Kinetoterapeut debutant S   1 

400 Kinetoterapeut principal S   1 

401 Profesor C.F.M. principal S   1 

402 Profesor C.F.M. S   1 

403 Muncitor calificat I (bucătar) M;G   5 

404 Muncitor calificat II (bucătar) M;G   7 

405 Muncitor calificat IV (bucătar) M;G   2 

406 Muncitor calificat I (instalator) M;G   1 

407 Muncitor calificat I (electrician) M;G   3 

408 Muncitor calificat I (frizer) M;G   2 

409 Muncitor calificat I (fochist) M;G   6 

410 Spălătoreasă M;G   6 

411 Muncitor calificat II (lenjereasa) M;G   2 

412 Muncitor calificat I (croitoreasa) M;G   1 

413 Şofer I M;G   1 

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 10 Cricău 

414 Asistent social specialist SSD;S   1 

415 Educator principal M   4 

416 Educator debutant M   1 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Gîrbova 

417 Şef centru (medic primar) – gradul II  S   1 

418 Inspector de specialitate I S   2 

419 Asistent social principal S   1 

420 Psiholog practicant S   1 

421 Terapeut ocupaţional debutant S   1 

422 Masor debutant M   1 

423 Asistent medical principal PL   3 

424 Asistent medical PL   2 

425 Infirmier G   18 

426 Infirmier debutant G   2 

427 Magaziner  M   1 

428 Muncitor calificat I (bucătar) G;M   1 

429 Muncitor calificat II (bucătar) G;M   1 

430 Muncitor calificat IV (bucătar) G;M   3 

431 Spălătoreasă G   1 

432 Muncitor calificat I (lenjereasă) G   1 

433 Şofer I M   1 

434 Muncitor calificat I (întreţinere) G;M   3 

435 Muncitor  necalificat I G   1 

Locuinţă Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 13 Gîrbova 

436 Educator principal M   1 

437 Infirmier G   4 

438 Infirmier debutant G   1 

Locuinţă Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 3 Gîrbova 

439 Infirmier G   2 

440 Infirmier debutant G   3 

441 Educator principal M   3 

TOTAL GENERAL 1113 

NOTA: 

 *   funcţie publică de conducere    

 ** funcţie publică de execuţie    

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea declasării și radierii din Inventarul bunurilor care aparţin  

domeniului public al Județului Alba a drumului județean 

DJ 705C: DJ 107A (Pârâu lui Mihai) - Stăuini - Inuri - Releu de televiziune 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea declasării și radierii din Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 705C: DJ 107A (Pârâu lui Mihai) - 

Stăuini - Inuri - Releu de televiziune; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea declasării și radierii din 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 705C: DJ 

107A (Pârâu lui Mihai) - Stăuini - Inuri - Releu de televiziune; 

- raportul de specialitate nr. 20791 din 8 noiembrie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

-  Hotărârea Consiliului Local Vințu de Jos nr. 117/2017 privind încuviințarea cererii adresate 

Consiliului Județean Alba pentru aprobarea încadrării drumului județean DJ 705C din categoria 

funcțională de drum de interes județean în categoria funcțională de drum de interes local – drum 

comunal, respectiv drum vicinal și aprobarea transmiterii acestuia din domeniul public al Județului Alba 

și din administrarea Consiliului Județean Alba  în domeniul public al comunei Vințu de Jos și 

administrarea Consiliului Local Vințu de Jos. 

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

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 9 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7, art. 8 și art. 12 alin. 2 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi 

a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, 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 declasarea drumul județean DJ 705C: DJ 107A (Pârâu lui Mihai) - Stăuini - 

Inuri - Releu de televiziune, situat administrativ în comuna Vințu de Jos, județul Alba, și încadrarea 

acestuia în categoria funcţională de drum de interes local – drum comunal, respectiv vicinal și trecerea 

din domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public 

al Comunei Vințu de Jos și în administrarea Consiliului Local Vințu de Jos, conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă radierea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului 

Alba a drumului județean DJ 705C: DJ 107A (Pârâu lui Mihai) - Stăuini - Inuri - Releu de televiziune. 

Art. 3. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba se va modifica în 

mod corespunzător. 

Art. 4. Direcția dezvoltare si bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba va opera modificările corespunzătoare în evidenţa contabilă a UAT Județul Alba. 

Art. 5. Predarea-preluarea bunului imobil şi terenului aferent, menţionat în anexă  se face pe bază 

de protocol încheiat între cele două unități administrativ teritoriale. 



 

 
204 

Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului și Direcția 

dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. 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, Consiliului local al comunei Vințu de Jos, Direcției 

juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 346 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017      
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Anexa  la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 346/23  noiembrie 2017 

 

 

 

Datele de identificare ale drumului județean  

DJ 705C: DJ 107A (Pârâu lui Mihai) - Stăuini - Inuri - Releu de televiziune care se  

încadrează în categoria funcţională a drumului public de interes local – drum comunal, respectiv drum vicinal 

 

 

 

 

Indicativ 

vechi 

Denumirea 

drumului 

Poziţie kilometrică Lungime 

km 

Denumire propusă Poziţie kilometrică 

Origine Destinaţie Origine destinație 

DJ 705C: DJ 107A 

(Părâu lui Mihai) –

Stăuini – Inuri -

Releu de televiziune 

Drum 

judeţean 

 

DJ107A 

(Părâu lui 

Mihai) 

0,000 

 

Releu de 

televiziune 

 

11,400 

 

 

11,400 

  

Drum comunal 

DC 59: Pârâu lui Mihai - 

Inuri 

Km 0+000 

 

Km 6+820 

Drum vicinal 

Inuri - Releu de 

televiziune 

Km 6+820  

 

Km 

11+400 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind 

darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 

mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia,  

str. Unirii nr. 1-3, județul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă 

totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba 

Iulia, str. Unirii nr. 1-3, județul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a 

bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, 

aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, județul Alba - proprietate publică a 

Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 20918/10 noiembrie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 979405/ 08 noiembrie 2017 a Agenţiei Naţionale Antidrog, înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20902/10 noiembrie 2017. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale 

Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire 

“A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului 

Alba, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 144/24 mai 2017 pentru prelungirea aplicării prevederilor 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011  privind darea în administrare Agenţiei Naţionale 

Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire 

„A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-3, județul Alba - proprietate 

publică a Judeţului Alba; 

- Contractului de administrare nr. 966-3287220/1/2012 încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Agenţia 

Naţională Antidrog; 

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 14 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 867-870 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare); 

- H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog; 

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, din data de 31 decembrie 2017 până la data de 31 decembrie 2018, a 

perioadei de dare în administrare a imobilului care face obiectul Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă 

totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire “A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba 

Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Art. 2. Se aprobă completarea Contractului de administrare nr. 966–3287220/1/2012, încheiat între 

Consiliul Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog, cu un nou Act adiţional care va avea ca obiect 

modificarea duratei contractului în sensul prelungirii până la data de 31 decembrie 2018. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

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

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Agenţiei 

Naţionale Antidrog, Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, Direcţiei juridică și 

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

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 347 

Alba Iulia,  23 noiembrie 2017 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea componenţei Comisiei speciale de inventariere  

a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea componenţei Comisiei speciale de inventariere a 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea componenţei Comisiei 

speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 21022 din 13 noiembrie 2017 întocmit de secretarul Judeţului Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 80/16 martie 2017 privind aprobarea modificării 

Organigramei, Statului de funcții şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 101/21 iunie 2017 privind alegerea Președintelui 

Consiliului Județean Alba ; 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr.  200/15 iulie 2015 privind numirea 

domnului Bumbu Vasile în funcția publică de conducere de secretar al Județului Alba; 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

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 componenţa Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Judeţului Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se constată încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 39/16 iulie 

1999. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei amenajarea teritoriului şi 

urbanism, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Direcţiei dezvoltare şi 

bugete 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 şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei 

gestionarea patrimoniului, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism şi 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU 
 

 

Nr. 348 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017 
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 348/23 noiembrie 2017 

 

 

 

 

 

 

Componenţa Comisiei speciale de inventariere  

a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba 

 

 

 

Preşedinte: 

    Ion DUMITREL   - preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

Secretar: 

 Vasile BUMBU  - secretarul judeţului Alba 

Membri: 

  Voichița Maria COMAN - arhitect șef al Județului Alba 

  Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete 

  Ioan BODEA  - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului 

  Liliana NEGRUȚ  - director executiv, Direcţia juridică și relații publice 

 

 

 

  

                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                      Ion DUMITREL                    Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE  

pentru aprobarea  „Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea  

înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2017-2018”  

 

         Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre pentru aprobarea „Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi 

combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă 2017-2018”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea „Planului operativ de acţiune 

privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă 2017-2018”; 

- raportul de specialitate nr. 21058/14 noiembrie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate 

nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

  Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 5 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 4-6, art. 10 lit. d şi h, art. 14 şi art. 21 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 

republicată, cu modificările ulterioare; 

 - art. 5 şi art. 33 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 7, art. 22, art. 40 alin. 1 și art. 45 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 3 alin. 1, art. 4, art. 5 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - art. 38, art. 27, art. 13, art. 14, art. 24, art. 25 din Normativul privind prevenirea şi 

combaterea înzăpezirii drumurilor publice-Indicativ A.N.D. nr.525-2013, aprobat prin Ordinul comun 

al ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2170 din 18 iunie 2013 şi al ministrului 

delegat pentru Infrastructură de Interes Naţional şi Investiţii Străine nr. 289 din 17 iunie 2013, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

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

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă „Planul operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii 

drumurilor  judeţene în perioada de iarnă 2017-2018” conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean 

Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

„Unirea” al Județului Alba, Inspectoratului Județean de Poliție al Județului Alba - Serviciul rutier, 

Direcției juridică și releții Publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU 

Nr. 349 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017 
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 349/23 noiembrie 2017 
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PLAN OPERATIV DE ACŢIUNE 

privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene 

în perioada de iarnă 2017-2018 

 

Având în vedere sarcinile ce revin administratorilor pentru prevenirea şi combaterea î înzăpezirii 

drumurilor publice, în vederea asigurării unei viabilităţi corespunzătoare a drumurilor în perioada de 

iarnă, se supune aprobării prezentul Plan operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea 

înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2017-2018.   
În acest sens, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice „Normativ privind 

prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”- indicativ AND 525-2013, drumurile judeţene 

din administrarea Consiliului Judeţean Alba, în lungime totală de 909,901 km se clasifică după nivelul de 

viabilitate pe timp de iarnă, nivelul de intervenţie şi clasa tehnică, funcţie de importanţă economică şi 

administrativă a drumului în: 

- Drumuri judeţene Nivel I  (NI.1) de viabilitate un număr de 19 sectoare de drum  cu o lungime  

de 247,213 km - respectiv drumurile judeţene care asigură legatura cu gări, sau care  condiţionează 

aprovizionarea centrelor economice cu materii prime şi alimente; 

- Drumuri judeţene Nivel II (N I.2) de viabilitate un număr de 37 sectoare de drum cu o lungime 

totală de 324,754 km - respectiv drumuri judeţene care asigură legatura cu centrele de comună; 

- Drumuri judeţene Nivel III (N.I.3) de viabilitate un număr de 21 sectoare de drum cu o lungime 

de 169,000 km - drumuri care trebuie menţinute în stare de viabilitate; 

- Drumuri judetene Nivel IV (NI.4) de viabilitate un număr de 25 sectoare cu o lungime de 

168,934 km - sectoare cu trafic redus de vehicule.  

 Din această categorie, un numar de 13 sectoare de drumuri judeţene cu o lungime de 74,025 km 

vor fi închise pe perioada iernii datorită unui trafic rutier foarte redus, localităţile aferente având asigurate 

rute ocolitoare pentru care cheltuielile necesare menţinerii în stare de viabilitate depăşesc cheltuielile 

produse prin devierea circulaţiei pe trasee ocolitoare. Aceste trasee de drumuri judeţene sunt mentionate 

in Anexa 4.  

Având în vedere dispunerea în teritoriu a reţelei de drumuri judeţene, activitatea de deszăpezire 

pentru iarna 2017-2018, se propune a se realiza pe cinci zone, respectiv zona 1 –Alba, zona 2 – Sebeş, 

zona 3 – Aiud,  zona 4 – Blaj şi zona 5 – Cîmpeni. 

Activitatea privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă, conform „Normativ privind 

prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, presupune realizarea 

următoarelor activităţi: 

- Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă şi la ieşirea din iarnă; 

- Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea gheţii şi poleiului; 

- Deszăpeziri manuale şi mecanice efective; 

- Informări privind starea drumurilor (inclusiv a participanţilor la trafic). 

A. Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă şi la ieşirea din iarnă 
Această activitate presupune reparaţii ale îmbrăcăminţii asfaltice, impermeabilizarea părţii 

carosabile, plombarea cu piatră spartă a drumurilor împietruite, asigurarea scurgerii apelor, curăţirea 

şanţurilor cu autogrederul, înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea drumurilor pentru 

cei 909,901 km, aflaţi în administrarea Consiliului Judeţean Alba. 

      B. Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecuşului 
Constă în asigurarea etapizată în trimestrul IV a anului 2017 a cantităţilor necesare de produse 

chimice (clorura de sodiu) şi  materiale granulare (nisip) în vederea combaterii gheţii şi  poleiului; 

cantitatea totală de material antiderapant pentru iarna 2017-2018, este de 17.200,00 to, din care  

16.197,50 to nisip şi 1.002,50 to sare (clorura de sodiu). 

 Conform „Normativul privind  prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice” – 

indicativ AND 525 – 2013 până la data de 1 noiembrie 2017 trebuie asigurate 35% din cantitatea 

necesară de material antiderapant - 6.020,00 to, până la 1 decembrie 2017 trebuie asigurate 50% din 

cantitatea necesară de material antiderapant - 8.600,00 to, iar până la 31 decembrie 2017 trebuie 

asigurate 75% din cantitatea necesară de material antiderapant - 12.900,00 to, iar completarea  până  la 

100% in funcţie de condiţiile meteo şi stocuri. De asemenea se vor asigura cantităţile de carburanţi 

(benzină, motorină) pentru minimum 14 zile de acţionare la utilaje proprii – 17,39 to motorina. Cantitatea 

necesară s-a stabilit în funcţie de numărul autovehiculelor şi autoutilajelor, iar stocurile se vor menţine la 

acest nivel prin completarea pe toată perioada iernii. 

C.  Deszăpeziri manuale şi mecanice 
Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrulare cu utilaje, acţiune care se desfăşoară 

în timpul ninsorilor liniştite, viscole slabe (tăria vântului sub 30 km/h). Utilajele folosite pe drumurile 
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judeţene sunt de regulă utilaje echipate cu lamă (autogredere), greder semipurtat) sau autovehicule-

autobasculante la care s-a montat lamă metalică, dotată cu cuţit cu protecţie din cauciuc.  

Conform reglementărilor tehnice, indicativ AND nr. 525-2013, în conformitate cu nivelul de 

intervenţie şi ponderea sectoarelor înzăpezibile, utilajele de patrulare se folosesc grupate pe formaţii de 

lucru, dar şi individual funcţie de caracteristicile drumului şi utilajului. Pentru zonele de munte este 

obligatoriu utilizarea de autovehicule cu doua osii motoare. 

Având în vedere că, în paralel sau după terminarea acţiunii de înlăturare a zăpezii căzute pe 

carosabil se trece la răspândirea materialului antiderapant pentru prevenirea formării gheţii şi poleiului, 

la autovehiculele echipate cu lamă se adaugă şi răspânditoarele de antiderapant. 

Deszăpezirea manuală constă în degajarea manuală a zăpezii de pe trotuarele podurilor, 

camerelor de cădere la podeţe, în punctele greu accesibile, rampe, curbe, etc. 

D. Informări privind starea drumurilor (inclusiv a participanţilor la trafic).  

  Informarea privind starea drumurilor constă în transmiterea informaţiilor ce privesc producerea 

fenomenelor meteorologice care se pot produce într-un interval de timp de 24 de ore, respectiv: depuneri 

solide (chiciura), polei, zăpadă, intensificări de vânt, viscol, transport de zăpadă cu forme de troiene, 

către bazele de deszăpezire în timp operativ în vederea pregătirii şi acţiunii pentru combaterea înzăpezirii 

drumurilor sau a poleiului. 

  În scopul conducerii şi coordonării acţiunilor de prevenire şi combatere a lunecuşului şi 

înzăpezirii pe drumurile judeţene în perioada de iarnă 2017-2018, se constituie Comandamentul de iarnă 

la nivelul Consiliului Judeţean Alba. Activitatea de informare operativă se face de la nivelul bazelor de 

deszăpezire la centrele zonale şi de aici la beneficiarul activităţii de deszăpezire, respectiv Consiliul 

Judeţean Alba - Direcţia gestionarea patrimoniului. 

Valoarea maximă a serviciilor de deszăpezire, combaterea poleiului şi aprovizionare cu material 

antiderapant pentru iarna 2017-2018, este de 4.628.923,55 lei (la care se adaugă TVA). 

Fac parte integrantă din „Planul operativ de actiune privind prevenirea si combaterea 

înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2017-2018” următoarele anexe: 

 Anexa nr. 1 - încadrarea pe zone de deszăpezire a drumurilor judeţene aflate în administrarea 

Consiliului Judeţean Alba, pentru iarna 2017-2018; 

 Anexa nr. 2 - încadrarea pe nivele de viabilitate a drumurilor judeţene aflate în administrarea 

Consiliului Judeţean Alba, pentru iarna 2017-2018; 

 Anexa nr. 3 (Lot 1 și Lot 2) - Plan  operativ de acţiune pe timpul iernii  2017 – 2018: 

 Anexa nr. 3.1 (Lot 1 și Lot 2) – Tabel cu zonele de secţiune a bazelor de 

deszăpezire pe drumurile judeţene; 

 Anexa nr. 3.2 (Lot 1 și Lot 2) – Centralizatorul materialelor chimice şi 

antiderapante, al carburanţilor, pe baze de deszăpezire şi sectii, prevăzute în planul de acţiuni pe timpul 

iernii 2017 – 2018; 

 Anexa nr. 3.3 (Lot 1 și Lot 2) – Centralizatorul autoutilajelor şi mijloacelor de 

transport prevăzute în planul operativ de acţiune pe perioada  iernii 2017 – 2018; 

 Anexa nr. 3.4 (Lot 1 și Lot 2) – Centralizatorul bazelor de deszăpezire şi a 

punctelor de sprijin; 

Anexa nr. 3.5 (Lot 1 și Lot 2) – Centralizator cu personalul muncitor necesar pentru 

însoţirea autovehiculelor angrenate în activitatea de deszăpezire şi în alte activităţi specifice sezonului de 

iarnă pe baze şi puncte de sprijin. 

 Anexa nr. 4 – Sectoarele  de drumuri judeţene declarate închise în  perioada de iarnă 2017-

2018; 

 Anexa nr. 5 – Lista sectoarelor de drum pe care se acţionează numai cu materiale antiderapante 

(nisip fără sare); 

 Anexa nr. 6 – Intervalele de timp maxime de intervenţie necesare, corespunzator fiecarui nivel 

de viabilitate. 

  Director executiv                 Şef serviciu 

     Ioan BODEA     Floare PERŢA 

Anexa nr. 1 la Planul operativ de acţiune privind  

Prevenirea  şi combaterea înzăpezirii drumurilor   

judeţene în perioada de iarnă 2017-2018 

      TABEL 

privind  încadrarea pe zone deszăpezire  

a drumurilor judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba, pentru iarna 2017-2018  
 

Zona nr. 1- Alba 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

drumului 

Traseul drumului (se menţionează cele mai 

importante localităţi de pe traseul drumului) 

Poziţie 

kilometrică 

origine 

Pozitie 

kilometrica 

destinaţie 

Lungime 

reală  

-km- 

1 DJ 105M DN1 - Oiejdea - Ighiu 0+000 10+190 10,190 

2 DJ 106I 
 DN1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - 

Ghirbom - DJ 107(Berghin) 
13+526 21+526 8,000 

3 DJ 107 

Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - 

Berghin - Colibi - Secăşel - Cergău Mare - Veza 

- Blaj - Sîncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - 

Sântămărie - Cetatea de Baltă – limită judeţul 

Mureş 

2+112 27+000 24,888 

4 DJ 107A 
Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu 

Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - 

Sărăcsău – limită judeţul Hunedoara 

4+018 29+925 25,907 

5 DJ 107B 
DN1 - Sîntimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - 

Colibi - Roşia de Secaş - limită judeţul Sibiu 
0+000 8+000 8,000 

6 DJ 107C 
DJ 107(Teleac) - Drîmbar - Şeuşa - Ciugud - 

Limba - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7 
0+000 23+593 20,893 

7 DJ 107H 
Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - 

Şard - Gara Şard Ighiu(DN 74) 
0+000 18+210 18,210 

8 DJ 107K 

Galda de Jos(DJ 107H) - Mesentea - Galda de 

Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - 

Intregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 

107I(Bîrleşti) 

0+000 32+000 32,000 

9 DJ 107L Sîntimbru(DJ 107B) - Totoi - Teleac (DJ 107) 0+000 5+150 5,150 

10 DJ 107R Stremţ (DJ 750C) - Cetea - Benic(DJ 107K) 0+000 7+500 7,500 

11 DJ 107U 

DJ 107A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - 

Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea 

Mare – Bulbuc (DC 60) 0+000 13+280 

13,280 

12 DJ 705 
Limită judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - 

Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) 
30+500 48+128 17,628 

13 DJ 705B 
DN 7(Tărtăria) - Sibişeni(DJ 704A) - Vinţu de 

Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107A) 10+000 12+148 
2,148 

14 DJ 705D 

Limită judeţul Hunedoara (km. 7+700) - Cheile 

Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare 

– limită judeţul Hunedoara (km. 33+100) 

7+700 33+100 25,400 

15 
DJ705H 

Cheile Cibului(DJ705D) - Glod -Nădaştie 

(DJ705D), 0+000 4+665 4,665 

16 DJ 750C 

Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea 

Largă - Vale în Jos - Ponor -Rîmeţ - Valea 

Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ – Teiuş 

(DN 1) 27+500 53+760 26,260 

  TOTAL-km     250,119 

Zona nr. 2 - Sebeş 

 

1 DJ 106E Limită judeţul Sibiu - Dobra - Şugag 47+865 52+165 4,300 

2 DJ 106F 
DN1 (Camping Cut) - Cîlnic - Reciu - Gîrbova 

– limită judeţul Sibiu 
0+000 16+675 16,675 

3 DJ 106I 
 DN1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - 

Ghirbom - DJ 107 (Berghin) 
0+000 13+526 13,526 

4 DJ 106K 
Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel 

- DJ 107 
1+210 29+929 28,719 

5 DJ 106L Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş 0+000 16+300 16,300 

6 DJ 106M Cîlnic - Cut 0+000 3+300 3,300 

7 DJ 107 

Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - 

Berghin - Colibi - Secăşel - Cergău Mare - Veza 

- Blaj - Sîncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - 

Sântămărie - Cetatea de Baltă – limită judeţul 

Mureş 

27+000 31+000 4,000 
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8 DJ 107B 
DN1 - Sîntimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - 

Colibi - Roşia de Secaş - limită judeţul Sibiu 
8+000 22+000 14,000 

9 DJ 141D 
DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat – limită judeţul 

Sibiu 0+000 12+400 
12,400 

10 DJ 670C Săsciori (DN 67C) - Dumbrava - Cîlnic 0+000 6+700 6,700 

11 DJ 704 Şibot - Cugir 0+000 3+000 3,000 

12 DJ 704A 
DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - 

Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeşel) 0+000 24+393 
24,393 

13 DJ 704K Vinerea (DJ 704) - Săliştea(DJ 705E) 0+000 5+000 5,000 

14 DJ 705B 
DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni(DJ 704A) - Vinţu de 

Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107A) 0+000 10+000 
10,000 

15 DJ 705E DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal 0+000 7+920 7,920 

  TOTAL-km     170,233 

 

Zona nr. 3- Aiud 

 

   1 DJ103D DN1 – Decea - DN1 0+000 1+465 1,465 

2 
DJ 103G 

Inoc (DN1) - Ciugudu de Jos - Ciugudu de Sus 

– limită judeţul Cluj 
0+000 13+200 13,200 

3 
DJ103E 

DN1- Gîrbova de Jos – Gîrboviţa - Gîrbova de 

Sus 
0+000 9+390 9,390 

4 
DJ 107D 

Unirea II (DN 1) - Ocna Mureş - Vama Seacă - 

Fărău - Şilea – limită judeţul Mureş 
0+000 31+320 26,210 

5 
DJ 107E 

Aiud(DN 1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea 

Nouă - Hopîrta - Vama Seacă (DJ 107D) 
2+550 22+375 19,825 

6 
DJ 107F 

Unirea (DJ 107D) - Războieni Cetate - Lunca 

Mureşului – limită judeţul Cluj 
0+000 9+860 9,860 

7 

DJ 107G 

DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan - 

Copand - Stîna de Mureş - Găbud – limită 

judeţul Mureş 

0+000 19+437 19,437 

8 

DJ 107I 

Aiud (DN 1) - Aiudul de Sus - Rîmeţ - Brădeşti 

- Geogel - Măcăreşti - Bîrleşti Cătun - Cojocani 

- Valea Barnii - Bîrleşti - Mogoş - Valea Albă - 

Ciuculeşti - Bucium - Izbita - Coleşeni - 

Bucium Sat - DN 74(Cerbu) 

3+000 42+000 39,000 

9 

DJ 107M 

Limită judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - 

Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus 

(DJ 107I) 

42+000 67+000 25,000 

10 DJ 107N DN 1 - Mirăslău - Cicău 0+000 2+600 2,600 

11 
DJ 107P 

Hopîrta (DJ 107E) - Turdaş(DC 6) - DJ 107D 

(Vama Seacă) 
0+000 9+840 9,840 

12 
DJ 107Z 

Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud 

(DN 1) 
0+000 8+500 8,500 

13 DJ 107V DJ 107 - Alecuş - DJ 107D 9+000 15+000 6,000 

14 

DJ 142L 

Ciumbrud (DJ 107E) - Sîncrai - Rădeşti - 

Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - 

Gara Podu Mureş (DN 14B) 

0+000 21+350 21,350 

  TOTAL -km     211,677 

 

Zona nr. 4- Blaj 

 

   

1 DJ 107 

Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - 

Berghin - Colibi - Secăşel - Cergău Mare - Veza 

- Blaj - Sîncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - 

Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită judeţul 

Mureş 

31+000 78+000 44,000 

2 DJ 107V DJ 107 - Alecuş - DJ 107D 0+000 9+000 9,000 

3 DJ 141C 
DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului – 

limită judeţul Sibiu 
0+000 13+000 13,000 

4 DJ141E Cenade – limită judeţul Sibiu (Broşteni) 0+000 6+070 6,070 
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5 DJ 142B Limită judeţul Sibiu - Cetatea de Baltă 11+612 14+962 3,350 

6 DJ 142K 

Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătîrlaua - 

Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea 

Lungă (DN 14B) 

0+000 30+750 30,750 

7 DJ142M 
DJ107(Haltă Bălcaciu ) - Bălcaciu - Valea 

Lungă (DJ142K) 
0+000 12+200 12,200 

8 DJ142N DJ107- Căpîlna de Jos - Sânmiclăuş (DJ107V 0+000 5+150 5,150 

9 DJ142P 
Craciunelu de Jos (DN14B) - Bucerdea 

Grânoasă 
0+000 3+800 3,800 

  TOTAL -km   127,320 

 

Zona nr. 5 - Cîmpeni 

 

  

1 DJ 107I 

Aiud (DN 1) - Aiudul de Sus - Rîmeţ - Brădeşti 

- Geogel - Măcăreşti - Bîrleşti Cătun - Cojocani 

- Valea Barnii - Bîrleşti - Mogoş - Valea Albă - 

Ciuculeşti - Bucium - Izbita - Coleşeni - 

Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) 

42+000 78+420 36,420 

2 DJ 107K 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de 

Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - 

Intregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I 

(Bîrleşti) 

32+000 37+500 5,500 

3 DJ 742 
Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti - Ignăţeşti - 

Balmoşeşti - Roşia Montană 
0+000 19+415 19,415 

4 DJ 750 Gîrda de Sus (DN 75) - Ordâncuşa - Gheţar 0+000 25+000 25,000 

5 DJ 750A Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol 0+000 3+500 3,500 

6 DJ 750B 
Vadul Moţilor (DN 75) - Burzeşti - Poiana 

Vadului 
0+000 10+500 10,500 

7 DJ 750C 

Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea 

Largă - Vale în Jos - Ponor - Rîmeţ - Valea 

Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ – Teiuş 

(DN 1) 

0+000 15+000 15,000 

8 DJ 750E DN 75 - Sat Vacanţă - Vîrtop 0+000 2+000 2,000 

9 DJ 750F DN 75 - Poşaga de Jos 0+000 3+000 3,000 

10 DJ 750G DN 75 – Ocoliş – Runc - Lunca Largă 0+000 5+000 5,000 

11 DJ 762 

Limită judeţul Hunedoara - Dealul Crişului - 

Valea Maciului - Mîrteşti - Vidra - Lunca de Jos 

- Vîrtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75) 

40+600 63+900 23,300 

12 DJ 762B DJ 762 - Avram Iancu 0+000 1+917 1,917 

  TOTAL - km     150,552 

      

 
TOTAL zona 1+zona2+zona3+zona4+zona5 909,901 

        Director executiv                 Şef serviciu 

     Ioan BODEA     Floare PERŢA 

Anexa nr. 2 la Planul operativ de acţiune privind  

Prevenirea  şi combaterea înzăpezirii drumurilor   

judeţene în perioada de iarnă 2017-2018 

       
   

TABEL 

privind încadrarea pe nivele de viabilitate    

 a drumurilor judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba,   

pentru iarna 2017-2018 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          NIVEL I DE VIABILITATE 

          

1 DJ 106 F 
0+000-

16+675 
DN1 - Gîrbova 16,675 30 C5 I3 NI1 

Asigură legătura 

municipiului Sebeş 

cu Gîrbova 

2 DJ 106 I 
0+000-

21+526 
Cunţa - Berghin 21,526 50 C5 I3 NI1 

Asigură legătura cu 

gara Cunţa, DN1 

3 DJ 106 K 
1+210-

12+000 

Sebeş - Daia 

Română 
10,790 65 C5 I3 NI1 

Asigura legatura 

comunei Daia 

Română cu 

municipiul Sebeş 

4 DJ 106 M 
0+000-

3+300 
DN1 - Cut 3,300 50 C5 I3 NI1 

Asigură legatura 

comunei Cut cu 

municipiul Sebeş  

5 DJ 107 
2+112-

20+000  
Alba - Berghin 17,888 50 C5 I3 NI1 

Asigură legătura între 

municipiul Alba Iulia 

şi comuna Berghin  

6 DJ 107 
 50+760-

78+000 

 Blaj - limita 

judeţul Mureş 
27,240 50 C5 I3 NI1 

Asigură legătura între 

municipiul Blaj şi 

oraşul Tîrnăveni 

(judeţul Mureş) 

7 DJ 107 B 
0+000-

8+000 

Sîntimbru - 

Coşlar 
8,000 50 C5 I3 NI1 

Asigură legătura între 

DN1 şi DN14B 

8 DJ 107 C 
0+000-

10+253   

Alba Iulia - 

Oarda de Jos 
10,253 50 C5 I3 NI1 

Asigură legătura între 

municipiul Alba Iulia 

şi comuna Ciugud 

9 DJ 107 C 

  

12+953- 

23+593 

Alba Iulia - 

Vinţu de Jos 
10,640 50 C5 I3 NI1 

Asigura legatura între 

municipiul Alba 

Iulia, municipiul 

Deva (judeţul 

Hunedoara) şi oraşul 

Cugir 

10 DJ 107 D 
0+000- 

3+340 

Unirea - Ocna 

Mureş 
3,340 50 C5 I3 NI1 

Asigură Societatea  

„UPSOM” SA cu 

materie prima 

11 DJ 107 E 
2+550-

22+375 

Aiud - Vama 

Seacă 
19,825 30 C5 I3 NI1 

Asigură legătura 

municipiului Aiud cu 

centrul de comună  

12 DJ 107 F 
0+000-

9+860 

Unirea II – 

Lunca Mureş 
9,860 40 C5 I3 NI1 

Asigură transportul 

muncitorilor la Ocna 

Mureş 

13 DJ 107 H 
2+374-

18+210 

DN1 - Ighiu - 

Şard 
15,836 35 C5 I2 NI1 

Asigura legătura cu 

judeţul 

14 DJ 107 I 
63+980-

78+420 
Mogoş - DN74 14,440 90 C5 I2 NI1 

Asigura legătura 

comunelor Mogoş şi 

Bucium cu DN74 

15 DJ 107 K 
0+000-

9+000 

Galda de Jos - 

Galda de Sus 
9,000 85 C5 I2 NI1 

Asigură  legătura 

comunelor Galda de 

Jos şi Intregalde cu 

judeţul 

16 DJ 107 M 
42+000-

67+000 
Buru - Aiud 25,000 60 C5 I2 NI1 

Asigura legatura intre 

Aiud si DN75 

17 DJ 107 N 
0+000-

2+600 
DN1 - Mirăslău 2,600 60 C5 I2 NI1 

Asigura  legătura 

comunei Mirăslău cu 

DN1 şi reşedinţa de 
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judeţ  

18 DJ 704 
0+000-

3+000 
Şibot - Cugir 3,000 50 C5 I3 NI1 

Asigură legatura cu 

centrul industrial  

Cugir 

19 DJ 750 C 
35+760-

53+760 

Valea 

Mănăstirii - 

Teiuş 

18,000 50 C5 I3 NI1 

Asigură  legătura din 

DN1 cu zona 

turistică Rîmeţ-Valea 

Mănăstirii   

TOTAL NIVEL I   247,213           

          NIVEL II DE VIABILITATE 

          
1 DJ 103 D 

0+000-

1+465 

DN 1 - Decea - 

DN 1 
1,465 65 C5 I3 NI2 

Asigură  transportul 

local 

2 DJ 103 G 
0+000-

5+000 

Inoc - limită 

judeţul Cluj 
5,000 70 C5 I3 NI2 

Asigură  transportul 

local 

3 DJ 106 E 
47+865-

52+165 

Limită judeţul 

Sibiu - DN 67C 
4,300 75 C5  I3 NI3 

Asigură legatura cu 

judeţul Sibiu 

4 DJ 106 K 
20+000-

29+929 
Ohaba - DJ107 9,929 60 C5 I3 NI2 

Asigură transportul 

muncitorilor 

5 DJ 106 L 
0+000-

16+300 

Şpring - Roşia 

de Secaş 
16,300 50 C5 I3 NI2 

Asigură transportul 

muncitorilor 

6 DJ 107 
31+000-

47+760 

Roşia de Secaş 

- Blaj 
16,760 60 C5 I3 NI2 

Asigură transportul 

muncitorilor la 

municipiul Blaj 

7 DJ 107 A 
4+018-

29+925 

Vinţu de Jos - 

limită judeţul 

Hunedoara 

25,907 50 C5 I3 NI2 
Asigură legătura cu 

gara Vinţu de Jos 

8 DJ 107 D 
8+450-

31+320 

Ocna Mureş - 

Şilea 
22,870 40 C5 I3 NI2 

Asigură transportul 

muncitorilor la oraşul 

Ocna Mureş 

9 DJ 107 G 
0+000-

19+437 

Ocna Mureş - 

Găbud - limită 

judeţul Mureş 

19,437 45 C5 I3 NI2 

Asigura transportul 

muncitorilor la oraşul 

Ocna Mureş 

10 DJ 107 I 
3+000-

22+400 
Aiud - Rîmet 19,400 85 C5 I2 NI2 

Asigură transportul 

muncitorilor la Aiud 

11 DJ 107 K 
9+000-

20+000 

Galda de Sus - 

Intregalde 
11,000 85 C5 I2 NI2 

Asigură transportul 

forestier şi legătura 

cu judeţul 

12 DJ 107 L 
0+650-

5+150 

Sîntimbru - 

Totoi - Teleac 
4,500 60 C5 I2 NI2 

Asigură legatura cu 

judeţul 

13 DJ 107 P 
4+340-

9+840 

DJ 107 D - 

Turdaş 
5,500 65 C5 I2 NI2 

Asigură  transportul 

local 

14 DJ 107 R 
4+000-

7+500 
Cetea - Benic 3,500 45 C5 I3 NI2 

Asigură legatura cu 

judeţul 

15 DJ 107 V 
0+000-

15+000 

Sânmiclăuş - 

DJ 107 D 
15,000 60 C5 I3 NI2 

Asigură transportul 

local 

16 DJ 107 Z 
0+000-

1+000 

Ciumbrud - 

Păgida 
1,000 60 C5 I2 NI2 

Asigură transportul 

local 

17 DJ 107 Z 
5+700-

8+500 
Gîmbaş - Aiud 2,800 60 C5 I2 NI2 

Asigură transportul 

local 

18 DJ 141 C 
0+000-

5+000 
Lunca - Cenade 5,000 45 C5 I3 NI2 

Asigură  legatura din 

DN14B cu localitatea 

Cenade  

19 DJ 141 E 
0+000-

1+000 

Cenade - limită 

judeţul  Sibiu 
1,000 45 C5 I2 NI2 

Asigură  transportul 

local 

20 DJ 142 L 
0+000-

6+300 

Ciumbrud -

Rădeşti 
6,300 50 C5 I3 NI2 

Asigură  transportul 

local 
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21 DJ 142 M 
0+000-

5+600 

Halta Bălcaciu 

- Bălcaciu 
5,600 50 C5 I2 NI2 

Asigură  transportul 

local 

22 DJ 142 N 
0+000-

1+800 

DJ 107 - 

Căpîlna de Jos 
1,800 50 C5 I2 NI2 

Asigură  transportul 

local 

23 DJ 142 N 
4+500-

5+150 

Sînmiclăuş - DJ 

107 V 
0,650 50 C5 I2 NI2 

Asigură  transportul 

local 

24 DJ 142 P 
0+000-

3+800 

Crăciunelu de 

Jos - Bucerdea 

Grânoasă 

3,800 50 C5 I2 NI2 
Asigură transportul 

muncitorilor la Blaj 

25 DJ 704 A 
5+050-

16+850  

Sibişeni - Pianu 

de Sus 
11,800 65 C5 I2 NI2 

Asigura  legătura cu 

judeţul şi centrul de 

comună 

26 DJ 704 A 
19+350-

24+393 

Răchita - 

Sebeşel 
5,043 65 C5 I2 NI2 

Asigură transportul 

forestier şi legătura 

cu judeţul 

27 DJ 705 
30+500-

48+128 

Almaşul Mic - 

Zlatna 
17,628 80 C5 I2 NI2 

Asigură transportul 

muncitorilor la 

exploatarea minieră 

28 DJ 705 B 
0+000-

12+148 

Tărtăria - 

Sibişeni - Vinţu 

de Jos - Vurpăr 

12,148 50 C5 I3 NI2 
Asigură  transportul 

local 

29 DJ 705 E 
0+000-

7+920 

DN 7 - Săliştea 

- Săliştea Deal 
7,920 50 C5 I3 NI2 

Asigură  legătura 

comunei Săliştea cu 

DN7  

30 DJ 705 H 
2+400-

4+665 
Nădăştie - Glod 2,265 50 C5 I3 NI2 

Asigură  transportul 

local 

31 DJ 742 
0+000-

19+415 

DN 74 A - 

Gura Cornei 
19,415 70 C5 I2 NI2 

Asigură transportul 

muncitorilor la 

exploatarea minieră 

32 DJ 750 A 
0+000-

3+500 

Gura Sohodol - 

Sohodol 
3,500 75 C5 I3 NI2 

Asigură  legatura din 

DN75 cu Sohodol  

33 DJ 750 B 
0+000-

8+000 

Vadu Moţilor - 

PoianaVadului 
8,000 70 C5 I3 NI2 

Asigură legătura din 

DN75 cu Poiana 

Vadului   

34 DJ 750 F 
0+000-

3+000 

DN 75 - Poşaga 

de Jos 
3,000 80 C5 I3 NI2 

Asigură  legătura  din 

DN75  cu Poşaga de 

Jos 

35 DJ 750 G 
0+000-

5+000 
DN 75 - Ocoliş 5,000 80 C5 I3 NI2 

Asigură  legătura  din 

DN75  cu Ocoliş  

36 DJ 762 
45+600 - 

63+900 

Vidrişoara - 

Vidra - DN75 
18,300 85 C5 I2 NI2 

Asigură transportul 

forestier şi de 

muncitori 

37 DJ 762 B 
0+000- 

1+917 

DJ 762 - Avram 

Iancu 
1,917 50 C5 I2 NI2 

Asigură legatura cu 

centrul de comună 

Avram Iancu 

TOTAL NIVEL II                                    324,754           

    
 

     
NIVEL III DE VIABILITATE 

          

1 DJ 103 E 
0+000-

9+390 

DN 1 - Gîrbova 

de Jos - 

Gîrboviţa - 

Gîrbova de Sus 

9,390 70 C5 I3 NI3 
Asigură  transportul 

local 

2 DJ 103 G 
5+000-

13+200 

Inoc - limită 

judeţul Cluj 
8,200 70 C5 I3 NI3 

Asigură  transportul 

local 

3 DJ 105 M 
0+000-

2+000 
Oiejdea - Ighiu 2,000 60 C5 I3 NI3 

Asigură legatura din 

DN1 cu satul Oiejdea  

4 DJ 107 
20+000-

31+000 

Berghin - Roşia 

de Secaş 
11,000 60 C5 I3 NI3 

Asigură transportul 

local 
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5 DJ 107 B 
8+000-

22+000 

Mihalţ – limită 

judeţul Sibiu 
14,000 60 C5 I3 NI3 

Asigură transportul 

local 

6 DJ 107 I 
22+400-

42+000 
Rîmeţ - Mogoş 19,600 90 C5 I3 NI3 

Asigură transportul 

local 

7 DJ 107 I 
57+420-

63+980 
Rîmeţ - Mogoş 6,560 90 C5 I3 NI3 

Asigură transportul 

local 

8 DJ 107 K 
20+000-

32+000 

Intregalde - 

Ivăniş 
12,000 90 C5 I3 NI3 

Asigură transportul 

local 

9 DJ 107 K 
35+500-

37+500 

Ghioncani-

Bîrleşti 
2,000 90 C5 I3 NI3 

Asigură transportul 

local 

10 DJ 107 U 
0+000-

8+000 

Băcăinţi - 

Bulbuc 
8,000 60 C5 I3 NI3 

Asigură  transportul 

local 

11 DJ 141 C 
5+000-

13+000 

Cenade - limită 

judeţul Sibiu 
8,000 45 C5 I3 NI3 

Asigură  transportul 

local 

12 DJ 141 D 
0+000-

12+400 

Drasov - lim. 

judeţul Sibiu 
12,400 50 C5 I3 NI3 

Asigură  transportul 

local 

13 DJ 142 K 
0+000-

6+000 

Cetatea de 

Baltă - 

Tătîrlaua 

6,000 50 C5 I3 NI3 
Asigură  transportul 

local 

14 DJ 142 K 
28+550-

30+750 

Tăuni - DN 14 

B 
2,200 60 C5 I3 NI3 

Asigură  transportul 

local 

15 DJ 670 C 
0+000-

3+000 

Săsciori - 

Cîlnic 
3,000 60 C5 I3 NI3 

Asigură  transportul 

local 

16 DJ 670 C 
6+000-

6+700 

Săsciori - 

Cîlnic 
0,700 60 C5 I3 NI3 

Asigură  transportul 

local 

17 DJ 704 A 
0+000-

5+050 

Sibişeni - Pianu 

de Sus 
5,050 65 C5 I2 NI3 

Asigură  legătura cu 

judeţul şi centrul de 

comună 

18 DJ 705 D 
7+700-

33+100 

limită judeţul 

Hunedoara - 

Cib - Almaş – 

limită judeţul 

Hunedoara 

25,400 80 C5 I3 NI3 
Asigură transportul 

local 

19 DJ 750 
0+000-

6+000 

DN 75 - 

Ordîncuşa 
6,000 80 C5 I3 NI3 

Asigură  transportul 

local 

20 DJ 750 B 
8+000-

10+500 

Poiana  Vadului 

- Păşteşti 
2,500 80 C5 I3 NI3 

Asigură  transportul 

local 

21 DJ 750 C 
0+000-

5+000 

Sălciua - Ponor 

- Valea 

Mnăstirii  

5,000 85 C5 I3 NI3 
Asigură  transportul 

local 

TOTAL NIVEL III                                   169,000           

          NIVEL IV DE VIABILITATE 

          
1 DJ 105 M 

2+000-

10+190 
Oiejdea - Ighiu 8,190 60 C5 I3 NI4 

Asigură  transportul 

local 

2 DJ 106 K 
12+000-

20+000 

Daia Română - 

Ohaba 
8,000 40 C5 I3 NI3 

Asigură  transportul 

local 

3 DJ 107 L 
0+000-

0+650 

Sîntimbru - 

Totoi - Teleac 
0,650 60 C5 I2 NI4 

Asigură  transportul 

local 

4 DJ 107 H 
0+000-

2+374 
Coşlariu - DN 1 2,374 70 C5 I2 NI4 

Asigură  transportul 

local 

5 DJ 107 I 
42+000-

57+420 
Rîmeţ - Mogoş 15,420 90 C5 I3 NI4 

Asigură  transportul 

local 

6 DJ 107 K 
32+000-

35+500 

Intregalde - 

Mogoş 
3,500 90 C5 I3 NI4 

Asigură  transportul 

local 

7 DJ 107 P 
0+000-

4+340 

Hopîrta - 

Turdaş 
4,340 65 C5 I3 NI4 

Asigură  transportul 

local 
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8 DJ 107 R 
0+000-

4+000 
Stremţ - Cetea 4,000 65 C5 I2 NI4 

Asigură  transportul 

local 

9 DJ 107 U 
8+000-

13+280 

Băcăinţi - 

Bulbuc 
5,280 60 C5 I3 NI4 

Asigură  transportul 

local 

10 DJ 107 Z 
1+000-

5+700 

Păgida - 

Gîmbaş 
4,700 60 C5 I2 NI4 

Asigură  transportul 

local 

11 DJ 141 E 
1+000-

6+070 

Cenade - limită 

judeţul Sibiu 
5,070 55 C5 I3 NI4 

Asigură  transportul 

local 

12 DJ 142 B 
11+612-

14+962 

limită judeţul 

Sibiu - Cetatea 

de Balta 

3,350 60 C5 I3 NI4 

Asigură  transportul 

local 

13 DJ 142 K 
6+000-

28+550 

Tătîrlaua - 

Tăuni 
22,550 65 C5 I3 NI4 

Asigură  transportul 

local 

14 DJ 142 L 
6+300-

21+350 

Rădeşti - 

Mihalţ 
15,050 50 C5 I3 NI4 

Asigură  transportul 

local 

15 DJ 142 M 
5+600-

12+200 

Bălcaciu - 

Valea Lunga 
6,600 50 C5 I3 NI4 

Asigură  transportul 

local 

16 DJ 142 N 
1+800-

4+500 

Capîlna de Jos - 

Sînmiclăuş 
2,700 60 C5 I3 NI4 

Asigură  transportul 

local 

17 DJ 670 C 
3+000-

6+000 

Săsciori - 

Cîlnic 
3,000 60 C5 I3 NI4 

Asigură  transportul 

local 

18 DJ 704 A 
16+850-

19+350 

Stungari - 

Răchita 
2,500 65 C5 I2 NI4 

Asigură  transportul 

local 

19 DJ 704 K 
0+000-

5+000 

Vinerea (DJ 

704) - Săliştea 

(DJ 705 E) 

5,000 70 C5 I3 NI4 

Asigură  transportul 

local 

20 DJ 705 H 
0+000-

2+400 

Cheile Cibului - 

Glod 
2,400 50 C5 I3 NI4 

Asigură  transportul 

local 

21 DJ 750 
6+000-

25+000 

Ordîncuşa - 

Gheţar 
19,000 85 C5 I3 NI4 

Asigură  transportul 

local 

22 DJ 750 C 
5+000-

15+000 

Sălciua - Ponor 

- Valea 

Mănăstirii  

10,000 85 C5 I3 NI4 

Asigură  transportul 

local 

23 DJ 750 C 
27+500-

35+760 

Sălciua - Ponor 

- Valea 

Mănăstirii  

8,260 85 C5 I3 NI4 

Asigură  transportul 

local 

24 DJ 750 E 
0+000-

2+000 

DN 75 - sat 

vacanţă - 

Vîrtop 

2,000 70 C5 I3 NI4 

Asigură  transportul 

local 

25 DJ 762 
40+600-

45+600 

Limită judeţul 

Hunedoara - 

Vidrisoara  

5,000 90 C5 I2 NI4 

Asigură  transportul 

local 

TOTAL NIVEL IV                                   168,934           

TOTAL NIVEL I+II+III+IV                                 909,901           

   

 

Director executiv                 Şef serviciu 

     Ioan BODEA     Floare PERŢA 

Anexa nr. 4 la Planul operativ de acţiune privind  

Prevenirea  şi combaterea înzăpezirii drumurilor   

judeţene în perioada de iarnă 2017-2018 

 

 

Sectoarele  de drumuri judeţene 

declarate închise în  perioada de iarnă 2017-2018 

 

 

Nr. 

crt. 
Drumul judetean Sectorul de drum inchis Varianta ocolitoare 

1 DJ105M: DN1 – Oiejdea -Ighiu de la km.2+000 la km.10+190; varianta ocolitoare: nu 
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Nr. 

crt. 
Drumul judetean Sectorul de drum inchis Varianta ocolitoare 

L=8,190km; între localităţile 

Oiejdea şi Ighiu 

este cazul 

2 DJ 107 I: Aiud - Rîmet - Geogel 

- Valea Barnii - Mogoş - 

Bucium - DN 74 

de la km 42+000 la km 

55+540; L=13,540 km; între 

localităţile Geogel şi Cojocani 

varianta ocolitoare: DJ 

107 I, cu acces din DN 1 

(Aiud) şi DN 74 (prin 

localităţile Bucium şi 

Mogoş) 

3 DJ 107 K: Galda de Jos - Poiana 

Galdei - Intregalde - Ghioncani -  

DJ 107 I 

de la km 32+000 la km 

35+500;  L= 3,500 km ; între 

localităţile Valea Mlacii şi 

Valea Tupilor 

varianta ocolitoare: DJ 

107 I, cu acces din DN 74 

prin localităţile Bucium şi 

Mogoş 

4 DJ107P: Hopîrta – Turdaş - 

DJ107D (Vama Seacă) 

de la km 0+000 la km 2+800; 

L= 2,80 km; între localităţile 

Hopîrta şi Turdaş 

varianta ocolitoare: nu 

este cazul 

5 DJ107Z: Ciumbrud (DJ107E) – 

Păgida – Gîmbaş –Aiud (DN1) 

de la km.1+000 la km.4+200, 

între localităţile Ciumbrud şi 

Păgida; L=3,20km 

varianta ocolitoare: Aiud 

- Gîmbaş - Păgida 

6 DJ107R: Stremţ (DJ750C) –

Cetea - Benic (DJ107K) 

de la km.0+000 la km.4+000; 

L=4,00 km 

varianta ocolitoare: DJ 

107K – Benic - Cetea 

7 DJ 670 C: Săsciori - Dumbrava - 

Cîlnic  

de la km 3+000 la km 6+000; 

L=3,000 km; între localităţile 

Dumbrava şi Cîlnic 

varianta ocolitoare: DJ 

106 F, cu acces din DN 1 

(intersecţie DN 1 cu DJ 

106 F) 

8 DJ 704 A: DN7 - Pianu de Jos - 

Pianu de Sus - Strungari - 

Răchita - DN 67C 

de la km 16+850 la km 

19+350; L=2,50 km; între 

localităţile Strungari şi Răchita 

varianta ocolitoare DN 

67C, cu acces din DN 1 

(Sebeş) 

9 DJ704K: Vinerea (DJ704)-

Săliştea (DJ705E) 

de la km 0+000 la km 5+000; 

L= 5,00 km; între Vinerea şi 

Săliştea 

varianta ocolitoare: nu 

este cazul 

10 DJ705H: Cheile Cibului 

(DJ705D – Glod –Nădăştie 

(DJ705D) 

de la km.0+000 la km.2+335; 

L=2,335; 

varianta ocolitoare: 

DJ705D 

11 DJ 750 C: Sălciua de Sus - 

Valea Largă - Ponor - Rîmeţ - 

Valea Mănăstirii - Stremţ - 

Teiuş 

de la km 5+000 la km 15+000 

si de la km 27+500 la km 

35+760;  

L=18,260 km; între localităţile 

Valea Largă şi Valea 

Mănăstirii 

varianta ocolitoare: 

DJ750C, cu acces din DN 

1 (Teius) si DN 75 

(Salciua) sau varianta din 

DJ 107 I, cu acces din 

DN 1 (Aiud) 

12 DJ750E: DN75 - Sat Vacanţă - 

Vîrtop 

de la km.0+000 la km2+000; 

L=2,00km; între DN75 şi 

Vîrtop 

varianta ocolitoare: nu 

este cazul 

 

13 

DJ762: lim. jud. Hunedoara - 

Dealul Crişului - Valea Maciului 

– Mărtesti – Vidra - Lunca de 

Jos - Vîrtăneşti- Burzoneşti - 

Mihoieşti (DN75) 

de la km.40+600 la 

km.46+300; L=5,70km, între 

localitatea Valea Vidrişorii şi 

limită judeţul Hunedoara 

varianta ocolitoare: nu 

este cazul 

 

Lungimea totală sectoare de drumuri inchise: 74,025 km.     

 

 

  Director executiv                 Şef serviciu 

     Ioan BODEA     Floare PERŢA 
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Anexa nr. 5 la Planul operativ de acţiune privind  

Prevenirea  şi combaterea înzăpezirii drumurilor   

judeţene în perioada de iarnă 2017-2018 

 

 

LISTA SECTOARELOR DE DRUM PE CARE SE ACŢIONEAZĂ  

NUMAI CU MATERIALE ANTIDERAPANTE  

(NISIP FĂRĂ SARE) 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

drumului 

judeţean 

Sectorul de drum 

Lungimea 

sectorului 

(km) 

Observaţii 

1 DJ 103D km. 1+100 – km.1+465 0,365 Drum împietruit 

2 DJ 103G km. 9+200 – km.13+200 4,000 Drum împietruit 

3 DJ 103E km. 0+000 – km. 9+390 9,390 Drum împietruit si de pământ 

4 DJ 106H km. 5+725 – km. 32+000 26,275 Drum împietruit și de pământ 

5 DJ 106K km. 18+029 – km. 24+700 6,671 Drum împietruit 

6 DJ 107A km. 3+900 – km. 8+045 4,145 Drum împietruit 

7 DJ 107B km. 11+550 – km. 18+106 6,556 Drum împietruit 

8 DJ 107D km. 30+100 – km. 31+320 1,220 Drum împietruit 

9 DJ 107G km. 0+000 – km. 3+909 3,909 Drum împietruit 

10 DJ 107H km. 0+000 – km. 2+374 2,374 Drum împietruit 

11 DJ 107I km. 11+440 – km. 42+000 

km. 55+540 – km. 56+310 

31,330 Drum împietruit 

12 DJ 107K km. 17+700 – km. 32+000 

km. 35+500 – km. 37+500 

16,300 Drum împietruit 

13 DJ107P Km. 2+800-km. 4+340 1,540 Drum pamant 

14 DJ 107U km. 7+014 – km. 13+280 6,266 Drum împietruit 

15 DJ 107V km. 3+150 – km. 15+000 11,850 Drum împietruit 

16 DJ 107Z km. 0+650 – km. 1+000 

km. 4+200 – km. 4+950 

1,100 Drum împietruit 

17 DJ 141C km. 8+000 – km. 13+000 5,000 Drum împietruit 

18 DJ141E Km.1+200-km.6+070 4.870 Drum pamant 

19 DJ 142K km. 7+000 – km. 20+450 13,450 Drum împietruit 

20 DJ 142L km. 15+100 – km. 21+350 6,250 Drum împietruit 

21 DJ142M Km.6+700-km.12+200 5,500 Drum pamant 

22 DJ142N Km.2+000-km.4+650 2,650 Drum pamant 

23 DJ142P Km.3+300-km.3+800 0,500 Drum împietruit 

24 DJ704A Km.0+000-km.5+050 5,050 Drum împietruit 

25 DJ 705B km. 0+000 – km. 4+350 4,350 Drum împietruit 

26 DJ 705C km. 0+000 – km. 11+400 11,400 Drum împietruit si de pământ 

27 DJ 705D km. 21+600 – km. 33+100 11,500 Drum împietruit 

28 DJ705E Km.7+320-km.7+920 0,600 Drum împietruit 

29 DJ 742 km. 6+400 – km. 9+660 3,260 Drum împietruit 

30 DJ 750 km. 16+720 – km. 25+000 8,280 Drum împietruit 

31 DJ 750C km. 0+600 – km. 15+000; 14,400 Drum împietruit 

32 DJ 750C km. 27+500 – km. 28+500; 1,000 Drum împietruit 

 

Director executiv                 Şef serviciu 

     Ioan BODEA     Floare PERŢA 
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  Anexa nr. 6 la Planul operativ de acţiune privind  

Prevenirea  şi combaterea înzăpezirii drumurilor   

judeţene în perioada de iarnă 2017-2018 

INTERVALELE DE TIMP MAXIME DE INTERVENŢIE 

NECESARE, CORESPUNZĂTOR FIECĂRUI NIVEL DE VIABILITATE 

Nr. 

crt. 

N
iv

el
 d

e 
in

te
rv

en
ti

e 

Caracteristici generale ale fiecărui 

nivel de intervenţie  

Interval de timp maxim admis intervenţiilor pe drumuri 

Interval de timp maxim admis 

intervenţiilor pe poduri şi 

pasaje denivelate 

D
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p
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u
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i 

p
e 
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u
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p
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m
u
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p
e 
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a
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p
a
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 c

a
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sa
b
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ă
 

Curăţirea 

zăpezii de pe 

platforma 

drumului şi 

acostamente 

(asigură 

circulaţia pe 

toată partea 

carosabilă) 

Raspandirea materialelor 

chimice in amestec sau 

antiderapante 

C
u
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ti
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a
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a
p
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ii

 p
e 

o
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a
n

d
a
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e 
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u
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p
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p
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d
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a
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u
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a
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a
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r 

R
a
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a
n

d
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p
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v
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R
a
sp

a
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d
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p
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co
m

b
a
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a
 

lu
n

ec
u

su
lu

i 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. N.I.1 

Asigurarea unei informări permanente 

asupra viabilităţii şi coordonarea 

operativă a intervenţiilor;  

Dotarea cu utilaje suficiente şi 

organizarea lucrului permanent al 

acestora;  

Prioritate în intervenţie;                   

Asigurarea răspândirilor preventive de 

materiale antiderapante, continuu şi 

prioritar;           

Prevenirea înzăpezirii drumurilor se 

realizează prin patrularea cu autoutilaje. 

Această acţiune se desfăşoară permanent 

în timpul ninsorilor, precum şi a 

viscolelor slabe (viteza vântului mai 

mică de 30km./h) cu utilajele prevăzute 

pentru această activitate. 

8 ore după 

încetarea 

viscolului 

sau a 

ninsorii 

viscolite 

24 ore după 

încetarea 

viscolului 

sau a 

ninsorii 

viscolite 

maximum 

două zile 

când prognoza 

meteorologică 

generală sau 

mijloacele de 

detectare locală 

indică posibilitatea 

apariţiei poleiului, 

gheţii sau ninsorii, 

cât şi în perioada în 

care se manifestă 

variaţii de 

temperature (+ziua 

şi -noaptea) 

maximum 3 

ore de la 

semnalarea 

fenomenului 

10 ore 2 zile  4 zile 
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2. N.I.2 

Asigurarea unei informări permanente 

asupra viabilităţii si coordonarea 

operativă a intervenţiilor;  

Dotarea cu utilaje suficiente independent 

de nivelul I şi organizarea lucrului 

permanent al acestora;  

Asigurarea răspândirilor preventive de 

materiale antiderapante;  

Prevenirea înzăpezirii drumurilor se 

realizează prin patrularea cu autoutilaje. 

Această acţiune se desfăşoară permanent 

în timpul ninsorilor, precum şi a 

viscolelor slabe (viteza vântului mai 

mică de 30km./h) cu utilajele prevăzute 

pentru această activitate. 

12 ore după 

încetarea 

viscolului 

sau a 

ninsorii 

viscolite 

36 ore după 

încetarea 

viscolului 

sau a 

ninsorii 

viscolite 

maximum 

trei zile 
idem 

maximum 5 

ore de la 

semnalarea 

fenomenului 

1 zi 4 zile 6 zile 

3. N.I.3 

Asigurarea unei informari permanente 

asupra viabilităţii si coordonarea 

operativă a interventiilor;  

Se pot folosi şi utilaje repartizate 

nivelurilor I şi II;  

Prevenirea înzăpezirii drumurilor se 

realizează prin patrularea cu autoutilaje. 

Această acţiune se desfăşoară permanent 

în timpul ninsorilor, precum şi a 

viscolelor slabe (viteza vântului mai 

mică de 30km./h) cu utilajele prevăzute 

pentru această activitate. 

16 ore după 

încetarea 

viscolului 

sau a 

ninsorii 

viscolite 

48 ore după 

încetarea 

viscolului 

sau a 

ninsorii 

viscolite 

maximum 

patru zile 
idem 

maximum 7 

ore de la 

semnalarea 

fenomenului 

4 zile 7 zile 8 zile 

4. N.I.4 

Organizarea activităţii de iarnă şi a 

informării fără prioritate, numai în cazul 

necesităţii de a asigura circulaţia pe 

sectoarele de drum respective. 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Director executiv,                    Şef serviciu,     

            Bodea Ioan                                Perţa Floare 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitaţie publică  

a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al Judeţului Alba 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile aflate 

în domeniul public sau privat al Judeţului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere a 

bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 21218/15 noiembrie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului, şi de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 119, art. 120 și art. 123 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 861 alin. 3, art. 1777-1823 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare); 

- art. 14, art. 15 şi art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 28 alin. 3 şi art. 67 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în 

domeniul public sau privat al Judeţului Alba, conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din aparatul 

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

 Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 178/2010. 

       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, Bibliotecii Judeţene Lucian Blaga Alba, 

Centrului de Cultură Augustin Bena Alba, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba, Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, Direcţiei Publice Comunitare de 

Evidenţă a Persoanelor Alba, Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Serviciului Public Judeţean 

Salvamont - Salvaspeo, Teatrului de Păpuşi Prichindel Alba Iulia, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba, Direcției 

juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.       

          

CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU                                                                   

 

 

 

 

 

Nr. 350 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017  
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 350/23 noiembrie 2017 

 

  

   

Regulamentul de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile  

aflate în domeniul public sau privat al Judeţului Alba 

 

 

 

CAPITOLUL 1 Dispoziţii generale 

 

 Art. 1. Prezentul regulament reglementează modul de închiriere a bunurilor imobile construcţii 

sau terenuri, aflate în proprietatea publică sau privată a Judeţului Alba, aflate în administrarea 

Consiliului Judeţean Alba sau a instituţiilor aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, cărora le-a 

fost constituit dreptul de administrare asupra acestora, prin act administrativ. 

 Art. 2. (1) Închirierea se face în baza unui contract de închiriere, prin care Județul Alba, prin 

Consiliul Județean Alba sau instituțiile aflate sub autoritatea Consiliului Județean Alba – în calitate de 

locator, transmite pentru o perioadă determinată, unei alte persoane (fizică sau juridică) – numită locatar, 

dreptul și obligația de folosință a unui bun imobil, în schimbul unei chirii. 

  (2) Calitatea de locatar (chiriaș) o poate avea orice persoană fizică sau juridică, română sau 

străină, în condițiile legislației naționale și ale prezentului regulament. 

  (3) Sumele obținute prin închirierea bunurilor imobile proprietate publică sau privată a 

Județului Alba se vor face venit la bugetul Județului Alba. 

  (4) Modul de calcul și modul de plată a chiriei se stabilesc în conformitate cu prevederile 

art. 5 din prezentul regulament. 

 Art. 3. Principiile care stau la baza atribuirii și încheierii contractului de închiriere a bunurilor 

imobile aflate în proprietatea publică sau privată a Județului Alba, sunt următoarele: 

 a.) transparența, principiu potrivit căruia vor fi puse la dispoziția tuturor celor interesați 

informațiile referitoare la aplicarea procedurii pentru închirierea bunurilor; 

 b.) tratamentul egal pentru toți ofertanții, principiu potrivit căruia criteriile de atribuire a 

contractului de închiriere vor fi aplicate într-o manieră nediscriminatorie pentru toți potențialii ofertanți; 

 c.) proporționalitate, principiu care presupune ca orice măsură stabilită de autoritatea/instituția 

publică să fie necesară și corespunzătoare naturii contractului de închiriere; 

 d.) libera concurență, principiu potrivit căruia vor fi asigurate toate condițiile pentru ca orice 

ofertant, să aibă dreptul de a participa la licitația publică în vederea închirierii bunurilor proprietate 

publică sau privată a Județului Alba, în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor la care România 

este parte 

 Art. 4. (1) Închirierea bunurilor imobile proprietate publică a Judeţului Alba, va fi realizată de către 

titularii dreptului de administrare asupra acestora, în funcţie de situațiile pe care le consideră oportune 

și în interesul realizării unei eficiente administrări a imobilelor respective.   ( 2 )  

Ofertanţii pot participa la licitaţie, fie în nume propriu, fie prin reprezentanţi împuterniciţi. 

  (3) Închirierea se va face în mod obligatoriu prin licitaţie publică, organizată de către 

titularul dreptului de administrare, pe baza unei documentații de atribuire a contractului de închiriere 

întocmită de către titularul dreptului de administrare - organizatorul licitaţiei publice și aprobată de 

Consiliul Județean Alba prin hotărâre, pe baza propunerii unei comisii de specialitate constituită la 

nivelul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba, sau după caz, la nivelul instituţiilor 

aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba. 

  Art. 5. Sumele obţinute din închirierea bunurilor imobile, proprietate publică a Judeţului Alba, 

constituie venit la bugetul Judeţului Alba, după cum urmează : 

   100% din chiria lunară - în cazul în care titularul dreptului de administrare este Consiliul 

Judeţean Alba; 

   50% din chiria lunară - în cazul în care titular al dreptului de administrare este o instituţie 

aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, căreia i-a fost constituit dreptul de administrare 

asupra bunurilor, prin hotărâre a Consiliului Județean Alba. 

Art. 6. Instituţiile publice care au în administrare construcţiile şi terenurile aflate în proprietatea 

publică a Judeţului Alba, vor respecta prevederile noului Regulament privind procedura de organizare a 

licitaţiei publice pentru închirierea construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public al Judeţului Alba. 

 Art. 7. În sensul, prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 

 a.) atribuirea contractului de închiriere - etapă în cadrul Procedurii de închiriere în care se 

încheie contractul de închiriere cu licitantul câştigător; 



 

 
228 

 b.) bunuri imobile - terenurile şi clădirile sau bunuri-spaţii din clădiri cuprinse în domeniul 

public al Judeţului Alba; 

 c.) contract de închiriere - contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure 

celeilalte părţi, numită locatar (chiriaş), folosinţa unui bun mobil pentru o anumită perioadă, în schimbul 

unui preţ, denumit chirie; 

 d.) iniţierea procedurii de închiriere - etapă în cadrul Procedurii de închiriere, în care titularul 

dreptului de administrare elaborează Referatul de oportunitate şi-l supune aprobării Consiliului Judeţean 

Alba; 

 e.) licitaţie publică - procedura de atribuire a contractului de închiriere în care titularul dreptului de 

administrare analizează şi evaluează ofertele depuse şi stabileşte oferta câştigătoare; 

 f.) licitaţie publică deschisă cu strigare - etapă în cadrul Procedurii de închiriere prin care 

comisia de licitaţie stabileşte oferta câştigătoare; 

 g.) ofertant - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat sau public care a depus oferta în 

termenul de depunere a ofertelor indicat în invitaţia de participare; 

 h.) ofertă - actul juridic prin care o persoană fizică sau juridică îşi manifestă voinţa de a se angaja 

din punct de vedere juridic într-un contract de închiriere; 

 i.) procedura de închiriere – etapele care trebuie parcurse de titularul dreptului de administrare și 

de ofertant în vederea atribuirii și încheierii contractului de închiriere; 

 j.) proprietar – Județul Alba; 

 k.) propunere financiară - partea ofertei care cuprinde informaţii cu privire la preţ sau tarif; 

 l.) propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini; 

 m.) titular al dreptului de administrare – persoana juridică de drept public care, fie 

administrează ope legis bunurile, fie i-a fost constituit dreptul de administrare asupra acestora, prin act 

administrativ, în speță Consiliul Judeţean Alba sau instituţiile aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba. 

 Art. 8. (1) În scopul ținerii evidenței documentelor și informațiilor cu privire la desfășurarea 

procedurilor de închiriere și la derularea contractelor de închiriere, în Regulamentul privind circulația 

documentelor aprobat prin dispoziție/decizie de către conducătorul autorității/instituției publice care are în 

administrare bunurile imobile, vor fi cuprinse reglementări cu privire la evidențierea în: 

 a.) Registrul „Oferte de închiriereˮ, care cuprinde date și informații referitoare la derularea 

procedurilor prealabile încheierii contractelor de închiriere; 

 b.) Registrul „Contracte de închiriereˮ, care cuprinde date și informații referitoare la derularea și 

monitorizarea contractelor de închiriere.  

 

CAPITOLUL 2 Inițierea procedurii de închiriere 

 

 Art. 9. Inițierea procedurii de închiriere aparține titularului dreptului de administrare. 

 Art. 10. În scopul închirierii bunurilor imobile proprietate publică sau privată a Judeţului Alba, 

conducătorul autorității/ instituţiei publice, în a cărei administrare se află aceste bunuri (președintele 

Consiliului Județean Alba/directorul general/directorul executiv/manager), va numi, prin decizie, sau, 

după caz, dispoziţie, o comisie de evaluare compusă din cel puţin 5 membri.   

 Art. 11. (1) Componența comisiei este valabilă pentru toate procedurile de închiriere inițiate de 

administratorul bunurilor imobile, conducătorul autorității/instituției publice având competența de a modifica 

componența comisiei de la caz la caz, sau de a emite o dispoziție/decizie individuală pentru fiecare procedură 

de închiriere. 

  (2) Din componența comisiei, în mod obligatoriu, fac parte: câte un reprezentant din 

compartimentele juridic, financiar - contabil, administrarea domeniului public şi privat/administrativ, 

tehnic, sau după caz alţi specialişti din cadrul autorității/instituției publice care au experiență și au atribuții 

cu privire la administrarea bunurilor. 

  (3) Comisia de evaluare astfel constituită va întocmi: 

 a.) referatul de oportunitate (nota justificativă); 

 b.) raportul de evaluare a prețului; 

 c.) caietul de sarcini; 

 d.) modelul contractului de închiriere. 

 Art. 12. Referatul de oportunitate (nota justificativă) va cuprinde în mod obligatoriu următoarele 

elemente: 

 a.) descrierea bunului imobil care urmează a fi închiriat, cu precizarea datelor de identificare ale 

bunului imobil (identificare prin carte funciară și număr topografic; amplasament - situare administrativă prin 

indicarea adresei, vecinătăților, coordonatelor; caracteristicilor și specificațiilor tehnice; relevee; planuri de 

situație; eventuale sarcini de care este grevat bunul, etc); 

 b.) activitățile pentru care se propune aprobarea închirierii bunului; 

 c.) motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu care justifică procedura de închiriere; 
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 d.) nivelul minim al chiriei de la care va fi pornită licitația, precum și modalitatea de calcul și de 

indexare a acesteia; 

 e.) durata minimă și maximă a închirierii (minim 1 an, maxim 5 ani), cu posibilitatea prelungirii prin 

act adițional; 

 f.) alte considerații care fundamentează oportunitatea încheierii contractului de închiriere. 

 Art. 13. (1) Raportul de evaluare a chiriei/preţului pe metru pătrat aferent construcţiei/terenului 

care urmează a face obiectul licitaţiei publice, va fi efectuat pe baza unui studiu de piaţă, urmând a fi 

aprobate tarife de închiriere pe metru pătrat pentru spaţiile proprietate publică sau privată, prin hotărâre a 

Consiliului Județean Alba. 

  (2) Raportul de evaluare a chiriei/preţului pe metru pătrat aferent construcţiei/terenului, 

va fi întocmit şi actualizat cel puţin o dată pe an, urmând a fi aprobat prin hotărâre a Consiliului 

Județean Alba. 

  (3) La stabilirea chiriei/prețului pe metru pătrat va fi avută în vedere acoperirea 

cheltuielilor de administrare, întreținere și reparații, recuperarea investiției în funcție de durata normală 

stabilită potrivit prevederilor legale. 

  (4) Chiria/prețul pe metru pătrat se poate diferenția pe categorii de zone/localități/situare 

administrativă în cadrul localității, precum și în funcție de importanța socială a activității pentru 

desfășurarea căreia urmează a fi folosit imobilul, de amplasarea acestuia în corpul de clădire, de dotările de 

care beneficiază bunul, etc. 

 Art. 14. Caietul de sarcini va cuprinde cel puţin date referitoare la:  

 a.)  cadrul legal și actele administrative care stau la baza documentației de atribuire; 

 b.) datele de identificare ale titularului dreptului de administrare; 

 c.) descrierea bunului imobil care face obiectul închirierii, conform prevederilor art. 11 lit. a din 

prezentul regulament; 

 d.) destinația, condițiile și regimul de exploatare a bunului închiriat, respectiv, natura activităților 

care pot fi desfăşurate în imobilul ce face obiectul închirierii; 

 e.) obiectivele de ordin economic, social și de mediu, urmărite de titularul dreptului de 

administrare; 

 f.) criteriul de selecție utilizat – prețul cel mai mare oferit; 

 g.) prețul minim de pornire a licitației, respectiv chiria minimă; 

 h.) durata închirierii; 

 i.) posibilitatea prelungirii duratei contractului prin act adițional; 

 j.) interdicția subînchirierii; 

 k.) condiții privind participarea şi calificarea ofertanţilor; 

 l.) garanţii de participare şi de bună execuţie; 

 m.) reguli formale de prezentare și depunere a ofertei; 

  n.) perioada de valabilitate a ofertei; 

 o.) obligativitatea exploatării în regim de continuitate și permanență a bunului; 

 p.) obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare; 

 q.) modalitatea de plata a utilităților; 

 r.) alte date relevante din prezentul regulament privind procedura de organizare a licitaţiei 

publice pentru închirierea imobilelor. 

 Art. 15. Modelul de contract de închiriere va cuprinde cel puțin date privind: părțile 

contractante; obiectul și prețul contractului; modul de ajustare a prețului; durata contractului de 

închiriere și posibilitatea de prelungire; documentele contractului; modalitatea de plată a utilităților 

consumate; drepturile şi obligaţiile părţilor în perioada de derulare a contractului, stabilite în funcţie de 

specificul activităţilor care urmează a fi desfăşurate în imobilul închiriat; clauze referitoare la 

cuantumul și plata garanției de bună execuție a contractului, ce trebuie să reprezinte un procent 

între 5% și 10% din valoarea contractului pentru un an de zile, precum și modalitatea de constituire a 

acesteia, respectiv în termen de maxim 15 zile de la data semnării contractului, printr-un instrument de 

garantare bancară sau într-un cont distinct deschis la unitățile Trezoreriei Statului, la dispoziția 

locatorului – instituția organizatoare; clauze referitoare la reținerea garanției de participare în cazul 

neconstituirii garanției de bună execuție în termenul solicitat, cu obligarea constituirii, în continuare, a 

acesteia până la primirea efectivă a imobilului, spre închiriere, printr-un proces verbal de predare a 

amplasamentului, în acest sens; clauze referitoare la încetarea/rezilierea contractului; soluţionarea 

litigiilor; prevederi referitoare la plata de penalităţi/despăgubiri pentru neîndeplinirea culpabilă a 

obligaţiilor contractuale; forța majoră, etc. 

 Art. 16. Documentația de atribuire a contractului de închiriere care cuprinde: referatul de 

oportunitate (nota de fundamentare, raportul de evaluare a prețului, caietul de sarcini, planul de amplasament 

al construcției/terenului care face obiectul procedurii de închiriere, conținutul anunțului de închiriere 

prin licitație publică, modelul contractului de închiriere, vor fi supuse aprobării Consiliului Județean prin 

hotărâre. 
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CAPITOLUL 3 Organizarea și desfășurarea licitației 

Secțiunea 1 Comisia de evaluare a ofertelor 

 

  Art. 17. (1) Comisia de evaluare a ofertelor se va numi prin dispoziție/decizie a conducătorului 

autorității/instituţiei publice – titulară a dreptului de administrare şi va fi formată din minim 5 persoane, 

respectiv: 

  preşedintele şi secretarul comisiei, din partea autorității/ instituţiei publice care organizează 

procedura de închiriere construcţii/terenuri prin licitaţie; 

  un membru, având studii de specialitate juridice, din partea autorității/instituţiei publice 

care organizează procedura de închiriere construcţii/terenuri prin licitaţie; 

  un membru, desemnat din cadrul compartimentului administrativ, financiar – contabil 

sau achiziţii, din partea instituţiei publice care organizează procedura de închiriere construcţii/terenuri 

prin licitaţie; 

  un membru, desemnat din partea U.A.T. - Judeţul Alba, în calitate de titular al dreptului 

de proprietate. 

   (2) Prin decizia conducătorului autorității/instituţiei care organizează licitaţia, vor fi 

nominalizaţi şi membrii de rezervă în comisia de evaluare a ofertelor. 

Art. 18. (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de închiriere, 

autoritatea/instituţia organizatoare are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de 

natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. 

   (2) Membrii comisiei de licitație nu au dreptul de a fi ofertant sau asociat, sub 

sancţiunea excluderii din procedura de licitație. 

    (3) Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a ofertelor 

următoarele persoane: 

 persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al 

unuia dintre ofertanţi/asociaţi ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de 

conducere a unuia dintre ofertanţi/asociaţi; 

 soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din 

consiliul de administraţie/organul de conducere a unuia dintre ofertanţi/asociaţi; 

 persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze 

imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor; 

 persoane care, în exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul instituţiei organizatoare, se 

află în situaţia existenţei unui conflict de interese, astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 

161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 

funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

     (4) În acest sens membrii comisiei de licitație vor semna o declarație pe propria 

răspundere cu privire la compatibilitatea lor în raport cu calitatea de membru al comisiei, precum și cu 

privire la imparțialitatea și confidențialitatea asupra datelor și informațiilor conținute în oferte. 

 Art. 19. (1)  Instituţia organizatoare are obligaţia să precizeze în anunţul de închiriere numele 

persoanelor care deţin funcţii de decizie în cadrul instituţiei. 

     (2) În situația în care unul din membrii comisiei de evaluare a ofertelor se află în 

imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, ori se află în conflict de interese, acesta va fi înlocuit de către 

un membru de rezervă. 

 Art. 20. (1) Comisia de evaluare a ofertelor lucrează legal în prezența tuturor membrilor săi, în 

cazul absenței motivate a membrilor titulari, aceștia urmând a fi înlocuiți de membrii supleanți. 

    (2) Deciziile comisiei de evaluare a ofertelor vor fi luate cu votul majorității membrilor 

săi și vor fi supuse aprobării conducătorului autorității/instituției publice care a organizat licitația. 

 Art. 21. Atribuțiile comisiei de selecție a ofertelor sunt următoarele: 

 a.) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare de către ofertanți, inclusiv a termenului în 

care au fost depuse documentele licitației; 

 b.) deschiderea ofertelor; 

 c.) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme, în conformitate cu prevederile art. 30 din 

prezentul regulament  și indicarea motivelor care au stat la baza respingerii acestora; 

 b.) întocmirea procesului verbal privind analiza cererilor de închiriere și a documentației anexate 

acestora în vederea desemnării persoanelor care îndeplinesc condițiile de participare la licitație; 

 c.) desemnarea ofertei câștigătoare; 

 d.) elaborarea propunerii de amânare/reluare/anulare a licitației. 

 

Secțiunea 2 Publicitatea licitației 
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  Art. 22. (1) Anunţul privind închirierea va fi publicat de către autoritatea/ instituţia publică 

care administrează construcţiile/terenurile licitate, cel puţin într-o publicaţie de circulaţie locală sau 

naţională, precum şi pe site-ul propriu al instituţiei și se va afișa atât la sediul propriu, cât şi la sediul 

Consiliului Judeţean Alba, cu cel puţin 20 de zile înainte de data stabilită pentru licitaţie. 

     (2) Anunţul de închiriere prin licitaţie publică va cuprinde cel puţin următoarele 

informaţii: 

    a.) denumirea şi adresa autorității/instituţiei publice care organizează licitaţia; 

   b.) obiectul licitaţiei şi durata închirierii; 

   c.) procedura aplicată pentru încheierea contractului de închiriere; 

   d.) adresa şi datele de contact unde se pot obţine relaţii şi informaţii despre imobilele ce urmează 

a fi închiriate şi despre condiţiile de participare şi documentele pe care trebuie să le depună cei 

interesaţi pentru participare la licitaţie; 

   e.) locul, data și ora limită de depunere a cererii și documentației solicitate; 

   f.) condițiile de participare; 

   g.) preţul de pornire a licitaţiei, reprezentând prețul total rezultat din înmulțirea prețului pe metru 

pătrat cu suprafața totală a imobilului propus spre închiriere; 

   h.) salturile vor fi în cuantum de minim 10% din preţul de pornire a licitației; 

   i.) cuantumul şi forma garanţiei de participare; 

   j.) locul, data şi ora desfăşurării licitaţiei pentru închirierea construcţiilor/terenurilor, precum şi 

datele de desfăşurare a următoarelor licitaţii, în caz de neadjudecare; 

   k.) termenul de semnare a contractului de închiriere; 

   l.) numele persoanelor ce dețin funcții de decizie în cadrul instituției organizatoare; 

   m.) alte date/informaţii relevante. 

    (3) Documentele de participare la procedura de licitaţie pentru închirierea imobilelor se 

primesc la registratura instituției organizatoare, cu minim 3 zile înaintea datei stabilite pentru desfăşurarea 

licitaţiei publice. 

     

Secțiunea 3 Condiţii de participare și calificare a ofertanților la licitaţie 

 

     Art. 23. La procedura de licitaţie pentru închirierea imobilelor poate participa orice persoană 

juridică sau fizică autorizată, română sau străină, care va prezenta, în mod obligatoriu, până la 

data finală de depunere stabilită prin documentaţia de atribuire a contractului de închiriere, cel 

puţin următoarele documente: 

 a.) cerere de participare la licitaţie, semnată şi ştampilată de ofertant; 

 b.) dovada achitării garanţiei de participare, fie prin chitanţă eliberată de casieria instituţiei publice, 

fie prin ordin de plată sau virament în contul bancar indicat de instituţie prin documentaţia de închiriere, 

fie prin scrisoare de garanţie bancară sau orice alt instrument de garantare bancară, asigurator pentru o 

sumă totală ce însumează chiria pentru cel puţin trei luni aferentă construcţiei/terenului, prin raportare 

la preţul de pornire al licitaţiei. Garanţia de participare trebuie să fie valabilă minim 30 de zile începând cu 

data limită de depunere a documentelor de licitaţie la registratura instituţiei organizatoare. În cazuri 

motivate, la solicitarea instituţiei organizatoare, ofertantul va asigura prelungirea valabilităţii garanţiei 

de participare în termenul solicitat; în caz contrar, oferta îşi pierde valabilitatea, fiind respinsă; 

 c.) certificatul constatator (în original sau copie semnată şi ştampilată pentru „conformitate cu 

originalul”) din care să rezulte coduri CAEN de desfăşurare a activităţii pentru care se solicită închirierea 

construcţiilor/terenurilor, pentru persoanele juridice sau copie a documentelor care atestă autorizarea 

în cazul persoanelor fizice. Informaţiile cuprinse în documentele solicitate trebuie să fie reale/actuale 

la data limită de depunere a ofertelor. La solicitare, ofertantul declarat câștigător va prezenta, 

pentru conformitate, documentul/documentele în original/copii legalizate; 

 d.) declaraţie notarială din care să rezulte că operatorul economic nu se află în procedură de 

insolvenţă/faliment sau reorganizare judiciară şi că ofertantul sau asociaţii acestuia, dacă este cazul, nu 

au comis infracţiuni sau abateri de natură economică; 

 e.) certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi 

taxelor către stat (certificat de atestare fiscală), inclusiv cele locale (certificat de impozite şi taxe 

locale), formulare tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care ofertantul este rezident – 

original sau copii semnate şi ştampilate pentru “conformitate cu originalul” de către reprezentantul legal 

al ofertantului, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioară celei în care este 

prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor. De asemenea, la solicitare, ofertantul declarat 

câștigător va prezenta, pentru conformitate, documentul/documentele în original/copii legalizate; 

 f.) declaraţie pe propria răspundere privind cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani; 

 g.) declaraţie pe propria răspundere referitoare la condiţiile de muncă şi respectarea protecţiei 

muncii, precum şi respectarea normelor legale de securitate şi prevenire a incendiilor; 

 h.) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că, nici unul din membrii 
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consiliului de administraţie/organ de conducere ale ofertantului sau asociaţii acestuia, dacă este cazul, nu 

sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv și nu se află în relaţii comerciale cu 

persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul instituţiei organizatoare; 

 i.) propunerea financiară, în care prețul oferit va fi cel puțin egal cu prețul de pornire a licitației. 

 Art. 24. Nu vor fi admişi/calificaţi pentru participarea la licitaţie, ofertanţii care: 

  nu fac dovada achitării garanţiei de participare; 

  nu prezintă documentele stabilite prin documentaţia de atribuire a contractului de închiriere; 

  înregistrează datorii faţă de bugetul de stat şi bugetul local, reprezentând obligaţii exigibile de 

plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, respectiv datorii scadente în luna anterioară 

celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor; 

  prezintă documente cu termen de valabilitate expirat, neconforme, nesemnate şi neştampilate sau 

documente incomplete, prin raportare la documentaţia de atribuire a contractului de închiriere şi 

prevederile legale în vigoare; 

  se află în procedură de insolvenţă/faliment sau reorganizare judiciară; 

  ofertantul sau asociaţii participanţi au comis fapte de natură infracţională ori abateri de 

natură economică. 

 

Secțiunea 4 Prezentarea ofertei 

 

  Art. 25. Oferta va fi astfel prezentată încât să rezulte că sunt îndeplinite, în totalitate, cerinţele 

solicitate prin documentaţia de atribuire a contractului de închiriere. Oferta se va prezenta astfel încât 

să se asigure posibilitatea verificării, punct cu punct, a corespondenţei acesteia cu cerinţele prevăzute 

prin documentaţia de atribuire a contractului de închiriere. 

 Art. 26. Ofertantul are obligaţia de a exprima preţul ofertat în lei şi trebuie să conţină maxim 2 

zecimale, atât în propunerea financiară iniţială, cât şi în propunerea financiară îmbunătăţită, în urma 

finalizării licitației. 

 Art. 27. (1) Oferta se va depune într-un exemplar original şi o copie. Plicurile interioare trebuie 

să fie marcate după cum urmează: 

 1. documente de calificare, în original şi copie, în plicuri închise şi sigilate, pe care se va 

scrie DENUMIREA şi ADRESA ofertantului, precum şi menţiunea DOCUMENTE DE 

CALIFICARE ORIGINAL, respectiv COPIE; 

 2. propunerea financiară, în original şi copie, în plicuri închise şi sigilate, pe care se va scrie 

DENUMIREA şi ADRESA ofertantului, precum şi menţiunea PROPUNERE FINANCIARĂ 

ORIGINAL, respectiv COPIE; 

(2) Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate, marcând 

corespunzător plicurile cu ORIGINAL şi, respectiv COPIE. La rândul lor, plicurile conţinând 

documentele de calificare şi propunerea financiară, se vor introduce într-un plic exterior, închis 

corespunzător şi netransparent. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu ADRESA instituţiei 

organizatoare şi cu menţiunea ÎN ATENŢIA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR şi va fi 

însoţit de o scrisoare de înaintare în care se precizează intenţia participării la procedura de licitație. 

Dacă plicul exterior nu este marcat şi închis corespunzător, instituţia organizatoare nu îşi asumă nici o 

responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

Art. 28. (1) Ofertele se vor depune la registratura de la sediul administrativ al organizatorului, 

până la data indicată de acesta prin documentaţia de atribuire a contractului de închiriere. 

    (2) Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica documentele care însoţesc 

oferta, după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la 

procedura pentru atribuirea contractului de închiriere şi a pierderii garanţiei de participare. 

    (3) Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica propunerea financiară, după 

expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor şi până la data efectivă a licitaţiei, sub sancţiunea 

excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere şi a pierderii garanţiei de 

participare. 

 

Secțiunea 5 Organizarea procedurii de licitaţie 

   

 Art. 29. (1) Şedinţa de licitaţie este condusă de preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor, în 

ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, şi numai în cazul în care participă la procedura de 

licitaţie minim 2 ofertanţi din cei declarați  admişi, ca urmare a verificării documentelor depuse. 

     (2) Participanţii la procedura de licitație, desemnaţi din partea ofertanţilor, vor 

prezenta o delegaţie/împuternicire în acest sens, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al 

persoanei fizice/juridice participante. 

     (3) Preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor anunţă obiectul licitaţiei şi durata 

închirierii, face prezenţa participanţilor la licitaţie şi constată dacă sunt îndeplinite condiţiile legale 
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pentru desfăşurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate. 

      (4) Preşedintele anunţă preţul de pornire a licitaţiei, respectiv preţul de la care se 

porneşte strigarea, cu precizarea salturilor de supralicitare aprobate prin documentaţia de licitaţie. 

      (5) Comisia de evaluare a ofertelor va analiza documentele de calificare depuse de către 

ofertanţi şi va întocmi un proces verbal de analiză, precum şi lista cu ofertanţii care au îndeplinit toate 

condiţiile de participare (respectiv au depus documentele de calificare în forma solicitată prin 

documentaţia de atribuire a contractului de închiriere) şi au fost declarați admişi, pentru licitaţie 

sau, după caz, propunerea de anulare a procedurii de licitaţie în situaţia neîndeplinirii condiţiilor de 

desfăşurare a acesteia, respectiv să existe minim 2 ofertanţi care îndeplinesc cerinţele de participare la 

prima organizare a procedurii de licitaţie şi la prima repetare a acesteia sau minim un ofertant care 

îndeplineşte cerinţele de participare la cea de-a doua repetare a procedurii de licitaţie sau la următoarele 

repetări. 

        (6) Preşedintele comisiei de licitaţie deschide propunerile financiare ale ofertanților 

declarați admiși în cadrul şedinţei de licitaţie. 

 Art. 30. (1) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele cazuri: 

 a.) a fost depusă după data și ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cea stabilită în 

invitația de participare; 

 b.) nu este însoțită de garanția de participare conform documentației de închiriere; 

 c.) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de 

calificare stabilite prin documentele de închiriere; 

 d.) oferta inițială prezintă un preț mai mic decât prețul minim de pornire. 

      (2) Oferta este declarată neconformă în următoarele cazuri: 

 a.) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini; 

 b.) conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale stabilite de titularul dreptului de 

administrare care sunt dezavantajoase pentru acesta, iar ofertantul nu renunță la clauzele respective. 

 Art. 31. Lista cu ofertanţii declaraţi admişi se va publica pe site-ul instituţiei organizatoare, înainte 

cu o zi lucrătoare de data anunţată pentru licitaţie. 

 Art. 32. (1) Participanţii la licitaţie îşi vor prezenta oferta de preţ prin strigări, ofertă care trebuie 

să respecte condiţiile de salt menţionate la deschiderea licitaţiei, astfel cum au fost stipulate prin 

documentaţia de atribuire a contractului de închiriere. 

     (2) După fiecare strigare, preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor anunţă, cu voce 

tare şi în mod clar, suma oferită de licitanţi. 

      (3) În cazul în care, dacă după a treia strigare a ultimei oferte, nu se strigă o sumă 

mai mare, preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor anunţă adjudecarea licitaţiei în favoarea 

participantului la licitaţie care a oferit ultima sumă. 

       (4) După anunţarea câştigătorului de către preşedintele comisiei de licitaţie, se 

declară închisă licitaţia, după care se procedează la întocmirea procesului verbal de licitație, act prin 

care se consemnează modul de desfăşurare a licitaţiei şi rezultatul procedurii (respectiv ofertantul 

câştigător şi suma cu care s-a adjudecat licitaţia), proces verbal care se semnează de către comisia de 

licitaţie, precum şi de către participanţii la licitaţie. 

 Art. 33. La cererea participanţilor, se va asigura câte o copie după procesul verbal de licitaţie. 

 Art. 34. În cazul în care nu s-au prezentat minim 2 participanţi la licitaţie sau în cazul în care nici 

un ofertant, din cei doi minim eligibili, nu a oferit cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va relua, prin 

repetare, la o dată ulterioară stabilită prin decizia conducătorului instituţiei organizatoare, încheindu-se, în 

acest sens, un  proces - verbal de constatare. 

 Art. 35. Dosarul privind documentele premergătoare încheierii contractului de închiriere se 

păstrează la sediul instituţiei publice organizatoare a licitaţiei şi se arhivează după cel puţin 5 ani de la data 

finalizării contractului de închiriere. 

 

Secțiunea 6 Repetarea procedurii de licitaţie publică pentru închiriere 

 

  Art. 36. Procedura de licitaţie se va repeta în următoarele situaţii: 

   nu au întrunit condiţiile de calificare minim 2 oferte; 

   nu s-au prezentat la licitație minim 2 ofertanți dintre cei declarați calificați; 

   nici un ofertant participant la licitație nu a oferit cel puţin preţul de pornire; 

   în cazul în care ofertantul declarat câştigător nu s-a prezentat, în termenul stabilit, pentru 

semnarea contractului de închiriere. 

 Art. 37. Repetarea licitaţiei se va face după: 

 a.) minim 10 zile de la data încheierii procesului - verbal de analiză în cazul nu au îndeplinit 

condiţiile de calificare minim 2 oferte; 

 b.) minim 10 zile de la data încheierii procesului - verbal al licitației organizate anterior în 

cazul în care nu s-au prezentat la licitaţie minim 2 ofertanţi dintre cei declaraţi calificaţi sau în cazul în 
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care nici un ofertant participant la licitaţie nu a oferit cel puţin preţul de pornire; 

 c.) minim 10 zile de la data comunicată pentru încheierea contractului de închiriere, în cazul în care 

ofertantul declarat câştigător nu s+a prezentat în termenul stabilit, pentru semnarea contractului de 

închiriere.. 

 Art. 38. (1) La prima repetare a licitaţiei, în documentaţia de atribuire a contractului de 

închiriere, preţul de pornire se va stabili prin majorarea cu cel puțin 3% a preţului iniţial, iar 

procedura de licitație se va desfășura conform prevederilor art. 29-32 din prezentul Regulament. 

     (2) În cazul în care, nici de această dată, nu se întrunesc condiţiile stipulate la punctul 

6.1, licitaţia se va relua din nou, după minim alte 10 zile, iar preţul va fi majorat cu cel puțin 5% faţă de 

cel de la prima licitaţie (preţul de pornire a licitației iniţial). 

     (3) Dacă la această a doua repetare a procedurii de licitație se prezintă: 

 a.) minim 2 (doi) ofertanți declarați calificați, procedura de licitație se va desfășura conform 

prevederilor art. 29-32 din prezentul Regulament; 

 b.) un ofertant care îndeplineşte toate condiţiile de participare prevăzute prin documentaţia de 

atribuire a contractului de închiriere şi oferă preţul majorat cu cel puţin 5% faţă de preţul de pornire 

inițial, acesta va fi declarat câştigător; 

c.) nici un ofertant care să îndeplinească condițiile de participare prevăzute prin 

documentaţia de atribuire a contractului de închiriere, procedura se va relua în condițiile punctului 

6.4, fără a se mai aplica o altă majorare a prețului. 

Art. 39. (1) După desemnarea şi anunţarea câştigătorului de către preşedintele comisiei de evaluare 

a ofertelor, se declară închisă licitaţia şi se procedează la întocmirea procesului verbal de şedinţă, 

document care se semnează de către comisia de licitaţie şi de către participanţii la licitaţie. 

   (2) În procesul verbal de licitaţie se va consemna, obligatoriu, modul de desfăşurare a 

şedinţei de licitaţie, preţurile oferite, ofertantul câştigător şi suma cu care s-a adjudecat licitaţia. 

    (3) Instituţia organizatoare a procedurii de licitaţie are obligaţia de a asigura 

păstrarea documentelor premergătoare încheierii contractului de închiriere, pe o perioadă de cel puţin 5 

ani de la data încetării contractului de închiriere. 

 

CAPITOLUL 4  Contractul de închiriere 

 

 Art. 40. (1) Câştigătorul licitaţiei este obligat să semneze contractul de închiriere în maxim 10 zile 

de la data adjudecării licitaţiei şi întocmirii procesului verbal de licitaţie. 

     (2) Nerespectarea obligaţiei prevăzută la  alin. 1 are drept consecinţă pierderea  

garanţiei  de participare. 

      (3) În cazul participanţilor care nu au fost declaraţi câştigători, garanţia de participare va 

fi restituită în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data licitaţiei, sub condiția angajării că nu 

vor depune contestație asupra procedurii de licitație. 

      (4) În cazul ofertantului declarat câștigător, garanția de participare va fi restituită după 

constituirea garanției de bună execuție. 

 Art. 41. Contractul de închiriere se încheie între titularul dreptului de administrarea a bunului 

imobil – instituţia publică care a organizat procedura de licitaţie, şi câştigătorul licitaţiei. 

 Art. 42. (1) Contractantul (locatarul) va fi obligat la plata chiriei, prin modalitatea stabilită de 

către locator potrivit documentaţiei şi contractului de închiriere. 

      (2) După împlinirea fiecărui an, valoarea chiriei stabilită prin procedura de licitaţie va fi 

actualizată potrivit formulei: 

V = V(0) x C(A) 

în care: 

V     - reprezintă valoarea actualizată a chiriei; 

V(0) - reprezintă valoarea chiriei stabilită prin procedura de licitaţie;  

C(A) - reprezintă coeficientul de actualizare care urmează să fie aplicat, 

      (3) Actualizarea chiriei se va face conform indicilor statistici elaboraţi de Institutul 

Naţional de Statistică, prin raportare la data încheierii contractului, și numai în cazul în care 

coeficientul de actualizare, ce urmează a fi aplicat, este unul pozitiv și reprezintă o creștere. 

  Art. 43. (1) Durata minimă  a unui contract de închiriere pentru imobilele care fac obiectul 

prezentului regulament este de un an, iar durata maximă nu poate depăşi 5 (cinci) ani, cu 

posibilitatea prelungirii, cu aprobarea conducerii Consiliului Judeţean Alba pentru cel mult aceeaşi 

perioadă, sub condiţia îndeplinirii obligaţiilor contractuale. 

   (2) Prelungirea  contratelor  de  închiriere  este  permisă  numai  dacă  sunt  întrunite,  

cumulativ, următoarele condiţii: 

   locatarul a achitat chiria la termenele contractuale convenite; 

   locatarul a respectat şi a îndeplinit celelalte clauze contractuale; 

   locatarul nu este înregistrat cu debite la bugetul de stat şi bugetul local; 
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   locatarul nu a fost sancţionat, pe perioada derulării contractului de închiriere, prin acte ale 

organelor abilitate, ca urmare a controlului desfăşurat de acestea, asupra modului în care îşi desfăşoară 

activitățile în imobilul închiriat; 

   locatarul nu se află în procedură de dizolvare ori lichidare, după caz; 

   locatarul nu se află în procedură de insolvenţă; 

   locatarul prezintă dovada solvabilităţii; 

   locatarul nu şi-a modificat, pe parcursul derulării contractului de închiriere, 

profilul/obiectul de activitate desfășurat în imobilul închiriat, în raport cu cel avut la data participării la 

procedura de licitaţie şi semnării contractului de închiriere, confirmat și prin certificatul constatator 

emis de Oficiul Registrului Comerţului. 

  Art. 44. La împlinirea termenului de închiriere, bunurile imobile, pentru care nu se operează 

prelungirea contractului prin act adiţional, vor putea fi închiriate, din nou, prin licitaţie publică, 

organizată şi desfăşurată în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi cu dispoziţiile legale în 

vigoare. 

  Art. 45. Încetarea contractului de închiriere intervine în următoarele situaţii: 

  a.) la expirarea duratei de valabilitate a contractului de închiriere; 

  b.) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 

locator, cu cel puţin 30 zile anterior eliberării spaţiului; 

  c.) în cazul nerespectării/neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către locatar, precum și 

orice alte cauze care se datorează vinei/culpei locatarului, prin reziliere de către locator, cu plata unei 

despăgubiri în sarcina locatarului, astfel cum se stabilește prin contractul de închiriere; 

  d.) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului închiriat sau în cazul imposibilităţii 

justificate a locatarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; 

  e.) modificarea/încetarea activităţilor prevăzute în obiectul contractului de închiriere; 

  f.) orice alte cauze care nu se datorează vinei/culpei uneia dintre părţi; 

  g.) alte cauze de încetare a contractului de închiriere, fără a aduce atingere cauzelor şi 

condiţiilor reglementate de lege. 

 

CAPITOLUL 5  Procedura de contestare 

 

 Art. 46. (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-

un act al instituției organizatoare, prin încălcarea dispozițiilor legale și administrative în vigoare, poate 

solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea instituției organizatoare de a emite un act, 

recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, mai întâi pe cale administrativă, iar ulterior, 

la instanțele judecătorești competente. 

     (2) În sensul prevederilor alin. 1, prin persoană vătămată se înţelege orice operator 

economic care: 

 - are sau a avut un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de licitație; 

 - a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecinţă a unui act al instituției 

organizatoare, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în termenul stabilit a 

unei contestații privind respectiva procedura de licitație. 

     (3) În sensul prevederilor alin. 1, prin act al instituției organizatoare se înţelege orice 

act administrativ, orice altă operaţiune administrativă care produce sau poate produce efecte 

juridice, neîndeplinirea în termenul stabilit a unei obligaţii prevăzute de prezentul regulament, 

omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune, în legătură cu sau în cadrul 

procedurii de licitație. 

 Art. 47. (1) Participanţii la licitaţie pot formula contestaţii în cazul în care apreciază că nu s-au 

respectat, în totalitate, dispoziţiile legale şi regulamentare referitoare la organizarea şi desfăşurarea 

licitaţiei. Contestaţiile se depun la registratura de la sediul instituţiei publice care a organizat licitaţia, în 

termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data încheierii licitaţiei. 

     (2) Instituţia publică organizatoare a licitaţiei este obligată să soluţioneze contestaţia în 

termen de maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea acesteia, prin comisia de soluționare a contestațiilor 

numită prin decizia/dispoziția conducătorului instituției, comisie din care va face parte și un reprezentant 

al U.A.T. - Județul Alba. 

 Art. 48. (1) După primirea unei contestaţii, comisia de soluționare a contestațiilor are dreptul de 

a adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare, ca urmare a celor formulate prin 

contestaţie. 

     (2) Autoritatea/instituția organizatoare va comunica măsurile de remediere adoptate, atât 

contestatorului, cât și celorlalţi ofertanți participanți la procedura de licitație, în termen de maxim 2 zile 

de la data  p\n[ la care vor putea fi depuse contesta’ii. 

      (3) După soluționarea contestației, în cazul în care persoana vătămată intenționează 

introducerea unei cereri în fața instanțelor de judecată, aceasta va notifica instituția organizatoare cu 
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privire la intenția sa. 

       (4) Lipsa notificării prevăzute la alin. 1 nu împiedică introducerea cererii în faţa 

instanţelor de judecată. 

       (5) Notificarea prevăzută la alin. 1 nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de 

licitație. 

 

CAPITOLUL 6 Forţa majoră 

 

 Art. 49. (1) Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

    (2) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

regulament, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

     (3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

     (4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 

părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

      (5) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 

părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

       (6) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 

de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a procedurii de 

licitaţie sau a contractului, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

CAPITOLUL 7  Comunicări 

 

 Art. 50. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului regulament ori a 

viitorului contract de închiriere, trebuie să fie transmisă în scris. 

        (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi 

în momentul primirii. 

 Art. 51. Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

 

CAPITOLUL 8  Alte dispoziţii 

 

 Art. 52. Contractele de închiriere încheiate cu nerespectarea prevederilor din documentaţia de 

atribuire referitoare la preţ, durată şi destinaţie sau alte elemente tehnice şi financiare sunt lovite de 

nulitate. 

 Art. 53. Locatarii sunt obligaţi la plata utilităţilor consumate, prin modalitatea stabilită de către 

locator potrivit documentaţiei şi contractului de închiriere. 

 Art. 54. (1) Pentru efectuarea de lucrări de modernizare, consolidare, reabilitare sau reparaţii 

curente este necesar acordul titularului dreptului de proprietate – U.A.T. – Judeţul Alba, care va fi 

solicitat de către locator (titularul dreptului de administrare), în numele locatarului (chiriaşului), în baza 

unei cereri prin care se va indica tipul lucrărilor şi estimarea contravalorii acesteia, la care se va anexa 

un certificat de urbanism informativ. 

     (2) Tot plusul de valoare care rezultă din lucrările efectuate în spaţiul închiriat, 

revine, de drept, proprietarului bunului. 

 Art. 55. (1) Locatarii sunt obligaţi să respecte prevederile legale în vigoare privind normele 

generale de apărare împotriva incendiilor. 

       (2) De asemenea, dispoziţiile legale referitoare la protecţia mediului, cad în sarcina 

locatarilor. 

 

(1) CAPITOLUL 9  Dispoziţii finale 

 

 Art. 56. Dispoziţiile prezentului regulament se aplică tuturor bunurilor imobile construcţii și terenuri 

proprietate publică a Judeţului Alba. 

 Art. 57. Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile legale în vigoare 

aplicabile în materia închirierii. 

 Art. 58. Orice modificare care va fi adusă contractelor de închiriere se va face numai prin încheierea 

unui act adițional, în condițiile prezentului regulament și a legislației în vigoare în domeniul închirierii. 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU                                                                   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării Proiectului „TECHNIC – TECHnical partNership towards 

Innovation and Cooperation for VET” – „Parteneriat tehnic pentru inovare şi cooperare în VET” 

depus şi selectat spre finanţare în cadrul Programului Erasmus+, KA202 Parteneriate strategice în 

domeniul formare profesională VET 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „TECHNIC – TECHnical 

partNership towards Innovation and Cooperation for VET” – „Parteneriat tehnic pentru inovare şi 

cooperare în VET” depus şi selectat spre finanţare în cadrul Programului Erasmus+, KA202 Parteneriate 

strategice în domeniul formare profesională VET; 

          - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului 

„TECHNIC – TECHnical partNership towards Innovation and Cooperation for VET” – „Parteneriat 

tehnic pentru inovare şi cooperare în VET” depus şi selectat spre finanţare în cadrul Programului 

Erasmus+, KA202 Parteneriate strategice în domeniul formare profesională VET; 

          - raportul de specialitate nr. 2123715 noiembrie 2017 al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Ghidului Programului ERASMUS+ versiunea 2017; 

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

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

afaceri;  

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 5 lit. a pct. 1 și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art.35 din Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale, 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. (1) Se aprobă implementarea Proiectului „TECHNIC – TECHnical partNership towards 

Innovation and Cooperation for VET” – „Parteneriat tehnic pentru inovare şi cooperare în VET” 

selectat spre finanţare în cadrul Programului Erasmus+, KA202 Parteneriate strategice în 

domeniul formare profesională VET, în valoare totală de 190.225,00 euro, finanțat în proporție de 

100% de Comisia Europeană. 

(2) Bugetul alocat partenerului Consiliul Judeţean Alba este de 20020,00 euro, din care 

grant acordat 20020,00 euro. 

Art. 2. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Alba a cheltuielilor neeligibile care pot 

surveni în perioada implementării Proiectului, în valoare de maxim 5000 euro. 

Art. 3. Se mandatează președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel, pentru a 

semna în calitate de reprezentant legal al acestei autorități, documentele aferente implementării 

proiectului, alături de ceilalți parteneri din cadrul Proiectului. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului 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, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Direcției 

dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Proiectului „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” 

în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul 

locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

 

         Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Reabilitare energetică a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în 

sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi 

a cheltuielilor legate de proiect; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Reabilitare 

energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în vederea finanţării acestuia în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu 

emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi a cheltuielilor legate de proiect; 

- raportul de specialitate nr. 21239 din 15 noiembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ţinând 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 – condiţii specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020, Axa 

prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1., aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice nr. 3288/27.12.2016, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 

Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d şi lit. e, art. 91 alin. 5 lit. a pct. 3 şi art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 aprobate prin H.G. nr. 

93/2016, 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 Proiectul „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. 

Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea 

B – Clădiri publice, nr. apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI. 
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Art. 2. Acordul de parteneriat nr. 9715/8273/25 mai 2017 încheiat între Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia – lider de proiect şi UAT Judeţul Alba – partener în vederea implementării proiectului 

menţionat la art.1, acord aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 167 din 24 mai 2017 a 

Consiliului Judeţean Alba, rămâne nemodificat.   

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a Proiectului „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia”, în cuantum de 15350482,84 lei (inclusiv TVA). 

Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Județului Alba, reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 281641,12 lei, reprezentând cofinanțarea Proiectului „Reabilitare energetică a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”.  

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”, 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. Se împuterniceşte Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia – doamna Coşarcă 

Nicoleta, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia – în calitate de lider de proiect şi al partenerului UAT Judeţul Alba.  

Art. 8. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Județului Alba în vederea ducerii sale 

la îndeplinire Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei 

dezvoltare şi bugete şi Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 100 din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, se înaintează și se comunică Prefectului Judeţului Alba, 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Agenției pentru Dezvoltare Regională CENTRU.  

Art. 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare în Monitorul Oficial al 

Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro.  

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                             SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                       Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 352 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017  



 

 
240 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Sîntimbru - Galtiu - 

Mihalţ - Oiejdea , operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- 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 Alba Iulia - 

Sîntimbru - Galtiu - Mihalţ - Oiejdea, operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL; 

      - 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 Alba Iulia - Sîntimbru - Galtiu - Mihalţ - Oiejdea, operatorului de transport rutier SC Gicu Trans 

SRL; 

- raportul de specialitate nr. 21273 din 16 noiembrie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL privind eliberarea unei licențe de 

traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, 

pe traseul Alba Iulia - Sîntimbru - Galtiu - Mihalţ - Oiejdea, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 21173/15 noiembrie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 2389/16 noiembrie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Gicu Trans SRL în vederea 

eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Sîntimbru - Galtiu - Mihalţ - Oiejdea ;  

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; 

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

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

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 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 23 noiembrie 2017 - 8 noiembrie 

2019, pe traseul  Alba Iulia - Sîntimbru - Galtiu - Mihalţ - Oiejdea, operatorului de transport rutier SC 

Gicu Trans SRL, cod de înregistrare fiscală RO14233677, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Cornel 

Medrea, nr. 16 A, 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 Gicu 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. 
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 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 Gicu Trans 

SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                          Vasile BUMBU       

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 353 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Benic - Mesentea - Galda 

de Jos - Teiuş - Oiejdea, operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- 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 Alba Iulia - 

Benic - Mesentea - Galda de Jos - Teiuş - Oiejdea, operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL; 

      - 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 Alba Iulia - Benic - Mesentea - Galda de Jos - Teiuş - Oiejdea, operatorului de transport rutier SC 

Gicu Trans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 21277 din 16 noiembrie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL privind eliberarea unei licențe de 

traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, 

pe traseul Alba Iulia - Benic - Mesentea - Galda de Jos - Teiuş - Oiejdea, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 21172/15 noiembrie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 2389/16 noiembrie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Gicu Trans SRL în vederea 

eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Benic - Mesentea - Galda de Jos - Teiuş - Oiejdea;  

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; 

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

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

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 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 23 noiembrie 2017 - 8 noiembrie 

2019, pe traseul  Alba Iulia - Benic - Mesentea - Galda de Jos - Teiuş - Oiejdea, operatorului de 

transport rutier SC Gicu Trans SRL, cod de înregistrare fiscală RO14233677, cu sediul în municipiul 

Alba Iulia, str. Cornel Medrea, nr. 16 A, 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 Gicu 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. 
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 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 Gicu Trans 

SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                          Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 354 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de parcelare a terenului aferent imobilului 

în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, situat în municipiul Alba Iulia, B-dul 

Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba, înscris în CF nr. 86549 Alba Iulia - proprietate publică a 

Judeţului Alba şi aprobarea modificării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

Judeţului Alba  

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 29 noiembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de parcelare a terenului 

aferent imobilului în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, situat în municipiul Alba 

Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba, înscris în CF nr. 86549 Alba Iulia - proprietate publică 

a Judeţului Alba şi aprobarea modificării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

Judeţului Alba; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale 

de parcelare a terenului aferent imobilului în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

situat în municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba, înscris în CF nr. 86549 Alba 

Iulia - proprietate publică a Judeţului Alba şi aprobarea modificării Inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al Judeţului Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 21882/24 noiembrie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 - documentaţia tehnică cadastrală de parcelare a terenului aferent imobilului în care îşi are 

sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, situat în municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 

23, înscris în CF nr. 86549 Alba Iulia - proprietate publică a Judeţului Alba, înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 21874/24 noiembrie 2017 întocmită de expert topo. ing. Şuluţiu Mihai. 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 333/23 noiembrie 

2017 privind însuşirea documentaţiei tehnice de actualizare date imobil asupra bunului „Imobil în care 

îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent”, situat în municipiul Alba Iulia, 

B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba, înscris în CF nr. 86549 Alba Iulia - proprietate publică a 

Judeţului Alba; 

 Ținând cont de Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Judeţului Alba, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba, Anexa nr. 1 – Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al judeţului Alba, cu modificările şi completările ulterioare (poziţia cu nr. crt. 25); 

 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară 

aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate imobiliară privind aprobarea, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se însuşeşte documentaţia tehnică cadastrală de parcelare a terenului aferent imobilului în 

care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, situat în municipiul Alba Iulia, B-dul 

Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba, în suprafaţă de 24197 mp,  înscris în C.F. nr. 86549 Alba Iulia - 

proprietate publică a Judeţului Alba, prezentată în anexa nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă parcelarea terenului menţionat la art. 1, în două loturi, după cum urmează: 

 Lotul 1 nou creat, cu nr. topo. nou (parcelat) 2985/1/1/1 cu categoria de folosinţă 

a terenului curţi construcţii, în suprafaţă de 3313 mp, nr. cadastral 106269; 
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 Lotul nr. 2, nou creat cu nr. topo nou (parcelat) 2985/1/1/2 cu categoria de 

folosinţă a terenului curţi construcţii şi construcţiile  C3, C4, C5, C7, C8, C9, C10 şi C11, în suprafaţă de 

20884 mp, nr. cadastral 106270. 

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea 

Funciară a parcelării aprobată la art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. (1) Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, însuşit prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001 şi atestat prin H.G. nr. 974/2002 – Anexa nr. 1, cu 

modificările şi completările ulterioare aduse prin H.G. nr. 831/2014, se modifică, conform anexei nr. 2 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri.   

 (2) Poziţia nr. crt. 25 – Imobil în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia şi terenul aferent se modifică astfel: 

  coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:  

o „Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Bulevardul Revoluţiei 1989, nr. 23, 

județul Alba, compus din:  

 1) Clădire Spital şi Policlinică (C8), cu suprafaţa totală construită la sol de 3.510 

mp, cuprinzând: a) Clădire Corp spitalizare cu 700 de paturi, având un regim de înălţime S+P+5E, 

fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi plăci prefabricate, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; b) 

Clădire Casa scării, având un regim de înălţime P+5E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de 

beton şi acoperiş tip terasă; c) Clădire Bloc operator şi Policlinică, având un regim de înălţime P+2E, 

fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; 

 2) Clădire Oncologie (C9), cu suprafaţa construită la sol de 627 mp, având un 

regim de înălţime D+P+E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; 

 3) Clădire Post trafo şi Grup electrogen (C10), cu suprafaţa construită la sol de 

146 mp, edificată în regim P; 

 4) Clădire Laborator Medicină Legală şi Morga (C11), cu suprafaţa construită la 

sol de  209 mp, având un regim de înălţime P+2E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de 

beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; 

 5) Clădire Staţie de oxigen (C3), cu suprafaţa construită la sol de 199 mp, 

edificată în regim P; 

 6) Bazin de apă (C4), cu suprafaţa construită la sol de 10 mp, având capacitatea 

de 300 mc;  

 7) Clădire Centrala termică, Atelier mecanic, Staţie hidrofoare, Staţie 

compresoare şi Crematoriu (C5), cu suprafaţa totală construită la sol de 521 mp, regim P;  

 8) Clădire Bloc alimentar şi Spălătorie (C7),  cu suprafaţa construită de 664 mp, 

având un regim de înălţime S+P, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip 

terasă; 

 9) Amenajări exterioare: drumuri, trotuare, alei pavate cu dale de beton şi zone 

verzi, garduri şi împrejmuiri; 

Teren intravilan aferent în suprafaţă totală de 24.572 mp, din care:  

a. Teren curţi construcţii în suprafaţă de 3.313 mp; 

b. Teren curţi construcţii în suprafaţă de 20.884 mp, pe care sunt edificate construcţiile C3, C4, C5, C7, C8, 

C9, C10 şi C11; 

c. Teren curţi construcţii în suprafaţă de 375 mp. 

 Vecinătăţi: Est–Bulevardul Revoluţiei 1989; Sud–Bulevardul Transilvaniei; 

Vest–Strada Fântânelelor; Nord–Liceul Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia”. 

  coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 

1. 1973;  

2. 2013;  

3. 1973;  

4.  1993;  

5-9. 1973. 

  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „61.404.422,66” 

  coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:  

Domeniul public al Judeţului Alba. 

a) C.F. nr. 106269 Alba Iulia,  nr. cadastral 106269, nr. topo. 2985/1/1/1; 

b) C.F. nr. 106270 Alba Iulia, nr. topo. 2985/1/1/2, nr. cadastral 106270 şi 106270- C3, C4, C5, C7, C8, C9, 

C10 şi C11; 

c) C.F. nr. 86550 Alba Iulia, nr. cadastral 86550, nr. topo. 2985/1/2. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi din 

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

hotărâri. 
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Art. 7. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba, Direcției juridice şi relații publice, Direcţiei 

amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                      p.SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA 

                                       Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 355 

Alba Iulia, 29 noiembrie  2017 

 

NOTA: Anexa 1 a HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 355/29 noiembrie 2017 este 

publicată și poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 355/29 noiembrie 2017   

 

Datele de identificare  

ale bunului imobil cuprins la poziția cu nr. crt. 25 în 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

Crt. 

Codul  

de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al 

dării în 

folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

       - lei  - 

Situaţia 

juridică actuală 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

25 1.6.2. Imobil în care îşi 

are sediul Spitalul 

Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia 

şi terenul aferent 

„Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Bulevardul Revoluţiei 1989, nr. 

23,  județul Alba, compus din: 

 1) Clădire Spital şi Policlinică (C8), cu suprafaţa totală construită la sol de 

3.510 mp, cuprinzând: a) Clădire Corp spitalizare cu 700 de paturi, având un regim 

de înălţime S+P+5E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi plăci prefabricate, 

planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; b) Clădire Casa scării, având un regim de 

înălţime P+5E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş 

tip terasă; c) Clădire Bloc operator şi Policlinică, având un regim de înălţime P+2E, 

fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; 

 2) Clădire Oncologie (C9), cu suprafaţa construită la sol de 627 mp, având un 

regim de înălţime D+P+E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton 

şi acoperiş tip terasă; 

 3) Clădire Post trafo şi Grup electrogen (C10), cu suprafaţa construită la sol de 

146 mp, edificată în regim P; 

 4) Clădire Laborator Medicină Legală şi Morga (C11), cu suprafaţa construită 

la sol de  209 mp, având un regim de înălţime P+2E, fundaţii de beton, zidărie din 

cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; 

 5) Clădire Staţie de oxigen (C3), cu suprafaţa construită la sol de 199 mp, 

edificată în regim P; 

 6) Bazin de apă (C4), cu suprafaţa construită la sol de 10 mp, având capacitatea 

 

 

1973 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

1973 

 

1993 

 

 

1973 

 

1973 

61.404.422,66 Domeniul public 

al Judeţului Alba 
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Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

Crt. 

Codul  

de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al 

dării în 

folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

       - lei  - 

Situaţia 

juridică actuală 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

de 300 mc;  

 7) Clădire Centrala termică, Atelier mecanic, Staţie hidrofoare, Staţie 

compresoare şi Crematoriu (C5), cu suprafaţa totală construită la sol de 521 mp, regim 

P;  

 8) Clădire Bloc alimentar şi Spălătorie (C7),  cu suprafaţa construită de 664 

mp, având un regim de înălţime S+P, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu 

de beton şi acoperiş tip terasă; 

 9) Amenajări exterioare: drumuri, trotuare, alei pavate cu dale de beton şi zone 

verzi, garduri şi împrejmuiri; 

 Teren intravilan aferent în suprafaţă totală de 24.572 mp, din care: 

a) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 3313 mp; 

b) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 20884  mp, pe care sunt edificate 

construcţiile C3, C4, C5, C7, C8, C9, C10 şi C11; 

c) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 375 mp. 

 Vecinătăţi: Est–Bulevardul Revoluţiei 1989; Sud–Bulevardul Transilvaniei; 

Vest–Strada Fântânelelor; Nord–Liceul Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia”. 

 

1973 

 

 

1973 

 

 

1973 

 

 

 

 

 

 

 

a) C.F. nr. 

106269   

Alba Iulia,           

nr. cadastral 

106269,       

nr. topo. 

2985/1/1/1; 

b) C.F. nr. 

106270  

Alba Iulia,           

nr. topo. 

2985/1/1/2   

nr. cadastral 

106270 şi  

106270- C3, 

C4, C5, C7, 

C8, C9, C10 

şi C11; 

c) C.F. nr. 

86550    

Alba Iulia,   
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Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

Crt. 

Codul  

de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al 

dării în 

folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

       - lei  - 

Situaţia 

juridică actuală 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

nr. cadastral 

86550,         

nr. topo. 

2985/1/2. 

 

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba: 

 

   Preşedinte:     p.Secretar:      Membri: 

   Ion DUMITREL     Liliana NEGRUŢ     Voichița Maria COMAN  

               Marian Florin AITAI  

               Ioan BODEA  

               Liliana NEGRUȚ  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a unui teren 

proprietatea Județului Alba, în vederea realizării obiectivului de investiţii 

„Construire Secția Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”  

 

  Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 29 noiembrie 2017; 

 Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a 

unui teren proprietatea Județului Alba, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Construire Secția 

Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Naţională de 

Investiţii „C.N.I.” S.A., a unui teren proprietatea Județului Alba, în vederea realizării obiectivului de 

investiţii „Construire Secția Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”; 

- raportul de specialitate nr. 21881/24 noiembrie 2017, al Direcției gestionarea patrimoniului  din  

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 16761/31 octombrie 2017 al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, înregistrată la 

registratura  Consiliul Județean Alba cu nr. 20288/1 noiembrie 2017; 

 Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 130/2017 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; 

- Contractului de administrare nr. 1324-1479/26.02.2004, de transmitere a dreptului de 

administrare de la Consiliul Județean Alba către Spitalul Județean Alba asupra unor imobile aparținând 

domeniului public al Județului Alba cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2 lit. g, art. 4, art. 6, art. 7 și art. 13 ale anexei nr. 3 și anexa nr. 3
2
 din O.G. nr. 25/2001 

privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A., cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, 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 predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a 

amplasamentului, teren în suprafaţă de 3313 mp., situat în municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, 

nr. 23, judeţul Alba, aflat în proprietatea Județului Alba şi în administrarea Spitalului Județean de Urgență 

Alba Iulia, înscris în Cartea funciară nr. 106269 Alba Iulia, liber de orice sarcini, în vederea şi pe 

perioada realizării de către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii 

„Construire Secția Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”. 

Art. 2. Amplasamentul identificat potrivit art. 1 este viabilizat, conform documentelor 

urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

Art. 3. Consiliul Județean Alba se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele de teren 

necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 
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Art. 4. Se aprobă asigurarea finanţării de către Consiliul Județean Alba, a cheltuielilor pentru 

racordurile la utilităţi (alimentare cu energie electrică, gaz, apă, canal sau alt tip de combustibil utilizat, 

etc.). 

Art. 5. Consiliul Județean Alba se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului 

realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioadă de minim 15 ani. 

Art. 6. 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. 7. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, 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. 

 

                       CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                          p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                      Ion DUMITREL                   Liliana NEGRUŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 356 

Alba Iulia, 29 noiembrie 2017  



 

 
252 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor  

elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate de excepție  

 

       Consiliul Județean Alba, întrunit în ședință extraordinară, publică, în data de 29 noiembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici și 

cadrelor didactice, care au obţinut rezultate de excepţie; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obţinut rezultate de excepţie;  

- raportul de specialitate nr. 21883 / 24 noiembrie 2017 comun al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

și Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

   Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 107/16 martie 2017 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului 

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 

sport; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

- Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 7 din Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea 

competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate 

elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor, aprobate prin H.G. nr. 536/2016 

privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar; 

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 de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, 

care au obţinut rezultate de excepţie, conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri prevederile Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr. 212/13 decembrie 2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor 

olimpici care au obţinut rezultate de excepţie îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete și 

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4.  Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, Direcției 

juridică și relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                               CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Liliana NEGRUŢ   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 357 

Alba Iulia, 29 noiembrie 2017  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea 

     Consiliului Județean Alba nr. 357/29 noiembrie 2017 

 

 

 

   

REGULAMENT 

de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice,  

care au obţinut rezultate de excepţie  

 

 

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii Generale 

 

 Art. 1.  Promovarea şi susţinerea performanţei în educaţie constituie un obiectiv important pentru 

Consiliul Judeţean Alba.  

 Art. 2.  Prin premierea elevilor şi cadrelor didactice se răsplăteşte efortul depus de aceştia în obţinerea de 

rezultate excepţionale la Olimpiadele Şcolare Naţionale. 

 Art. 3. (1) Nici un elev sau cadru didactic nu poate fi avantajat sau discriminat cu privire la acordarea 

premiului pe criterii de sex, naționalitate, religie, rasă, apartenența personală a cadrelor didactice sau a 

rudelor acestora ori elevilor la organizații legal constituite sau partide politice. 

  (2) Criteriul de departajare îl constituie rezultatele obținute la etapa județeană sau națională a 

olimpiadelor școlare în timpul anului școlar încheiat la data acordării premiilor. 

  Art. 4.  Vor fi premiați elevii olimpici înscriși în unități de învățământ din județul Alba care au obţinut 

rezultate de excepţie, precum și cadrele didactice, care au pregătit elevii și au contribuit la obținerea 

rezultatelor de către aceștia. 

 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 

 

 Art. 5.  Potrivit prevederilor legale, autorităţile publice au obligaţia să sprijine educaţia. La baza 

elaborării acestui regulament stau prevederile: 

Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

Normelor metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, 

extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi 

unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor, aprobate prin H.G. nr. 536/2016 privind stimularea 

performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar; 

 

CAPITOLUL III – Alocarea resurselor financiare 

 

 Art. 6. Suma aferentă premierii se va aloca din bugetul propriu al Judeţului Alba, în conformitate cu 

sumele prevăzute în Hotărârea Consiliului Județean Alba privind aprobarea bugetului general al 

Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor 

externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  aferentă anului în curs.  

 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării premierii 

 

 Art. 7. Acordarea premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obţinut rezultate de excepţie 

va avea loc la Alba Iulia, în cadrul manifestării festive „Gala Performerilor”,  în luna decembrie a fiecărui 

an. 

 

 

 

CAPITOLUL V – Modalitatea de acordare a premiilor si cuantumul acestora 

 

 Art. 8. În cadrul evenimentului vor fi premiati, conform situaţiei întocmite de către Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba, elevii care, în cursul anului şcolar încheiat, au obţinut următoarele rezultate: 

  locul I la Etapa judeţeană a olimpiadelor școlare, pe discipline 

  locurile I, II, III sau menţiune la Etapa națională a olimpiadelor școlare, pe discipline.  
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Totodată, vor fi premiate şi cadrele didactice care au îndrumat activitatea acestora, precum și cele 

care au o mare contribuţie la obţinerea acestor performanţe.   

 Art. 9. În funcţie de bugetul alocat, cuantumul premiilor va fi structurat astfel: 

a.) Elevi:  

- Etapa Judeţeană: 

 Locul I – o sumă cuprinsă între 50-200 lei/elev/disciplină 

- Etapa naţională/intenaţională, 

 Locul I – o sumă cuprinsă între 250-600 lei/elev/disciplină 

 Locul II – o sumă cuprinsă între 200-500 lei/elev/disciplină 

 Locul III – o sumă cuprinsă între 150-400 lei/elev/disciplină 

 Menţiune – o sumă cuprinsă între 100-300 lei/elev/disciplină 

 b.) Cadre didactice: 

- Etapa judeţeană: 

 Locul I – o sumă cuprinsă între 100-300 lei/cadru didactic 

- Etapa naţională/internaţională: 

  Locul I, II, III sau menţiune – o sumă cuprinsă între 150-500 lei/cadru didactic 

 Art. 10. (1) În situaţia în care un elev/cadru didactic a obţinut rezultate la aceeaşi disciplină şi la etapa 

judeţeană şi la etapa naţională, internaţională, se va acorda un singur premiu, cel cu valoarea cea mai 

mare. 

      (2) În situaţia în care un cadru didactic are, prin intermediul elevilor săi, mai multe rezultate 

obţinute la aceeaşi disciplină, etapa judeţeană, naţională sau internaţională, se va acorda un singur premiu, 

cel cu valoarea cea mai mare. 

                  (3) În situaţia în care la rezultatele unui elev la o disciplină şi-au adus aportul două sau mai 

multe cadre didactice, fiecare cadru didactic va beneficia de o sumă egală cu limita minimă a premiului în 

bani, prevăzută la categoria respectivă. 

 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 

 

 Art. 11. Prevederile prezentului regulament se aplică începând cu anul 2017. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba  

precum și efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru 

bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii,  pe 

anul 2017 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 29 noiembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

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

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

proprii  pe anul 2017; 

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

Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017; 

 - raportul de specialitate nr. 22006/28 noiembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. ABG_STZ_20035/2017 cu privire la sumele alocate din Fondul de rezerva bugetara 

la dispoziţia Guvernului, prevăzut in bugetul de stat  pe anul 2017, conform H.G. nr. 830/2017; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 107/16 martie 2017 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului 

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 

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

interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

- Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

- Hotărârea Guvernului  nr.830/2017 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară 

la dispoziția Guvernului, prevăzut în  bugetul de stat pe anul 2017 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

Alba precum și efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru 

bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017 

și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 107/16 martie 2017 privind aprobarea 

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

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

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se 

rectifică, după cum urmează: 

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

„Art. 1.  Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2017, se stabileşte în sumă de 

454.616,10  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

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

„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, rectificat  pe anul 2017, în sumă de 

303.787,83 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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                        (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2017, se 

stabileşte în sumă de 233.193,88 mii lei. 

                        (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2017 se 

stabileşte în sumă de 70.593,95 mii lei. ˮ 

3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

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

din venituri  proprii pe anul 2017, rectificat  în sumă de 178.100,60 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

venituri  proprii pe anul 2017- secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 160.212,08 mii lei. 

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

proprii pe anul 2017- secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 17.888,52 mii lei.ˮ 

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

„Art. 6. (1) Cheltuielile rectificate pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2017 se stabilesc în 

sumă de 32.472,46 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

   5. Alineatul 1 al articolului 20 se modifică va avea următorul cuprins: 

  „Art. 20. (1) Cheltuielile pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului 

Alba, rectificate pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 137.026,00 mii lei, în structura prevăzută în anexele 

nr. 14 a și nr. 14 b - părți integrante ale prezentei hotărâri.ˮ 

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

„Art. 32. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2017 pentru Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba, în suma de  152.207,36 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 24 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

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

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

Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de credite în extras; Direcţiilor din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                               CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,                                p.SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

               Ion  DUMITREL                    Liliana NEGRUŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 358 

Alba Iulia, 29 noiembrie 2017 

 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 358/29 noiembrie 2017 sunt 

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

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea 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, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 29 noiembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind modificarea 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; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea 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; 

 - raportul de specialitate nr. 22029/28 noiembrie 2017 al Direcției juridică și relații publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare Decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nr. 

2351/C8/2534, 2730, 2937, 2938/11.09.2017 rămasă definitivă prin Decizia nr.3786/30.10.2017, 

pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul nr.666/57/2017. 

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

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și 

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

mediu de afaceri; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 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; 

      - Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

- art. 28 alin. 1, art. 35 alin. 2 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în 

materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

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 modificarea Studiului 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 astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 127/14 aprilie 2017 şi modificat prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 162/24 

mai 2017 și nr.253/ 27 iulie 2017, acesta urmând să aibă cuprinsul conform Anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârilor Consiliului Judeţean 

Alba nr. 127/14 aprilie 2017  nr. 253/27 iulie 2017 își încetează aplicabilitatea. 

      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. 

 

         PREȘEDINTE,              CONTRASEMNEAZĂ 

               Ion DUMITREL                            p.SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                                                                               Liliana NEGRUȚ 

 

Nr. 359 

Alba Iulia, 29 noiembrie 2017 
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Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 359 din 29 noiembrie 2017 
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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 pregătirea și planificarea contractului de delegare desemnată prin Dispoziția 

Presedintelui 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 și 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 Deșeurilor 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 „Sistem de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Alba”, respectiv „SC EPMC CONSULTING SRL” în perioada de implementare a 

Proiectului.  

Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul 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 

Uniunii Europene. 

Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” a fost încadrat în 

portofoliul proiectelor majore de investiție a căror valoare depășește 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 „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 

în Județul Alba” nu au putut fi finalizate în cadrul perioadei de finanțare aferentă POS MEDIU 2007-

2013, Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, în calitate de beneficiar al Proiectului a aplicat 

procedura de fazare în conformitate cu „Instrucţiunea nr. 12000/10 august 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 Deșeurilor în Județul 

Alba”  în baza Contractului de finanţare nr. 129035/2 mai 2012 şi continuată din Programul Operaţional 

Infrastructură Mare, Obiectiv Specific 3.1 prin implementarea Proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” în baza Contractului de finanţare nr. 28/14 februarie 

2017. 

Investițiile rezultate din implementarea celor două proiecte sunt: 

Obiectiv de investiții / Indicator U.M. 

Total 

proiect inițial 

aprobat 

Faza 1 

Proiect  „Sistem 

de Management 

Integrat al 

Deșeurilor în 

Județul Alba” 

Faza 2 

Proiect 

„Fazarea 

Proiectului  

Sistem de 

Management 

Integrat al 

Deșeurilor 

în Județul 

Alba” 

(1) (2) (3) = (4) + (5) (4) (5) 

Containere pentru colectarea deșeurilor 

reciclabile 
număr 4375 4375  

Unități de compostare individuală număr 16133 16133  
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Din punct de vedere financiar întregul Proiect a avut aprobat un cost eligibil total estimat de 

47204680 Euro defalcat pe următoarele surse de finanțare: 

- Grant UE – 36198826 Euro; 

- Buget de stat – 6678463 Euro; 

- Buget local – 433104 Euro; 

- Contribuție beneficiar – 3894287 Euro. 

În conformitate cu prevederile Cererii de fazare, valoarea eligibilă totală estimată aferentă Fazei 1 

este de 23905332 Euro defalcată pe surse astfel : 

- Grant UE – 18331761 Euro; 

- Buget de stat – 3382099 Euro; 

- Buget local – 219332 Euro; 

- Contribuție beneficiar – 1972140 Euro.  

Valoarea eligibilă totală estimată aferentă Fazei 2 este de 23299348 Euro defalcat pe surse astfel: 

- Grant UE 17867065 Euro; 

- Buget de stat 3296364 Euro; 

- Buget local 213772 Euro; 

- Contribuție beneficiar – 1922147 Euro. 

În conformitate cu Analiza Instituţională, document suport al Aplicației 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 Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul 

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 către 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 (transfer – transport – 

prelucrare - depozitare) care va fi delegat de către Județul Alba prin  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”. 

 

Containere pentru colectarea deșeurilor 

periculoase menajere 
număr 13 13  

Containere pentru colectarea deșeurilor 

voluminoase 
număr 23 23  

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 
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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 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 în art. 7 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. 

De asemenea, conform prevederilor 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, 

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 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 aprobate prin 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. 

1.2. Procesul de luare a deciziilor 

 

Conform art. 2 din 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, Autoritatea 

Contractantă are obligația de a desemna o Comisie de Coordonare și Supervizare (CCS) pentru pregătirea 

și planificarea fiecărui contract de concesiune. 

 Astfel, Autoritatea Contractantă a numit membrii Comisiei de Coordonare și Supervizare, aleși 

din cadrul specialiștilor proprii, iar fundamentarea deciziei de delegare reprezintă una din principalele 

responsabilități ale Comisiei de Coordonare și Supervizare. 

 Totodată, Consiliul Județean Alba și Consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale din 

județul Alba au responsabilități și competențe privind managementul deșeurilor, în funcție de nivelul și 

autoritatea învestită prin lege. 

 Potrivit prevederilor  art. 8 alin. 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale 

au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, 

monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, 

dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a 

unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități 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.   

 Competența exclusivă a autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, privind 

activitățile serviciului de salubrizare care au legatură cu Proiectul Sistem de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Alba, potrivit actelor constitutive poate fi exercitată prin Asociația de Dezvoltare 
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Intercomunitară 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.  

În ceea ce privește competența Consiliului Județean Alba cu privire la înființarea, organizarea, 

gestionarea și coordonarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, aceasta este 

reglementată prin prevederile art. 7 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiind posibilă, urmare a deținerii instalațiilor de 

gestionare a deșeurilor realizate prin implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Alba” finanțat prin POS MEDIU și a Proiectului „Fazarea Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” finanțat prin POIM. 

Bunurile aferente Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba sau părți ale 

acestuia, după caz, aparţin domeniului public al Judeţului Alba. 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 și responsabilitățile principalelor părți interesate, 

implicate în implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Consiliul 

Județean Alba, Unitatea de Implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Alba, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS ALBA), acestea au fost definite la 

nivelul Aplicației de Finanțare și în documentele suport, respectiv în Analiza Instituțională. 

În cadrul Proiectului de implementare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Alba, Consiliul Județean Alba și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS ALBA, în 

funcție de nivelul și autoritatea investită prin cele două contracte de finanțare au atribuții în legătură cu: 

► Implementarea Proiectelor „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” și 

„Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” în conformitate cu 

prevederile Aplicației de Finanțare și a Aplicației de fazare aprobată prin Nota de aprobare finală nr. 

99925/22 decembrie 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 Deșeurilor în Județul Alba; 

► Urmărirea, controlul și supravegherea împreună și în 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. 

 

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 unitățile administrativ teritoriale ale Județului Alba este 

determinată de prevederile legale prevăzute de Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și 

concesiunile de servicii și H.G. 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 

părților interesate; 
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► Capitolul 3 - Include elemente de fezabilitate tehnică a proiectului, pornind de la Studiul de 

fezabilitate existent; 

► Capitolul 4 - Fezabilitatea economică și financiară a concesiunii, respectiv costurile 

previzionate pe durata ciclului de viață 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 separat; 

► norme metodologice de aplicare a diferitelor acte normative; 

► stabilirea formatului de raportare a datelor referitoare la gestionarea fluxurilor specifice de 

deșeuri. 

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. 

 H.G. nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Naționale 

de Gestionare a Deșeurilor și aPlanului Național de 

Gestionare a Deșeurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 H.G. 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  

 H.G. 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 că, 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 prin 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  H.G. 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 nr. 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, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

  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 nr. 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) 

 H.G.  nr. 788/2007 privind stabilirea 

unor măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului nr. 1013/2006 privind 

transferul de deşeuri, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 H.G. 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 H.G. 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 nr. 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 

 O.U.G.  nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente 

electrice şi electronice. 

 Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor  

nr. 1223/2005 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 

 H.G. 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 H.G. 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; 

► 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 

Nu există o prevedere legală pentru aplicarea lui în România, 

se aplică ca atare. 

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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2008/98/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului 

 
 Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor 

în instituţiile publice. 

 

 Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor  nr. 

1281/2005  și Ordinul ministrului administraţiei și internelor 

nr. 1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a 

containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul 

aplicării colectării selective. 

 

 O.U.G.  nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu 

referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra 

mediului, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 O.U.G.  nr. 196 /2005 privind Fondul pentru mediu, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 
 O.G.  nr. 31/2013 de modificare şi completare a O.U.G.  nr. 

196/2005, aprobată prin Legea nr. 384/2013. 

 

 O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată 

prin Legea nr. 265/2005,  modificată şi completată prin O.U.G.  

nr. 117/2007 şi O.U.G.  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; 

 H.G. 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; 

 Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 

Achiziţiilor Publice nr. 9574 din 16 iulie 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea 

proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România; 

 H.G. nr. 827/2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifică pentru elaborarea 

și transmiterea cererii de constatare a faptului că o anumită activitate relevantă este expusă direct 

concurenței pe o piață la care accesul nu este restricționat; 

 O.U.G. 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 privind 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 utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 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, 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 
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modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților; 

 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 localităților; 

 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 localităților; 

 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.  

 

2. ASPECTE GENERALE 

 

2.1. Obiectivele generale 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 deșeuri din județul Alba este compusă din: 

► instalații noi realizate prin Proiectul Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Județul 

Alba și Proiectul Fazarea Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Alba, reprezentate de: 

- Centru de management integrat al deșeurilor în județul Alba, compus din depozit 

ecologic (capacitate de 543000 mc), staţie de sortare (capacitate 43000 t/an) şi stație de tratare mecano-

biologică simpla (capacitate 85566 t/an);  

- Staţia de transfer deşeuri Blaj: capacitate 15000 t/an; 

- Staţia de transfer deşeuri Tărtăria: capacitate 33044 t/an ; 

► instalații existente realizate de către unele unități administrativ teritoriale 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 condiționată de respectarea 

obiectivelor asumate de către Județul Alba prin Consiliul Județean Alba pentru implementarea celor două 

proiecte, și anume:  

► Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Județul 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 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 Alba.  

 Obiectivele specifice ale proiectului – pe care sistemul propus urmărește să le atingă sunt: 

 - prevenirea generării deșeurilor prin promovarea compostării individuale și 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;  



 

 
271 

 - 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 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară şi 

generatorii de deșeuri; 

 - stabilirea tarifelor unice de salubritate pentru întreg județul pentru egalizarea costurilor, pentru a 

asigura recuperarea completă a costurilor și 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 Deşeurilor în Județul 

Alba” 

Proiectul nr. CCI No 2009RO161PR040 respectă 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 promovează sistemul de management integrat al 

deșeurilor la nivelul județului Alba, ceea ce este în deplină concordanță cu politicile Uniunii Europene în 

domeniu, precum și cu documentele agreate la nivel național și local. 

Prin implementarea investițiilor din cadrul proiectului vizând creșterea capacității sistemului de 

management integrat al deșeurilor municipale în concordanță cu ierarhia deșeurilor se urmărește 

dezvoltarea infrastructurii la nivelul județului Alba necesară pentru obținerea următoarelor rezultate: 

- cantitate de deşeuri biodegradabile redusă la depozitare (o scădere la 35% față de nivelul de 

85972 tone înregistrat în anul 1995, respectiv pâna la 30090,2 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 și 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 

și cu circa 363741 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 care 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 două proiecte au fost avute în vedere următoarele 

activități de pregătire în vederea reciclării şi de reciclare: 
- Pregătire: construirea a 2 staţii de transfer (Tărtăria şi Blaj); achiziţionarea de echipamente de 

colectare selectivă a deşeurilor (4375 buc. containere pentru colectarea deșeurilor reciclabile - 1.1 mc, 

16133 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 42213 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 circa 23945 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 85566 t/an; astfel, începând cu anul 2017, se estimează că prin procesul de tratare mecano-

biologică vor rezulta 35137 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 activități ale serviciului de salubrizare, 

așa cum este definit în Legea nr. 101/2006 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, și 

anume: 
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 ► transferul deşeurilor municipale și asimilabile, deșeurilor din parcuri și grădini, deșeurilor 

stradale, cu excepţia celor cu regim special, prin Stațiile de transfer Tărtăria, Blaj, Abrud/Baia de Arieș; 

 ► sortarea deşeurilor municipale și asimilabile prin Stația de sortare din cadrul Centrului de 

Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos, Stația de sortare Aiud, Stația de sortare Zlatna și Stația 

de sortare Baia de Arieș; 

 ► organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării deşeurilor municipale și asimilabile, 

deșeurilor din parcuri și grădini, deșeurilor stradale prin Stația de Tratare Mecano-Biologică din cadrul 

Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos; 

 ► stocarea temporară, valorificarea şi eliminarea deşeurilor periculoase din deșeurile 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 în Depozitul ecologic de deșeuri Galda de  Jos; 

 ► administrarea Depozitului ecologic de deșeuri Galda de Jos; 

 ► stocarea temporară, 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 temporară, valorificarea şi eliminarea deşeurilor din construcții și demolări provenite 

din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor/ 

apartamentelor proprietate individuală; 

 ► stocarea temporară, valorificarea şi eliminarea DEEE-urilor provenite de la populație și de la 

agenții economici. 

 Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare 

specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor formează sistemul public de 

salubrizare al localităților, respectiv un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, 

instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului, precum: puncte de colectare și colectare 

selectivă a deșeurilor; pubele și containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere; stații de 

transfer și sortare; stație de tratare mecano-biologică; depozit de deșeuri. Activitățile specifice serviciului 

de salubrizare se gestionează și se exploatează prin intermediul unor operatori licențiați. 

 Stabilirea cadrului juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, 

finanțarea și controlul funcționării serviciului public de salubrizare a localităților, înființat și organizat la 

nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi 

al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de salubrizare este reglementată 

prin Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Principiile de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare ca o componentă a serviciilor 

de utilitate publică sunt: 

  protecția sănătății publice; 

  autonomia locală și descentralizarea; 

  responsabilitatea față de cetățeni; 

  conservarea și protecția mediului înconjurător; 

  calitate și continuitate; securitatea serviciului; 

  tarife/taxe echitabile și accesibile tuturor utilizatorilor; nediscriminarea și egalitatea tuturor 

utilizatorilor; 

  transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor; 

  administrarea corectă și eficientă a bunurilor proprietate publică și a fondurilor publice; 

dezvoltarea durabilă. 

De asemenea, serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță 

prevăzuți în Regulamentul serviciului de salubrizare la nivelul județului Alba, având caracter minimal, 

care pot fi suplimentați conform prevederilor legale. 

 Indicatorii de performanță și de evaluare stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori 

pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților, având în vedere următoarele aspecte: 

 continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;  

 adaptarea permanentă la cerințele utilizatorului; 

 excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; 

 respectarea reglementărilor specifice în domeniul protecției mediului și sănătății populației; 

 implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității 

muncii; 

 prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate. 

 

2.3. Analiza părților interesate 
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În ceea ce privește regionalizarea și activitățile componente ale serviciului de salubrizare, precum 

și în procesul încheierii de contracte de servicii cu diferiți operatori de salubrizare, autoritățile 

administrației publice locale, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și ANRSC au principalele 

competențe și responsabilități.  

Astfel: 

► Beneficiarul (Județul Alba prin Consiliul Județean ALBA) deține rolul principal în 

managementul, implementarea și monitorizarea Proiectelor „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Județul Alba” și „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 

Județul Alba”, aprobate în cadrul POS Mediu și POIM. Consiliul Județean Alba, ca autoritate deliberativă 

a județului Alba are competența exclusivă, ce poate fi exercitată și prin intermediul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară (ADI) cu obiect de activitate serviciul de salubrizare.  Acesta este responsabil 

de organizarea licitațiilor și contractarea serviciilor și a lucrărilor, implementarea proiectului conform 

obiectivelor acestuia, monitorizarea stadiului implementării. Prin urmare, gestionarea bunurilor de 

infrastructură construite prin Proiect, este în responsabilitatea Consiliului Județean Alba, fiind autoritatea 

publică locală care poate delega gestiunea investițiilor realizate prin Proiect către Operatorul TTPD.  

► Asociația de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS ALBA este o asociere 

intercomunitară, realizată în condițiile legii, între unitățile administrativ-teritoriale, reprezentate prin 

autoritățile administrației publice locale, în scopul înființării, dezvoltării, gestionării și/sau exploatării în 

comun a sistemului de management integrat al deșeurilor (serviciu comunitar de utilități publice) și al 

furnizării/prestării de servicii specifice utilizatorilor de pe raza teritorială a unităților administrativ-

teritoriale asociate. 

► Autoritatea Națională pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare (ANRSC), care 

asigură licențierea operatorilor în vederea prestării serviciilor comunitare de interes public. A.N.R.S.C. 

mai are și alte competențe legate de servicii, mai ales în ceea ce privește: elaborarea și stabilirea 

regulamentelor-cadru și a caietelor de sarcini cadru, obligatorii ca cerințe minimale pentru autoritățile 

administrației publice locale și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară atunci când acestea elaborează și 

aprobă regulamentele și caietele de sarcini pentru servicii aplicabile la nivel local, precum și în ceea ce 

privește monitorizarea îndeplinirii indicatorilor de performanță (nivelurile de servicii), etc. 

► Autoritatea Națională a Achizițiilor Publice (ANAP), care are rolul de a verifica 

conformitatea procesului de achiziție publică.  

► Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, care autorizează funcționarea tuturor activităților 

privind managementul deșeurilor, din punct de vedere al protecției mediului; 

► Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, care 

asigură implementarea și monitorizarea Proiectelor finanțate prin POS Mediu 2007 – 2013 și POIM 2014-

2020; 

► Operatorii de salubritate - agenții economici care îndeplinesc condițiile legale pentru 

prestarea serviciilor în domeniul managementului deșeurilor solide municipale și asigură pe bază de 

contract, activități specifice serviciului public de salubrizare. 

Clienții/Utilizatorii serviciilor de salubrizare sunt reprezentați de: 

 ► comunitățile locale considerate în întregul lor sau comunitățile locale componente ale 

asociațiilor de dezvoltare comunitară, în cazul activităților de interes general a căror contractare se 

realizeză de autoritățile administrației publice locale; 

 ► persoanele fizice ori juridice care beneficiază individual de una sau mai multe activități 

specifice serviciului de salubrizare, în cazul activităților a căror contractare se realizează pe baza unui 

contract de prestare a serviciului încheiat în nume propriu cu operatorul. 

 Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabilește prin regulamentul 

serviciului, aprobat prin hotarâre a Consiliului Județean Alba și toate unitățile administrativ teritoriale din 

județul Alba membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS ALBA, pe baza 

regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare elaborat și aprobat prin ordin al președintelui 

A.N.R.S.C. 

Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare la informațiile publice referitoare la serviciul de 

salubrizare, atât operatorii, cât și autoritățile administrației publice locale având obligația de a comunica 

informații cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale. 

Hotărârile autorităților administrației publice locale cu privire la serviciul de salubrizare vor fi 

aduse la cunoștință publică și orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul să conteste 

prevederile acestora, în condițiile legii. 

Membrii comunităților locale, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de utilizatori direcți 

sau indirecți ai serviciului de salubrizare, următoarele obligații: 

 să respecte clauzele contractului de prestare a serviciului; 

 să achite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a 

serviciului; 
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 să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare și al utilajelor de 

intervenție pentru stingerea incendiilor; 

 să asigure colectarea selectivă pe categorii a deșeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile 

proprii sau din activitățile lucrative pe care le desfășoară, precum și evacuarea acestora în containere 

standardizate, numai în locurile special amenajate; 

 alte obligații prevăzute în Legea nr. 51/2006 care fac referire la serviciul de salubrizare. 

 

2.4. Examinarea tuturor opțiunilor de operare 

 

 Conform prevederilor art. 22 alin. 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioar „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”. 

 Legea permite autorităţilor administraţiei publice locale să gestioneze direct serviciile sau să 

delege gestiunea uneia sau mai multor activităţi componente ale serviciului. În acest sens, conform 

prevederilor art. 13 alin. 2 din Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare „gestiunea directă sau gestiunea delegată, după 

caz, se poate acorda pentru una ori mai multe activităţi prevăzute la art. 2 alin. 3”. 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  (a se vedea prevederile 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 rezultă chiar din definiția dată contractului de delegare. Astfel, potrivit prevederilor art. 29 alin. 7 

din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare „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 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”. 

  Acest lucru este subliniat și de prevederile art. 24 alin. 2 din Legea nr. 51/2006, text potrivit 

căruia „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 art. 13 din Legea 101/2006), modalităţile  legale  pentru realizarea serviciilor de 

salubrizare sunt gestiunea directă sau gestiunea delegată. De asemenea alin. 3 al aceluiași articol 

menționează faptul că „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 acțiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori 

licentiați gestiunea unui serviciu sau a unei activități componente a serviciului, a cărei responsabilitate 

revine respectivei unități administrativ-teritoriale, precum şi concesiunea infrastructurii aferente; 

delegarea gestiunii unui serviciu comunitar de utilități publice implică dreptul şi obligația operatorului de 
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a administra şi exploata infrastructura aferentă serviciului/activității delegate. Delegarea gestiunii poate fi 

realizată de asemenea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară având ca scop serviciile de 

utilități publice, în numele şi pe seama unităților 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 prevederilor art. 28 alin. 2 din Legea nr. 51/2006, potrivit cărora 

„gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt 

definiți la art. 2 lit. g, respectiv lit. h, fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de 

lucrări si concesiunile de servicii”, aceștia fiind menționați explicit în textul legii; 

► gestiunea delegată – conform prevederilor art. 29 alin. 4 din Legea nr. 51/2006, potrivit 

cărora „gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților 

administrativ-teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile 

de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau 

mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind 

furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract 

de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziția 

operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația 

acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme”. 

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept privat, care pot fi: 

a.) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, cu capital social privat; 

b.) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, cu capital social mixt. 

Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de 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 adoptată, regulamentul serviciului şi caietul de sarcini se 

elaborează în conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv caietul de sarcini-cadru, elaborate și 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 îşi pot desfăşura activitatea în baza licenței emise de A.N.R.S.C, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 51/2006. Art. 49 alin. 3 din acest act normativ, specifică faptul că: „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 și ale Legii nr. 101/2006, responsabilitatea 

asigurării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii de pe teritoriul unei localități 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 utilități 

publice poate fi: contract de concesiune de servicii sau contract de achiziție publică de servicii. 

Art. 14 alin. 3 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, specifică faptul că: „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 și ale 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, 

aprobate prin H.G. nr. 867/2016. 

Având în vedere cele menționate anterior, rezultă necesitatea luării în considerare a opțiunii de 

achiziție a unui contract de concesiune de servicii.  

Procedura de atribuire și regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare a localităților sunt cele stabilite de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-



 

 
276 

teritoriale, conform prevederilor legale în vigoare. 

Prin studiul de fundamentare întocmit, 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 acestei 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 în art. 5 lit. h din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 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”. 

Art. 6 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu 

modificările și completările ulterioare, specifică faptul că „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 că, pe lângă transferul riscului de operare are loc și 

transferul responsabilității asupra planificării și execuției activităților necesare prestării serviciului. În 

acest caz, aprovizionarea cu consumabile, piese de schimb, întreținerea, alte cheltuieli necesare operării 

sunt responsabilitatea Operatorului, care va aloca o parte din profit în vederea acoperirii acestor cheltuieli. 

 

 2.4.2. Contracte de achiziție de servicii 

Specificul unui contract de concesiune a serviciilor rezultă din definiția dată delegării gestiunii 

unui serviciu de utilităţi publice de Legea nr. 51/2006 și 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, specifică faptul că: 

„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 menționat anterior este Studiul de fundamentare, document obligatoriu pentru o entitate 

contractantă care 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 achiziție de servicii presupune faptul ca operatorul trebuie săa desfășoare o 

singurăa sarcinăa – prestarea serviciului, restul activitățatilor conexe de planificare, utilizare consumabile 

etc., fiind sarcina Autoritățatii contractante, respectiv a Consiliul Județean Alba. 

Ca o concluzie, putem afirma că un contract de achiziție publică în acest caz, implică doar 

acordul asupra furnizării de forță de muncă în baza plății normate cu ora. 

 

 2.4.3. Comparație între două variante de contract 

Ca şi modalitate de realizare a serviciului public de operare a instalațiilor de gestionare a 

deșeurilor 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 Alba; 

  organizare ca societate pe acţiuni, deţinută de Consiliul Judeţean Alba.  

Avantaje 

 menţinerea responsabilităţii Consilului Județean Alba faţă de populaţia deservită; 

 posibilitatea susţinerii populaţiei sărace de către Consiliul Judeţean Alba; 

 tarife mai mici decât în varianta gestiunii delegate (neexistand profit); 
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 menținerea autorității nemijlocite a Consiliului Județean Alba asupra activității; 

 accesul la fonduri europene destinate autorităților publice. 

Dezavantaje 

 ritm lent de investiții, bazat exclusiv pe fluxul de numerar din exploatare și pe sumele puse la 

dispoziție de Consiliul Județean Alba; 

 Consiliul Județean Alba ar trebui să furnizeze în continuare fonduri și garanții în calitate de 

acționar unic (dacă se organizează o societate pe acțiuni pentru operarea serviciului); 

 parte din personalul Consiliului Județean Alba ar trebui să se ocupe de serviciul respectiv. 

Tarife 

Evoluţia prezumată a tarifului de salubritate depinde de următoarele elemente: 

 nivelul investiţiilor; 

 termenele la care Consiliul Judeţean Alba decide să facă investiţiile; 

 sursele de finanţare şi schemele de finanţare pe care Consiliul Judeţean Alba va decide să 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 lună (şi parţial pentru lunile următoare) până la 

obţinerea veniturilor din operare; 

 acoperirea deficitului din încasări. 

 2. GESTIUNEA DELEGATĂ 

 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; 

  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 Consiliul Judeţean Alba 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 drepturi, 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 îi 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 Alba 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. 

Dezavantaje 

 Consiliul Judeţean Alba 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 neperformanţă; 

Un aspect important valabil pentru ambele cazuri (gestiune directă sau delegată) este ca 

Operatorul să poată menţine o activitate sustenabilă datorită veniturilor CMID.  
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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 Alba 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 – Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 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 Sistem de Management Integrat al Deșeurilor sunt realizate următoarele  instalaţii 

de gestionare a deşeurilor: 

 CMID Galda de Jos – care are în componenţă depozitul conform care va deservi întreg judeţul 

Alba, 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 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 făcută 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
1
 

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 Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară 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 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

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 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Salubris Alba. 

Complică activitatea de monitorizare a executării 

contractelor şi efectuarea plăţii contravalorii 

serviciilor, de către Asociația de Dezvoltare 

                                                           
 1

 Raport privind optiunile legale, institutionale, tehnice și financiare pentru delegarea operării instalațiilor 

de tratare a deșeurilor municipale, varianta august 2015, pag. 112-114. 
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Opțiune Avantaje Dezavantaje 

Intercomunitară 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 existenţa a doi 

operatori diferiţi la staţiile de 

transfer, respectiv CMID Galda de 

Jos  

Cheltuieli de operare mai scăazute 

datorităa faptului că un operator va 

opera trei instalații. 

Proces de licitare mai simplu – 

scade riscul blocajelor în timpul 

procedurii de atribuire.  

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  

 

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 Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 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 

instalațiilor de gestiune a deșeurilor municipale în Județul 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 neconforme 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 Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor 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. 

Compostul este produs prin utilizarea de deșeuri organice, şi anume: deșeuri menajere organice, 

deșeuri verzi şi deşeuri de lemn.  

Compostul este utilizat pentru acoperirea zilnică a depozitului de deşeuri, tehnologia de 

producere a compostului fiind respectată cu strictețe, 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. 
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Evaluarea impactului fonic asupra populaţiei din imediata vecinătate se efectuază 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. 

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 ca 

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). 

 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. 
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 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 vor 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 limita condiţiile existenţiale ale celorlalte. Poate fi identificat 

fenomenul de apariţie a speciilor invazive ce se manifestă la nivelul tuturor grupelor funcţionale, inclusiv 

la plante, prin dominarea speciilor sinantrope. 

Peisajul zonei 

Prin realizarea amplasamentelor prevăzute în 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 disconfort 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 circa 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: 

 pieţei 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 ca urmare a implementării Proiectului; 

 influenţă uşor negativă asupra calităţii vieţii locuitorilor din vecinătate; 

 anumită influenţă asupra veniturilor populaţiei prin creşterea taxelor de salubrizare. 

Concentraţiile de poluanţi în zona de influenţă maximă a obiectivului, din afara 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 
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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 Uniunii 

Europene 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 derogări de la încadrarea în limitele stabilite 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 funcție de criteriile din Documentaţia de Atribuire, poate asigura selectarea unui operator 

certificat conform OH SAS 18001:2008, operator care implementează un sistem de management care 

minimizează riscurile pentru angajaţi şi alte părți interesate. 

Operatorul selectat va opera în limitele actelor de reglementare a activităţii emise de autorităţile 

competente privind protecţia muncii, neputând exista derogări 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 și a planificării în timp a 

Proiectului. Pentru a avea o estimare realistă a costurilor apărute de-a lungul duratei de viață a unui 

proiect, trebuie identificate, alocate și 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 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 referință Matricea preliminară 

pentru alocarea riscurilor (Anexa nr. 1 a 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, aprobate prin H.G. nr. 867/2016). 
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În ceea ce privește alocarea riscurilor, pentru fiecare risc s-a stabilit dacă 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 îl poate atenua în cea mai mare măsură și/sau care poate controla cel mai bine consecințele. 

Astfel, fiecare parte îşi va asuma riscuri pe care va fi în măsură să le gestioneze. 

Alocarea riscurilor propusă nu este statică. Este posibil ca, pe parcursul derulării 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 să 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, având dreptul de a solicita 

Autorității contractante o ajustare a tarifului. 

4.  
Asigurarea cu utilități – 

energie electrică 

Puterea furnizata este insuficientă 

operării corespunzatoare a tuturor 

instalațiilor, echipamnetelor/utiljelor, 

inclusiv a celor achiziționate ulterior 

începerii operării 

 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 este 

necesară instalarea de putere suplimentară, 

aceasta se va realiza pe contul și cheltuiala 

exclusivă a Concesionarului, fără a putea 
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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 în 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 al amplasamentului, 

dacă situația o cere. 

Nu poate fi utilizată garanția constituită în 

baza art. 11 din H.G. nr.  349/2005.  

6.  

Contestarea activității 

de către populația 

rezidentă din vecinătăți 

După punerea 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 măsurile 

impuse prin Autorizația de mediu privind 

reducerea/minimizarea impactului activităților 

desfășurate asupra sănătații populației. 

În cazul în care se observă încălcări ale 

acestor măsuri, concesionarul trebuie să 

asigure resursele necesare efectuării studiilor 

și expertizelor necesare, precum și 

implementarea măsurilor de 

control/eliminare/minimizare a efectelor 

acestor încălcări. 

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 o dată/an un audit de 
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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 și nu 

poate invoca o ajustare a tarifului. 

RISCURI ASOCIATE PUNERII ÎN 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 OPERĂRII INSTALAȚIILOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 

Riscuri asociate operării depozitului de deșeuri 

9.  

Cantitatea de deșeuri 

depozitate mai mică 

decât cea planificată 

Cantităţile lunare cântărite la intrarea 

în instalaţii sunt mai mici decât 

estimările pe baza cărora s-a bazat 

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. 
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10.  
Cantitatea de deșeuri 

depozitate 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 şi calcularea 

tarifului. 

a.) cantitatea de deșeuri este mai 

mare, dar se încadrează în limita 

capacității maxime 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 

x   

a.) Concesionarul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului în sensul 

majorării 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 

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 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 permanentă a 

cantităților procesate, iar împreună cu 

Concedentul 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 deschis de concesionar, 

conform prevederilor H.G. 349/2005. 

În cazul în care, Concesionarul nu își 

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 

 x  

Operarea neconformă este constatată de actele 

de inspecție și control ale autoritaților 

competente și de auditurile de evaluare a 
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 reglementare emise de către 

autorităţile competente  

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 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 

 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 
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sunt depășite și este necesară 

tratarea/eliminarea acestor deșeuri în 

alte instalații 

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 în sensul 

micșorării 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 se încadrează în limita 

capacității maxime de operare a 

instalației 

b.) cantitatea de deșeuri depășește 

limita capacității maxime de operare a 

instalației 

x   

Concesionarul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului, în sensul 

majorării 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 . 

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 neconformă este constatată de actele 

de inspecţie și control ale autorităților 

competente și de auditurile de evaluare a 

conformităţii efectuate de Concedent. 

Responsabilitatea și suportarea costurilor 
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conformării activității revine exclusiv în 

sarcina Concesionarului. Concesionarul va 

trebui să elaboreze și să implementeze o 

procedură operaţională pentru rezolvarea unei 

astfel de situaţii. 

19.  
Fluctuația pieței 

materialelor 

valorificabile 

Veniturile realizate din valorificarea 

materialelor sortate 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 rentabilității serviciului 

 x  

Concesionarul este răspunzător pentru o 

asemenea situaţie. Scăderea semnificativă a 

veniturilor nu duce la scăderea rentabilitații 

instalațiilor, având în vedere faptul că nu 

influențează 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 

conformă a acestora devine dificilă 

  x 

Concedentul este răspunzător pentru 

activitatea de colectare separată a deşeurilor 

până la intrarea acestora în instalaţiile de 

deşeuri. 

Concesionarul este răspunzător pentru 

gestionarea fluxului de deşeuri în cadrul 

instalaţiilor, respectiv de la intrarea acestora în 

instalaţiile de deşeuri astfel încât să evite 

cresterea gradului de impurificare a deşeurilor 

în procesul tehnologic de sortare, respectiv 

tartare mecano-biologică.  

În cazul în care, cu acordul Concedentului,  

Staţia de sortare/ Staţia TMB operează deşeuri 

provenite din afara ariei delegării acest risc 

este suportat integral de către Concesionar. 

Creşterea costurilor de operare a instalaţiilor 

nu poate constitui un motiv de ajustare a 

tarifului. 

Riscuri asociate operării instalației de tratare mecano – biologică 
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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. 

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 

să plătească forța de muncǎ sau 
 x  

Concedentul va analiza corect resursele 

financiare prezentate în oferta depusă de 
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efectuarea serviciului necesită o 

finanțare mai mare decât cea estimată 

de cǎtre concesionar. 

Nerealizarea serviciului public de 

management al deșeurilor poate duce 

la afectarea integrității factorilor de 

mediu și chiar a sănătății populației. 

viitorul concesionar. 

De asemenea, se va avea în vedere garantarea 

realizării investiției de către concesionar 

(garanția de bună execuție). 

 

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  

Concedentul nu poate fi făcut responsabil 

pentru această situație, deoarece există o 

relație contractuală directă între concesionar și 

concesionarii de colectare și transport care 

achită 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 

și impozite 

 

Pe parcursul derulării contractului de 

operare actele de reglementare 

suportă modificări şi sunt introduse 

noi taxe aplicabile 

  x 

Orice taxă/impunere financiară nou apărută pe 

parcursul derulării contractului care se aplică, 

Concesionarului şi care nu a existat la 

momentul depunerii Ofertei, Concesionarul 

este îndreptăţit la recuperarea costurilor şi 

eventuala ajustare a tarifului. 
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Raţionamentul de mai sus se aplică exclusiv 

situaţiilor de operare conformă 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 aplică, 

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. 

  x 

Concesionarul va notifica Autoritatea 

contractantă cu privire la această situație în 

maxim 10 zile calendaristice de la data 

începerii operării instalaţiilor, în caz contrar 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

Performanțele tehnice ale instalațiilor 

lasă de dorit, facând dificilă operarea 

conformă 

va suporta acest risc. 

Autoritatea contractantă trebuie să avizeze 

soluțiile tehnice modificatoare şi să suporte 

cheltuielile de investiții de la momentul 

realizării investiţiilor. 

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 lungă a 

contractului de delegare. 

Costurile operaționale suplimentare pot 

constitui un motiv de solicitare de ajustare a 

tarifului. 

32.  
Condiții nefavorabile de 

vreme  

În cazul condițiilor nefavorabile de 

vreme se va opri descărcarea 

vehiculelor pentru a se limita la 

maxim poluarea atmosferei. Oprirea 

activității va duce la diminuarea 

veniturilor zilnice, va reduce 

productivitatea generală a perioadei, 

prilejuind costuri suplimentare pentru 

plata angajaților (schimburi prelungite 

sau ture de noapte la încetarea 

condițiilor nefavorabile) 

 x  

Eliminarea este posibilă numai prin 

recuperarea perioadei de lucru, organizarea de 

schimburi de noapte sau schimburi prelungite. 

Concesioanul răspunde în 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 

  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 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

posibilităţii de obţinere a veniturilor 

preconizate 

pentru a asigura continuitatea operării. 

34.  
Profitabilitatea 

contractului 

Balanţa de venituri - cheltuieli diferă 

semnificativ faţă de previziuni, 

ducând la supraprofit în favoarea 

concesionarului 

 

 x  

Concesionarul trebuie să includă mecanisme 

de repartizare echitabilă a profiturilor obţinute 

peste limita luată în calcul la stabilirea 

proiecţiilor financiare. 

35.  
Schimbări legislative/de 

politică 

Schimbare legislativă și/sau a politicii 

concedentului, care nu poate fi 

anticipată la semnarea contractului și 

care este generală în aplicarea sa (nu 

este specifică proiectului), ceea ce 

conduce la costuri operaționale 

suplimentare din partea  

concesionarului 

  x 

O creștere semnificativă a costurilor 

operaționale poate duce la necesitatea 

efectuării de cheltuieli suplimentare pentru a 

putea răspunde acestor schimbări 

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 cerințelor 

concedentului în afara 

limitelor agreate prin 

contract  

Concedentul schimbă cerințele după 

semnarea contractului 
x   

Schimbarea cerințelor pe parcursul 

desfășurării serviciului poate interveni numai 

in  cazul în care au loc modificări legislative şi  

poate conduce la creșterea costurilor de 

operare. Aceste modificări constituie un risc 

asumat de concedent. 

37.  
Aspecte privind 

protecția mediului 

Concesionarul nu respectă cerințele 

privind protecția mediului referitoare 

la depozitare, ceea ce poate duce la 

deprecierea factorilor de mediu în 

zonă 

 x  

Concesionarul va lua toate măsurile de 

corectare a efectelor negative și măsuri de 

prevenire prin respectarea sau îmbunătățirea 

procedurilor de lucru. 

Costurile suplimentare pentru a institui 

măsurile de corectare a factorilor de 

mediu/aducerea la starea inițială vor fi 

suportate de către concesionar.  

38.  
Capacitatea de 

management 

Concesionarul nu își poate îndeplini 

obligațiile conform contractului  
 x  

Concesionarul este responsabil in totalitate cu 

indeplinirea clauzelor contractuale privind 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

conditiile de operare, în cazul în care acestea 

corespund prevederilor documentaţiei de 

atribuire. 

In situatia in care serviciile care fac obiectul 

contractului nu sunt furnizate, Autoritatea 

contractantă va invoca clauzele penalizatoare 

sau de reziliere din contract. 

39.  Risc de asigurare 

Riscurile asigurabile pot deveni 

neasigurabile pe durata concesiunii 

sau pot apărea creșteri substanțiale ale 

ratelor la care se calculează primele 

de asigurare 

 x  

Creșterea costurilor poate duce la efecte 

negative asupra operării instalațiilor. 

Concesionarul va asigura resurse de rezervă 

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 

Deșeurilor în Județul Alba sunt: 

 Populaţia judeţului Alba - persoane fizice şi asociaţii de locatari sau proprietari, locuitori ai 

judeţului Alba; 

 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 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 Cluj la nord, judeţul Mureş la nord-est, judeţul Sibiu la 

sud-est, judeţul Hunedoara la sud-vest, judeţul Arad la vest şi județul 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 

Intercomunitară (ADI) SALUBRIS Alba. 

În ceea ce privește numărul persoanelor arondate la serviciul de salubrizare din cadrul Sistemului 

de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, există diferențe între estimările realizate în Studiul 

de fezabilitate și estimările actuale pe baza recensământului populației din anul 2011. Ca urmare a acestui 

fapt, s-a actualizat populația pornind de la datele rezultate în urma recensământului populației din anul 

2011, la care s-a aplicat o rată de reducere a populației de 0,2 %  pe an, conform ratei de scădere a 

populației, estimată la nivel național. 

Astfel, în tabelul de mai jos sunt prezentate date comparative privind prognoza populaţiei pentru 

perioada de implementare a contractului de concesiune, respectiv 2017 – 2021. 

 

În Studiul de fezabilitate aprobat în decembrie, pentru anul 2011 a fost prognozată următoarea 

populaţie: 

 Total populaţie   – 368330 locuitori; 

 Mediul urban     – 214022 locuitori; 

 Mediul rural      – 154308 locuitori; 

Rezultatele recensământului realizat la nivel naţional în anul 2011, relevă următoarea populaţie 

pentru judeţul Alba: 

 Total populaţie  – 342376 locuitori; 

 Mediul urban    – 198412 locuitori; 

 Mediul rural      – 143964 locuitori; 

În urma recensământului populației din anul 2011, populația județului Alba a fost de  342376 

locuitori din care 168451 bărbați (49,2 %) şi 173925 femei (50,8 %), asigurând o densitate a populației de 

54,85  locuitori/km
2
. 

 În ceea ce privește distribuția pe medii, în urma recensământului, din totalul populației județului 

198412 locuitori (57,95 %) au domiciliul în mediul urban şi 143964 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 25954 locuitori, valoarea 

estimată fiind cu 7 % mai mare decât valoarea reală. 

Această diferenţă va avea impact asupra determinării cantităţii de deşeuri generate, respectiv 

gestionate. 
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Zona 

Populație conform previziune Studiu de fezabilitate și ACB Proiect 

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba 

Populație actualizată prin Studiu de fundamentare conform datelor 

recensământului din anul 2011  

Populație 

2011 

Populație 

2017 

Populație 

2018 

Populație 

2019 

Populație 

2020 

Populație 

2021 

Populație 

stabilă 

conform 

recensământ 

2011 

Populație 

2017 

estimată 

cu 

„ - 0,20 

% / an” 

Populație 

2018 

estimată 

cu 

„ - 0,20 

% / an” 

Populație 

2019 

estimată 

cu 

„ - 0,20 

% / an” 

Populație 

2020 

estimată 

cu 

„ - 0,20 

% / an” 

Populație 

2021 

estimată 

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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3.3. Zonele de management a deșeurilor în județul Alba 

 

 Elementul cheie al oricărui sistem de management integrat al deșeurilor este dezvoltarea unor 

zone adecvate de management al deșeurilor și a amenajărilor incluse în fiecare zonă, adică acele zone 

care vor fi deservite de aceeași infrastructură de management al deșeurilor (depozit, stație de tratare, stație 

de sortare, etc). 

 Alegerea cu succes a acestor zone conduce într-o mare masură la creșterea eficienței 

sistemului de management al deșeurilor propus.  

 Conform Aplicației de finanțare și documentelor suport au fost stabilite patru zone de 

management a deșeurilor în județul Alba (delimitate cu linie neagră îngroșată n figura de mai jos) care 

includ infrastructura existentă și localitățile deservite. 

 

Infrastructura existentă şi localităţile deservite 

 

 
 

Conform figurii de mai sus componența zonelor este următoarea:  

 

 Zona 1 
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 Sub-zona 1.1: Alba Iulia, Teiuș, Berghin, Ciugud, Cricău, Galda de Jos, Ighiu, 

Intregalde, Mihalț, Ohaba, Sîntimbru, Stremț. 

 Sub-zona 1.2: Aiud, Livezile, Lopadea Nouă, Miraslău, Ponor, Rădești, Rimetea, 

Rîmeț. 

 Sub-zona 1.3: Ocna Mureș, Fărău, Hopîrta, Lunca Mureșului, Noșlac, Unirea. 

 Zona 2: Sebeș, Cugir, Blandiana, Ceru Băcăinți, Cîlnic, Cut, Daia Română, Doștat, Gîrbova, 

Pianu, Săliștea, Săsciori, Șibot, Șpring, Șugag, Vințu de Jos. 

 Zona 3: 

 Sub-zona 3.1: Zlatna, Almașu Mare, Meteș. 

 Sub-zona 3.2: Abrud, Bucium, Ciuruleasa, Mogoș, Roșia Montană.  

 Sub-zona 3.3: Cîmpeni, Albac, Arieșeni, Avram Iancu, Horea, Gîrda de Sus, 

Poiana Vadului, Scărișoara, Sohodol, Vadu Moților, Vidra.  

 Sub-zona 3.4: Baia de Arieș, Bistra, Lupșa, Ocoliș, Poșaga, Sălciua. 

 Zona 4: Blaj, Bucerdea Grînoasă, Cenade, Cergău, Cetatea de Baltă, Crăciunelu de Jos, Jidvei, 

Roșia de Secaș, Sîncel, Șona, Valea Lungă. 

 

3.4. Descrierea activităților componente ale serviciului de salubrizare 

 

 1. Transferul deșeurilor 

Transferul deșeurilor la CMID Galda de Jos se va realiza prin stațiile de transfer Tărtăria, Blaj, 

Baia de Arieș/Abrud. 

Toate deşeurile municipale și asimilabile colectate separat, precum şi cele reziduale amestecate 

colectate din zonele de colectare 2, 3.2, 3.3, 3.4 și 4, vor fi transportate de către 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 Stația de transfer Tărtăria, iar cele din zona 

4 prin Staţia de transfer Blaj.  În ceea ce privește 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 transfer Baia de Arieş. 

În plus față de deșeurile municipale, în staţiile de transfer vor fi stocate temporar și următoarele 

categorii de deşeuri: 

- deşeurile stradale colectate de operatori specializaţi, alţii decât Operatorii CT; 

- deşeurile predominant vegetale din parcuri, grădini şi cimitire colectate de operatori specializaţi 

alţii decât Operatorii CT; 

- deșeurile reprezentate de fluxurile special de deșeuri precum: deşeurile periculoase menajere 

colectate separat, deşeurile voluminoase, DEEE - urile colectate de la populaţie şi de la agenți economici 

generatori și deșeurile provenite din construcții și demolări. 

 Primele două categorii de deșeuri vor fi transferate la CMID Galda de Jos, iar în ceea ce privește 

fluxurile special de deșeuri, acestea vor fi valorificate/eliminate după caz, unor operatori specializați 

pentru gestionarea acestor fluxuri de deșeuri. 

2. Tratarea deșeurilor 

Tratarea deșeurilor se va realiza prin stațiile de sortare Galda de Jos, Aiud, Zlatna și Baia de 

Arieș, precum și prin Stația de Tratare Mecano – Biologică Galda de Jos. 

Tratarea deşeurilor reciclabile prin stațiile de sortare 

Deșeurile reciclabile vor fi colectate de către Operatorii CT separat pe 3 fracții, și anume: hârtie și 

carton; plastic; metal și sticlă. 

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 stațiile de sortare se va realiza astfel: 

 

 

 a.) Stația de sortare Aiud  

 Etapa 1 (de la semnarea contractului de delegare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Salubris Alba până la 16 august 2020 - data finalizării contractului  existent de operare a stației de transfer 

Aiud) 

- vor ajunge deşeurile reciclabile din unitățile administrativ teritoriale Aiud și Livezile; 

 Etapa 2 (din 17 august 2020 până la finalizarea contractului de delegare al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba) 

 - vor ajunge deşeurile reciclabile din unitățile administrativ teritoriale Aiud, Livezile, Lopadea 

Nouă, Miraslău, Ponor, Rădești, Rimetea, Rîmeț. 
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 b.) Staţia de sortare Zlatna - vor ajunge deşeurile reciclabile colectate din sub-zona 3.1; 

 c.) Staţia de sortare Baia de Arieş 

 - pentru o perioadă de 2 ani începând cu data semnării contractului de delegare al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba vor ajunge deşeurile reciclabile din sub-zonele 3.2, 3.3 si 3.4; 

 - pentru perioada ulterioară celor 2 ani, începând cu data semnării contractului de delegare al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba, vor ajunge deşeurile reciclabile din sub-zona 3.4; 

 d.) Staţia de sortare din cadrul CMID Galda de Jos 

 - pe întreaga perioadă 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 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris 

Alba până la 16 august 2020 (data finalizării contractului  existent de operare a stației de transfer Aiud), 

vor ajunge deşeurile reciclabile colectate din unitățile administrativ teritoriale Rimetea, Miraslău, 

Lopadea Nouă, Rădești, Rîmeț, Ponor, din cadrul subzonei 1.2; 

 - pentru perioada ulterioară primilor 2 ani de implementare a contractului de delegare al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba, vor ajunge deşeurile reciclabile din sub-zona 3.2 

si 3.3; 

Tratarea deşeurilor reziduale și biodegradabile prin compostare individuală și Stația TMB 

Galda de Jos 

Deșeurile reziduale și deșeurile biodegradabile vor fi tratate, după caz, prin compostare şi tratare 

mecano-biologică. 

Deșeurile reziduale reprezintă cea de a patra fracție de deșeuri colectată de la populație și agenții 

economici care va fi tratată prin Stație TMB Galda de Jos. 

Deșeurile biodegradabile sunt reprezentate de: 

 - deşeurile vegetale din parcuri şi grădini; 

 - deşeurile stradale în proporție de 10% din deșeurile stradale colectate 90% din deșeurile 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 16133 unităţi de compostare individuale); 

- în cadrul unui flux separat în staţia de tratare mecano-biologică din cadrul CMID. 

3. Depozitarea deșeurilor 

 Depozitarea deșeurilor se va realiza prin Depozitul ecologic de deşeuri din cadrul CMID Galda de 

Jos și va deservi populaţia județului Alba.  

 În Depozitul ecologic de deşeuri vor fi depozitate următoarele categorii de deșeuri: 

 - refuzul de la stațiile de sortare; 

 - refuzul de la stația TMB; 

 - deșeurile stradale în proporție de 90% din deșeurile stradale colectate; 

 - compostul rezultat de la stația TMB; 

 - nămol de la stațiile de epurare în proporție de maxim 10% din deșeurile depozitate. 

 4. Stocarea temporară, valorificarea și eliminarea fluxurilor special de deșeuri 

 Fluxurile speciale de deșeuri sunt: deșeurile periculoase din deșeurile municipale, deșeurile 

voluminoase, deșeurile din construcții și demolări și DEEE-urile. 

 

3.5. Proiecția cantităților de deșeuri 

 

Având în vedere modificarea numărului de persoane din județul Alba, survenită în urma realizării 

recensământului din anul 2011, pentru estimarea cantităților de deșeuri municipale și asimilabile 

generate se vor folosi datele privind proiecţia populației, actualizată conform prezentului Studiu de 

fundamentare (prezentată în ANEXA 1 - PROGNOZA PRIVIND EVOLUȚIA POPULAȚIEI ÎN 

JUDEȚUL ALBA ÎN PERIOADA 2017 - 2021).  

Totodată, pentru estimarea cantităţilor de deşeuri municipale și asimilabile care vor fi generate 

în perioada de planificare (2017 – 2021) s-a avut în vedere o rată de conectare la serviciul de salubrizare 

de 100 %, atât în mediul urban, cât și în mediul rural și 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 în Studiul de fezabilitate  pentru anul 2016, respectiv 385 kg/locuitor/an în mediul urban și 162 

kg/locuitor/an în mediul rural, indexat cu indicatorul de creștere de 0,8 % în fiecare an, conform Planului 

Național de Gestionare a Deșeurilor.  

  deşeuri menajere mixte colectate de la agenții economici - cantitatea se calculează pe medii 

(urban şi rural), pe baza proiecţiei populaţiei şi a indicelui de generare prevazut în Studiul de fezabilitate 
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pentru anul 2016, respectiv 112 kg/locuitor/an în mediul urban și 5 kg/locuitor/an în mediul rural, indexat 

cu indicatorul de creștere de 0,8 % în fiecare an, conform Planului Național de Gestionare a Deșeurilor.  

  deşeuri din parcuri și grădini - cantitatea se calculează pe medii (urban şi rural) pe baza 

proiecţiei populaţiei şi a indicelui de generare prevazut în Studiul de fezabilitate  pentru anul 2016, 

respectiv 29 kg/locuitor/an în mediul urban și 1 kg/locuitor/an în mediul rural, indexat cu indicatorul de 

creștere de 0,8 % în fiecare an, conform Planului Național de Gestionare a Deșeurilor.  

  deşeuri stradale - cantitatea se calculează pe medii (urban şi rural), pe baza proiecţiei 

populaţiei şi a indicelui de generare prevăzut în Studiul de fezabilitate  pentru anul 2016, respectiv 33 

kg/locuitor/an în mediul urban și 1 kg/locuitor/an în mediul rural, indexat cu indicatorul de creștere de 0,8 

% în fiecare an, conform Planului Național de Gestionare a Deșeurilor.  

Pe baza celor prezentate mai sus, s-a calculat proiecţia generării deşeurilor municipale și 

asimilabile la nivel judeţean (total pe judeţ, mediu urban şi rural), precum şi proiecţia generării de deşeuri 

municipale și asimilabile pentru fiecare unitate administrativ teritorială din județul Alba, conform situației 

detaliate prezentate în ANEXA 3 – PROIECȚIA GENERĂRII DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL ALBA ÎN 

PERIOADA 2017 – 2018. 

În concluzie, cantitatea totală de deşeuri municipale și asimilabile generate anual reprezintă 

suma cantităţilor de deşeuri menajere colectate de la populație, a deşeurilor menajere mixte 

colectate de la agenții economici, a deşeurilor provenite din parcuri şi grădini şi a deşeurilor 

stradale.   
Proiecția cantităților de deșeuri municipale și asimilabile sintetizată este prezentată în tabelul de 

mai jos: 

Categoria 

deșeurilor 

Anul 2017 

(tone/an) 

Anul 2018 

(tone/an) 

Anul 2019 

(tone/an) 

Anul 2020 

(tone/an) 

Anul 2021 

(tone/an) 

Deșeuri menajere 

mixte populație 
99302 99897 100505 101096 101701 

Deșeuri menajere 

mixte agenți 

economici 

22848 22985 23122 23261 23400 

Deșeuri din 

parcuri și grădini 
5874 5909 5944 5980 6016 

Deșeuri stradale 6664 6704 6744 6785 6825 

TOTAL, din 

care: 
134688 135494 136316 137121 137941 

Mediul Urban 110458 111119 111784 112453 113126 

Mediul Rural 24230 24375 24532 24668 24815 

 

 În plus, față de deșeurile municipale și asimilabile, deșeurile din parcuri și grădini și 

deșeurile stradale prin activitățile serviciului de salubrizare sunt gestionate și următoarele fluxuri 

speciale de deșeuri, și anume:  

1. Deșeurile periculoase din deseurile municipale 

Deșeurile periculoase din deșeurile 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 și transportate pentru stocare temporară 

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 către Operatorul TTPD. 

Proiecția cantităților de deşeuri periculoase din deșeurile municipale generate în perioada 2017-

2021 a fost calculată prin aplicarea procentului de 0,5 % la cantitatea de deșeuri menajere mixte colectate 

de la populație și agenții economici. 

Sinteza cantităților de deşeuri periculoase din deșeurile municipale generate în perioada 2017-

2021 este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Categorie deșeu Anul 2017 

(tone/an) 

Anul 2018 

(tone/an) 

Anul 2019 

(tone/an) 

Anul 2020 

(tone/an) 

Anul 2021 

(tone/an) 
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Deșeuri periculoase din 

deșeurile municipale 
611 614 618 622 626 

 

2. Deșeurile voluminoase: 

Deşeurile voluminoase sunt deșeurile 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 către 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 zona 1 şi sub-zonele 

1.2. şi 3.1.), în vederea stocării temporare în containere specifice amplasate în spaţii special amenajate.  

Proiecția cantităților de deșeuri voluminoase generate în perioada 2017-2021 a fost calculată prin 

aplicarea procentului de 5 % din deșeurile menajere mixte colectate de la populație și agenții economici. 

Sinteza cantităților de deșeuri voluminoase generate în perioada 2017-2021 este prezentată în 

tabelul de mai jos: 

Categorie 

deșeu 

Anul 2017 

(tone/an) 

Anul 2018 

(tone/an) 

Anul 2019 

(tone/an) 

Anul 2020 

(tone/an) 

Anul 2021 

(tone/an) 

Deșeuri 

voluminoase 
6108 6144 6181 6218 6255 

 

3. Deșeuri de echipamente electrice și electronice 

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice, deşi fac parte din categoria deșeurilor 

municipale şi colectarea lor de la gospodăriile particulare este în sarcina autorităților publice locale, vor fi 

gestionate prin alte sisteme decât serviciul de salubrizare al localităților, stabilite de comun acord cu 

producătorii/importatorii de echipamente electrice și electronice sau terții care îi reprezintă, conform 

prevederilor legale în vigoare (O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice şi Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale). 

Conform informațiilor furnizate de APM Alba pe teritoriul județului Alba există  în prezent 21 

puncte de colectare DEEE, înființate conform prevederilor H.G. nr. 1037/2010 privind deșeurile de 

echipamente electrice și electronice: 

 în municipiul Alba Iulia  
 - str. Șoseaua de Centură - operat de către SC ALOREF SRL; 

 - str. George Coșbuc, nr. 28 - operat de către SC METEOR SRAR SRL (asigură și 

tratarea DEEE -urilor); 

 - str. București, nr. 88 -  operat de către SC REMAT ALBA SA; 

 - str. Detunata, nr. 18 - operat de către SISTEM DE COLECTARE – SLC ALBA; 

 - str. Livezii, nr. 35 A - operat de către SC POLARIS M HOLDING SRL; 

 - str. Gheorghe Doja, nr.11 - operat de către SC WMW INTERMEDIA CORPORATION 

TRADE SRL; 

 în orașul Cugir 

 - str. Victoriei, nr. 14 - operat de către SC G&E INVEST 2003 SRL; 

 - str. Victoriei, nr. 57C - operat de către SC CLAUS SERVICE SRL; 

 în municipiul Blaj  

 - str. Iuliu Maniu, nr. 1 - operat de către SC SKY KONNET SRL;  

 - str. Iuliu Maniu, nr. 101 - operat de către SC FINANCIAR URBAN SRL; 

 - str. Simion Bărnuțiu, nr. 73 - operat de către SC ECO LERY CLEAR SRL; 

 în orașul Baia de Arieș  
 - str. dr. Lazăr Chirilă, F.N. - operat de  către SC ECO MONTAN APUSENI SRL; 

 în orașul Cîmpeni 
 - str. Avram Iancu, nr. 5 - operat de către SC SALUBRITATE APUSENI SRL 

 în orașul Zlatna 
 - str. Valea Mică, nr. 182 - operat de către SC FINANCIAR URBAN SRL; 

 în municipiul Sebeș 
 - str. Viilor, nr. 28 - operat de către Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului din 

cadrul Primăriei Sebeș; 

 - str. Avram Iancu, nr. 51 - operat de către SC IEZERUL MIC SRL; 

 - str. Depozitelor, nr. 17 - operat de către SC REMAT SEBES SRL; 

 în municipiul Aiud  
 - str. Cuza Vodă, nr. 7 – operat de către SC GREEN DAYS VALORIZACAO DOS 

RESIDUOS PROTECCAO DO AMBIENTE SA - Sucursala Aiud; 

 - str. Drumului Gîmbașului, Nr. DC 10 - operat de către SC FERO CIOAZA SRL 
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 în orașul Ocna Mureș  
 - str. Fabricii, nr. 2 - operat de către SC REGECO SRL; 

 - str. Avram Iancu, nr. 2 - operat de către SC FINANCIAR URBAN SRL 

DEEE - urile colectate de la populaţie şi de la agenți economici generatori vor fi preluate de către 

Operatorul TTPD, care le va depozita temporar în cadrul instalațiilor de management al deșeurilor în 

spațiile special amenajate, iar apoi vor fi tratate/eliminate în baza unor acorduri/ contracte de tratare/ 

eliminare pe care le va încheia cu operatorii economici autorizaţi pentru desfăşurarea acestor 

activităţi 
Proiecția cantităților de DEEE - uri generate în perioada 2017-2021 a fost calculată pe baza 

indicatorului de generare, respectiv 4 kg/locuitor/an. 

Sinteza cantităților de DEEE - uri generate în perioada 2017-2021 este prezentata în tabelul de 

mai jos: 

Categorie 

deșeu 

Anul 2017 

(tone/an) 

Anul 2018 

(tone/an) 

Anul 2019 

(tone/an) 

Anul 2020 

(tone/an) 

Anul 2021 

(tone/an) 

DEEE - uri 1353 1342 1339 1336 1334 

 

 

 

4. Deșeurile din construcții și demolări 

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 gips, 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 Operatorii 

CT și preluate de către Operatorul TTPD, vor fi stocate temporar în spații special amenajate în vederea 

tratării/eliminării. 

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 (art. 17 din Legea nr. 211/2011). 

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. 

Proiecția cantităților de deşeuri de construcţii şi demolări generate în perioada 2017-2021 a fost 

calculată pe baza indicatorului de generare, respectiv 30 kg/locuitor/an în mediul urban și 12 

kg/locuitor/an în mediul rural. 

Sinteza cantităților de deşeuri de construcţii şi demolări generate în perioada 2017-2021 este 

prezentată în tabelul de mai jos: 

Categorie deșeu 
Anul 2017 

(tone/an) 

Anul 2018 

(tone/an) 

Anul 2019 

(tone/an) 

Anul 2020 

(tone/an) 

Anul 2021 

(tone/an) 

Deşeuri de 

construcţii şi 

demolări 

7588 7546 7531 7516 7501 

 

3.6. Descrierea instalațiilor de gestionare a deșeurilor operate în prezent 

 

Pe teritoriul județului Alba sunt operate următoarele instalații de gestionare a deșeurilor:  

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 2000 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 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”. 
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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 15000 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 selectivă a deșeurilor menajere în orașul Baia de Arieș și cinci comune limitrofe – Stație 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 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 4200 tone/an și în prezent asigură sortarea și transferul deșeurilor 

colectate de pe teritoriul localităților Baia de Aries, Lupșa, Sălciua, Poșaga, 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 prese 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 O.U.G. nr. 40/2006 („Reabilitarea 

sistemului de salubrizare a orașului 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 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 3000 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 (în 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 60 t. 

 Din punct de vedere al integrarii în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor a 

infrastructurii existente pentru gestionarea deşeurilor, s-au identificat următoarele probleme de ordin 

tehnic: 

1. Staţia de transfer Abrud va fi integrată în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Alba 

după o perioadă de doi ani de la începerea contractului de delegare, această perioadă fiind necesară pentru 

înscrierea în Cartea funciara a acesteia pentru a putea fi preluată în administrare de către Consiliul 

Județean Alba.  

2. Staţia de transfer din Sohodol (aflată în sub-zona 3.3), finanțată prin O.U.G. nr.  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:  

 

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  
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Instalație Localitate Operator Stadiul reglementării 

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 revizuită în 

04.08.2014 valabilă până la 

23.06.2019 

Stație de sortare și 

transfer* 

Baia de 

Arieș 

SC ECO MONTAN 

APUSENI SRL 

Autorizație 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 și echipamentele de gestionare a deșeurilor 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 temporară a fluxurilor speciale de deșeuri 

 

1. Depozitul conform de deșeuri Galda de Jos 

Amplasamentul depozitului conform de deșeuri este în centrul județului, în comuna Galda de Jos, 

la circa 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 

stația 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.  

În acest depozit vor fi depozitate deșeurile municipale și asimilabile,  deșeurile din parcuri și 

grădini și deșeurile 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 stațiile de sortare; 

 reziduuri rezultate de la stația de tratare mecano-biologică; 

 deșeurile stradale în proporție de 90% din deșeurile stradale colectate; 

 compost rezultat de la stația de tratare mecano-biologică; 

 nămolul rezultat de la epurarea apelor uzate orășenești – nu mai mult de 10% din cantitatea 

deșeurilor eliminate pe depozit (o cantitate estimată de aproximativ 7412 tone pentru anul 2017). 

Conform Studiului de fezabilitate, Depozitul de la Galda de Jos a fost proiectat cu o capacitate 

totală de 1926000 mc, fiind alcătuit din 2 celule ce vor ocupa circa 11,4 ha. Durata de funcționare 

previzionată este de 21 ani.  

În prezent este construită celula 1, care are următoarele caracteristici: 

 capacitate – 689180 mc (inclusive materialul de acoperire); 

 suprafața ocupată – circa 5 ha; 

 durată estimată de viață – 5,5 ani. 

Tabelul de mai jos prezintă proiecția cantităților de deșeuri depozitate în perioada 2017 – 2021, 

inclusiv compostul utilizat cu ror de acoperire periodică a stratului de deșeuri. 

 

Proiecția cantităților depozitate în perioada 2017 - 2021 

Anul 2017 

(tone/an) 

Anul 2018 

(tone/an) 

Anul 2019 

(tone/an) 

Anul 2020 

(tone/an) 

Anul 2021 

(tone/an) 
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În ceea ce privește soluția constructivă aleasă, depozitul a fost construit conform cerințelor H.G. 

nr. 349/2005 privind depozitele de deșeuri și cerințelor Ordinului ministerului mediului și gospodăririi 

apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor. 

Astfel, elementele constructive ale celulei 1 sunt: 

► Înclinația pentru taluzurile interioare, este de 1:3; 

► Drumul de acces în celula 1 este în continuarea drumului de pe coronament, pe taluz până la 

baza celulei 1; 

► Baza depozitului este profilată în coame, între care sunt amplasate drenurile colectate pentru 

levigat; 

► Toată baza depozitului și taluzurile acestuia sunt impermeabilizate, cu un pachet format din: 

o Bariera geologică de argilă; 

o Geocompozit bentonitic (GCL) cu densitate de 5000 g/mc; 

o Geomembrană PEID, 2 mm grosime, textură pe ambele fețe; 

o Geotextil de protecție cu masa de 1200 gr/mp; 

o Strat de protecție din nisip, avand grosimea de 10 cm; 

o Strat de drenaj din pietriș spălat de râu 16/32 mm, având grosimea de 0,50 m și 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 în 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 apă curată/apă murdară (levigat) este necesar ca descărcarea deșeurilor în 

prima etapă să se facă în sub-celula din aval. La început, descărcarea se va face, fără preluarea deșeului 

de către buldozer și respectiv fără compactare, până ce se va crea un pat de circulație care să permită 

intrarea acestor utilaje în incinta sub-celulei 1. Este interzis ca utilajele de nivelare și compacatare să 

circule direct pe căptușeala sau stratul drenant al depozitului. Stratul minim de deșeuri pe care pot circula 

aceste utilaje este de 2,0 m, după compactare. 

Deșeurile descărcate și compactate se acoperă periodic, în funcție de condițiile de operare și de 

prevederile autorizației de mediu, pentru a evita mirosurile, împrăștierea de vânt a deșeurilor ușoare și 

apariția insectelor și păsărilor. 

Depozitul dispune de infrastructura necesară bunei funcționări, care constă în: 

► Împrejmuire și poarta de acces; 

► Platforma electronică de cântărire auto și cabina; 

► Zona de prelevare probe; 

► Clădire administrativă; 

► Clădire întreținere/garaj auto cu atelier  mecanic; 

► Parcare deschisă pentru personal și vizatotori; 

► Sistem de spălare roți; 

► Drumuri interne; 

► Platforme tehnologice; 

► Canale de gardă și rigole pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice, inclusiv 

construcțiile hidrotehnice aferente; 

► Zona de protecție împotriva incendiilor; 

► Zone verzi. 

 

2. Stația 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-biologică (cu o capacitate de 85566 tone/an) vor fi tratate 

deșeurile biodegradabile colectate împreună cu deșeurile reziduale de la utilizatorii casnici și non-casnici 

(deșeurile asimilabile), deșeurile din parcuri și grădini, și un procent de 10% din deșeurile stradale 

colectate. 

Parametrii tehnici care au fost folosiți la proiectarea instalației de tratare mecano-biologică sunt: 

  ► Capacitate (deșeu la intrare):  85566 tone/an  

  ► Zile lucrătoare într-un an:          312 

  ► Număr schimburi de lucru/zi:  2 

  ► Timp de lucru pe schimb:   8 ore 

82759 83252 83759 84251 84757 
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Analiza de opțiuni realizată în cadrul Studiului de fezabilitate a arătat că opțiunea aleasă 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. 

Deșeurile reziduale (colectate împreună cu deșeurile biodegradabile) din zona 1, precum și cele 

care provin de la stațiile de transfer din zonele 2, 3 și 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 să poată fi utilizate drept material de umplutură (acoperire) pentru depozitul conform. 

Stația TMB dispune de infrastructura necesară bunei funcționări, care constă în: 

► Clădire (șopron) Primire TMB – reprezintă zona de recepție a deșeurilor; 

► Clădire (hala) pentru tratare mecanica – TMB - În această clădire se va realiza faza de 

tratare mecanică; 

► Biofiltru – asigură ventilarea la hala de tratare mecanică; 

► Celule tratare biologică - În total se vor realiza 18 celule, împărțite în 2 grupuri: Grupul 1 cu 

10 celule și Grupul 2 cu 8 celule. În aceste celule se va realiza faza de tratare biologică; 

► Bazin recirculare levigat; 

► Clădire (șopron) pentru rafinare și maturare - În această clădire se va realiza faza de 

tratare și maturare. 

Conform manualului de exploatare, personalul (minim) necesar pentru operarea stației de tratare 

mecano-biologică este urmatorul: 

Personal Numar 

Inginer șef – Stație SS + MBT – cel de la SS va deservi și MBT-ul 0 

Supervizor – stație MBT 1 

Șoferi/personal manipulare 4 

Muncitori calificați – 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 42213 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 23945 tone/an vor fi deșeuri reciclabile (ce vor fi 

valorificate) și 18268 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 6300 mp. 

Parametrii tehnici care au fost folosiți la proiectarea stației de sortare sunt: 

   ► Capacitate (deșeu la intrare):   42213 t/an   

   ► Zile lucrătoare într-un an:    312 

   ► Număr schimburi de lucru/zi:   2. 
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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 această ipoteză privind colectarea separată. 

În urma apariției ultimelor prevederi legislative (Legea nr. 211/2011) este obligatorie colectarea 

separată a deșeurilor reciclabile, cel puțin a următoarelor fracții – hârtie și carton; plastic și metal; sticlă. 

Astfel, sistemul de colectare separată propus în SF a fost revizuit în procesul de fazare a Proiectului 

Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Alba prin revizuirea Aplicației de finanțare, 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 cântărite 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 desfășurarea 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 va 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 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 Staței de sortare cuprinde:  

► Zona de recepție;  

► Zona de sortare;  

► Zona colectare sticlă;  

► Zona de balotare;  

► Zona de depozitare (șopron depozitare);  

► Camera de comandă - Administrativă;  

► 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 , 

► sticlă (Fracțiile de sticlă vor fi colectate în containere speciale și vor fi reciclate așa cum sunt, 

fără vreun proces suplimentar, însă  sunt prevazute spaţii în staţia de sortare şi pentru sticlă, în cazul în 

care se doreşte sortarea sticlei pe fracţii (albă sau colorată)), 

► metale (feroase, neferoase)  

► materiale nereciclabile. 

Conform Manualului de exploatare, personalul (minim) necesar pentru operarea staţiei de sortare 

este următorul: 

 

Personal Numar 

Inginer şef – Staţie SS + MBT 1 

Supervizor – staţie SS 1 

Tehnician – electro - mecanic 2 
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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 Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor 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 33044 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 staţia 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 următorul: 

Personal Numar 

Şef staţie/cantaragiu 1 

Şofer utilaj de transport 2 

Personal pază 2 

Total 5 

 

5. Stația de transfer Blaj 

Stația de transfer a deșeurilor Blaj, cu o capacitate de 15000 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 Sîncel, având coordonatele: longitudine 46° 10′ 

31″ Nord, latitudine 23° 54′ 52″ Est.  

Suprafața totală alocată construirii stației de transfer este de  6356 mp. 

Parametrii tehnici care au fost utilizați la proiectarea Stației de transfer de la Blaj sunt: 

► Capacitate (deșeu la intrare):  15000 t/an 

► Containere utilizate:   4 buc. prescontainere de 24 mc 

► Zile lucratoare într-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. 

Şoferi/personal manipulare 2 

Muncitori calificaţi – operator presă 2 

Muncitori necalificaţi 42 

Paznici – aferent SS 1 

TOTAL 51 
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Conform manualului de exploatare, personalul (minim) necesar pentru operarea staţiei de transfer 

Blaj este următorul: 

Personal Numar 

Şef stație/cantaragiu 1 

Şofer utilaj de transport 1 

Personal pază 2 

Total 4 

 

 

6. Containerele pentru stocarea temporară a fluxurilor speciale de deşeuri: 

Pe amplasamentul de la Galda de Jos a fost amenejat un centru (platformă betonată) pentru 

colectarea fluxurilor speciale de deșeuri. Pe această platformă vor fi amplasate următoarele containere: 

► 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 Tărtăria a fost amenejat un centru (platformă betonată) 

pentru colectare fluxurilor speciale de deșeuri. Pe această platformă vor fi amplasate următoarele 

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 următoarele containere: 

► deșeuri periculoase (containere de 6 mc) – 3 buc.; 

► DEEE (containere de 30 mc) – 2 buc.; 

► deșeuri voluminoase (containere de 15 mc) – 5 buc. 

 

4. FEZABILITATEA ECONOMICĂ A CONCESIUNII 

 

O analiză financiară și economică detaliată a fost efectuată în cererea adresată Uniunii 

Europene 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 Uniunii Europene 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 viață a contractului 

 

 4.1.1. Costuri de operare și întreținere 

În cadrul Studiului de fezabilitate al Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Alba, 

subcap. 9.5 „Costuri de funcţionare” au fost estimate costuri de funcţionare şi întreţinere pentru fiecare 

activitate ce va fi desfăşurată în cadrul noului sistem.  

Totodată, conform contractelor de lucrări care au avut ca obiect construirea staţiilor de transfer 

deşeuri Tărăaria şi Blaj şi respectiv construirea CMID Galda de Jos, antreprenorii au estimat şi garantat 

pe perioada de notificare a defectelor, următoarele costuri de operare: 

 Cheltuieli de exploatare staţii de transfer Blaj și Tartaria conform OPEX antreprenor  

 DENUMIRE Total anual RON 

1 Total consumabile 782982,00 

 Total energie electrică 11289,00 

 Costuri apă potabilă şi apă tehnologică 17946,00 

 Cost pentru alte consumabile 741319,00 

 Costuri de evacuare a rezidurilor lichide 12428,00 

2 Personal 202044,00 

3 Monitorizare 500,00 

 Cheltuieli de exploatare pe an 985526,00 

 Cantitatea estimată pe an (tone) 48044,00 

 Costuri specifice pe tona deșeu intrat (lei/tonă) 20,51 

 În aceste costuri au fost incluse şi costurile de transport deşeuri de la staţiile de transfer la CMID 

Galda de Jos. 
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 Cheltuieli de exploatare staţia de sortare conform OPEX antreprenor 

 DENUMIRE Total annual RON 

1 Total consumabile 1657776,00 

 Total energie electrică 101519,00 

 Costuri apă  639,00 

 Costuri motorină 95519,00 

 Cost pentru alte consumabile 168076,00 

 Costuri de exploatare a stației de epurare a apelor 

uzate 

29364,00 

 Costuri de eliminare a reziduurilor solide 1262659,00 

2 Personal 952557,00 

3 Monitorizare 3413 

 Cheltuieli de exploatare pe an 2613746,00 

 Cantitatea estimată pe an (tone) 42213 

 Costuri specifice pe tona deșeu intrat (lei/tonă) 61,92 

 

 Cheltuieli de exploatare TMB conform OPEX antreprenor  

 DENUMIRE Total annual RON 

1 Total consumabile 4150728,00 

 Total energie electrică 407639,00 

 Costuri apă  319,00 

 Costuri motorină 240900,00 

 Cost pentru alte consumabile 356216,00 

 Costuri de exploatare a stației de epurare a apelor 

uzate 

15667,00 

 Costuri de eliminare a reziduurilor solide 3129987,00 

2 Personal 175421,00 

3 Monitorizare 8736,00 

 Cheltuieli de exploatare pe an 4334885,00 

 Cantitatea estimată pe an (tone) 85566,00 

 Costuri specifice pe tona deșeu intrat (lei/tonă) 50,66 

Având în vedere faptul că au existat diferenţe între costurile estimate iniţial în cadrul studiului de 

fezabilitate şi costurile estimate ulterior de către antreprenori pentru anumite activităţi, în scopul 

asigurării funcţionării noului sistem au fost actualizate costurile rezultând următoarele costuri unitare de 

functionare: 

 Tabel - Costuri unitare de funcționare actualizate 

Activitate Sistem de 

Management Integrat 

al Deşeurilor Alba 

Valoare unitară 

actualizată 

(lei/tonă) 

Valoare unitară studiu de 

fezabilitate 

(lei/tonă) 

Valoare unitară 

antreprenor 

(lei/tonă) 

Colectare şi transport 76,00 76 lei  

(16,84 Euro/tonă) 

- 

Transfer 20,51 10 lei 

(2,16 Euro/tonă fără costuri de 

transport) 

20,51 

(inclusiv costuri de 

transport) 

Sortare  61,92 75 lei 

(16,59 Euro/tonă) 

61,92 

Tratare mecano-

biologică 

50,66 29 lei 

(6,49 Euro/tonă) 

50,66 

Depozitare 16,00 16 lei (3,58 Euro/tonă) - 

    Având în vedere cele prezentate, cheltuielile de exploatare pentru fiecare activitate/componentă a 

Sistemului de Management Iintegrat al Deşeurilor Alba au rezultat prin înmulţirea cantităţii de deşeu 

procesat în cadrul fiecărei activităţi şi costul unitar de exploatare actualizat conform tabelului anterior.  

 Valoarea acestor costuri este prezentată în ANEXA 12 - BUGETUL CONTRACTULUI DE 

OPERARE INSTALAŢII GESTIONARE DEŞEURI PENTRU PERIOADA 2017-2018 

 Costurile pentru stocarea şi eliminarea fluxurilor speciale de deşeuri au fost luate în calculul 

bugetului contractului de concesiune. 

 

 Costuri previzionate pentru activitatea de stocare temporară şi eliminare a deşeurilor 

periculoase menajere; 

DENUMIRE TOTAL ANUAL  
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(LEI exclusiv TVA) 

Cheltuieli materiale 12.000 

Cheltuieli cu munca vie 700 

Alte cheltuieli 2.000 

Profit 735 

Costuri totale 15.435 

Cantitatea estimată pe an (to) 124 

Tarif 125 

 

Pentru calculul acestor costuri s-a avut în vedere gestionarea de către Operatorul TTPD a unui 

procent de 20% din cantitatea totală de deșeuri periculoase menajere care a fost calculată prin aplicarea 

procentului de 0,5 % la cantitatea de deșeuri menajere mixte colectate de la populație și agenții 

economici. Pentru determinarea procentului de 20% din cantitatea totală de deșeuri periculoase menajere 

s-a avut în vedere faptul că există sisteme paralele de colectare și eliminare pentru aceste tipuri de deșeuri 

(detergenţi, medicamente, deşeurile de acumulatori, becuri uzate, vopsele, etc…). 

 

 Costuri previzionate pentru activitatea de stocare temporară şi eliminare a deşeurilor 

voluminoase; 

An Costuri unitare 

depozitare 

Taxă 

depozitare 

TOTAL 

Anul 1 16 lei/tonă - 16 lei/tonă 

Anul 2 16 lei/tonă 80 lei/tonă 96 lei/tonă 

Anul 3 16 lei/tonă 120 lei/tonă 136 lei/tonă 

Anul 4 16 lei/tonă 120 lei/tonă 136 lei/tonă 

Anul 5 16 lei/tonă 120 lei/tonă 136 lei/tonă 

 

Pentru calculul acestor costuri, s-a estimat că un procent de 20% din cantitatea generată nu poate fi 

valorificat, iar această cantitate poate fi eliminată prin depozitare în Celula 1 din cadrul CMID Galda de 

Jos. 

 

 Costurile previzionate pentru activitatea de stocare temporară şi eliminare a deşeurilor de 

echipamente electrice și electronice; 

 

DENUMIRE TOTAL ANUAL  

(LEI exclusiv TVA) 

Cheltuieli materiale 3.000 

Cheltuieli cu munca vie 1.000 

Alte cheltuieli 2.000 

Profit 300 

Costuri totale 6.300 

Cantitatea estimată pe an (to) 133 

Tarif 47 

 

Pentru calculul acestor costuri, s-a estimat că un procent de 10% din cantitatea generată ajunge la 

instalațiile de deșeuri deoarece există sisteme paralele de colectare, valorificare și eliminare a acestor 

tipuri de deșeuri. 

 

 

 Costurile previzionate pentru activitatea de stocare temporară şi eliminare a deşeurilor din 

construcții și demolări. 

 

 

An Costuri unitare 

depozitare 

Taxă 

depozitare 

TOTAL 

Anul 1 16 lei/tonă - 16 lei/tonă 

Anul 2 16 lei/tonă 80 lei/tonă 96 lei/tonă 

Anul 3 16 lei/tonă 120 lei/tonă 136 lei/tonă 

Anul 4 16 lei/tonă 120 lei/tonă 136 lei/tonă 

Anul 5 16 lei/tonă 120 lei/tonă 136 lei/tonă 
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Pentru calculul acestor costuri, s-a estimat că un procent de 30% din cantitatea generată nu poate fi 

valorificat, iar această cantitate poate fi eliminată prin depozitare în Celula 1 din cadrul CMID Galda de 

Jos. 

 

 ► Modalitatea de tarifare a deşeurilor periculoase din deşeurile municipale va fi 

următoarea:  

 Costurile pentru organizarea şi desfăşurarea campaniilor de colectare vor fi recuperate de 

către Operatorul CT prin tariful pentru colectarea şi transportul deşeurilor; 

 Operatorul TTPD va recupera costurile de stocare şi eliminare de la Operatorul CT ca 

urmare a posibilităţii acestuia de recuperare prin tariful de colectare a costurilor pentru organizarea şi 

desfăşurarea campaniilor de colectare. 

 ► Modalitatea de tarifare a deşeurilor voluminoase va fi următoarea:  

 Costurile pentru organizarea şi desfăşurarea campaniilor de colectare vor fi recuperate de 

către Operatorul CT prin tariful pentru colectarea şi transportul deşeurilor; 

 Operatorul TTPD va recupera costurile de stocare şi eliminare de la Operatorul CT ca 

urmare a posibilităţii acestuia de recuperare prin tariful de colectare a costurilor pentru organizarea şi 

desfăşurarea campaniilor de colectare. 

 ►Modalitatea de tarifare a  DEEE-urilor va fi următoarea:  

 Pentru colectarea DEEE-urilor există operatori autorizaţi în acest scop, iar 

probabilitatea ca Operatorul TTPD să aibă costuri cu eliminarea acestora este redusă deoarece locaţiile 

acestora sunt mai accesibile populaţiei decât amplasamentele instalaţiilor noi din cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deşeurilor Alba. Totodată, faptul că unii furnizori aplică un sistem de reducere a 

costurilor de achiziţie a unui echipament electronic sau electrocasnic nou ca urmare a predării unui 

echipament vechi, reduce interesul populaţiei de a preda aceste echipamente gratuit la staţiile de transfer 

Tărtăria şi Blaj, sau la CMID Galda de Jos.  

 ► Modalitatea de tarifare a  deşeurilor din construcţii şi demolări va fi următoarea:  

  Operatorul CT are obligaţia de a identifica metode de valorificare a deşeurilor care să 

permită atingerea până în anul 2020 a ţintei impuse de legislaţia natională (art. 17 alin. 2 lit. b din Legea 

nr. 211/2011 privind regimul deseurilor), inclusiv prin amenajarea unui punct de lucru pentru tratarea 

acestor deseuri. 

  Pentru deşeurile care nu pot fi valorificate eliminarea se face la depozitul conform de 

deşeuri de la Galda de Jos pentru care Operatorul CT va suporta costurile de depozitare. 

 

4.1.2. Costuri de investiții 

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 către consultantul Proiectului 

Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Alba, a unor probleme tehnice la instalaţiile existente care 

vor fi integrate în Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor Alba. 

Aceste costuri  sunt reprezentate de: 

- 140000 lei fără TVA pentru achiziţia unui cântar la Staţia de transfer deşeuri Abrud; 

- 10000 lei fără TVA pentru achiziţia unui separator magnetic la Staţia de sortare deşeuri Aiud; 

- 150000 lei fără TVA pentru achiziţia unui cântar şi a unui separator magnetic la Staţia de sortare 

deşeuri Baia de Arieş. 

Pentru calculul costurilor sus-prezentate au fost luate în considerare costurile unitare ale unor 

echipamente similare achiziţionate prin contractele de lucrări aferente realizării investiţiilor noi. 

În ceea ce priveşte instalaţiile noi consultantul iniţial a prevăzut costuri de reinvestiţii raportat la 

durata de viaţă a echipamentelor şi utilajelor aferente instalaţiilor de transfer, sortare şi compostare, 

respectiv după o perioadă de 12 ani de la intrarea în funcţiune, motiv pentru care în perioada de 

implementare a prezentului contract, respectiv pentru perioada 2017-2021 nu au fost incluse costuri de 

reinvestiţii. 

 

 4.1.3. Fond pentru închiderea Depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia post-închidere  - 

Celula 1 din cadrul CMID Galda de Jos 

Obligativitatea constituirii acestui fond de catre operatorul depozitului este reglementată prin art. 

12 din H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, text potrivit căruia: 

 „alin. 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. 

   alin. 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 
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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. 

   alin. 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 totală a acestui fond a fost estimată luând în calcul costurile unitare practicate pentru 

închiderea Depozitului neconform de deșeuri al municipiului Alba Iulia, precum și costurile estimate 

pentru urmărirea post-închidere a acestuia.  

 

 Astfel, a rezultat o valoare totală necesară de 5000000 lei pentru constituirea Fondului 

pentru închidere și urmărirea postînchidere a Celulei I, repartizată anual în bugetul contractului în 

valoare totală de 1000000 lei/an.  

 

 4.1.4. Redevența pentru concesiunea terenului aferent CMID Galda de Jos  

 Redevența reprezintă suma datorată de către Concesionar pentru terenul pe care Comuna Galda 

de Jos l-a dat în administrare Județului Alba prin Consiliul Județean Alba în scopul realizării 

obiectivului de investiții CMID Galda de Jos. 

Referitor la terenul pe care Comuna Galda de Jos l-a dat în administrare Județului Alba prin 

Consiliul Județean Alba, menționăm că în urma solicitărilor adresate Consiliul Județean Alba în cadrul 

mai multor întâlniri dintre consilierii locali și conducerea Consiliului Județean Alba, aceștia din urmă și-

au exprimat acordul pentru perceperea unei redevențe operatorului CMID Galda de Jos care să fie 

restituită ulterior de către Consiliul Județean Alba, Consiliului Local al Comunei Galda de Jos. 

 Constituirea dreptului de administrare a fost o condiție pentru accesarea finanțării 

nerambusabile, fiind constituit prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos nr. 29/2009, 

în scopul amplasării obiectivului de investiții „Centrul de management integrat al deșeurilor în județul 

Alba” din cadrul Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor  în Județul Alba”, ce a 

reprezentat parte componentă a documentelor suport ale Aplicației de finanțare. 

 Terenul pentru care a fost constituit dreptul de administrare este în suprafață totală de 25 ha și 

este identificat în CF nr. 70275 Galda de Jos, nr. top/cad 70275, proprietate publică a comunei Galda de 

Jos.  

 Conform prevederilor art. 4 din O.U.G. nr. 54/2006 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. 

 În conformitate cu prevederile art. 463 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare „pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a 

unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după 

caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe teren, care se datorează de 

concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare 

impozitului pe teren. În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, 

administrare sau folosinţă asupra terenului, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu 

persoana de drept public”. 

 

 Redevența pentru terenul aferent CMID Galda de Jos  este de 300.000 lei/an. 

   

 4.1.5. Taxa de depozitare 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată 

prin OUG nr. 48 din 30.06.2017 în cadrul Anexei nr. 2 au fost instituite taxele ce vor fi încasate pentru 

deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate în vederea eliminării finale prin depozitare, astfel 80 

lei/tonă în anul 2019 şi 120 lei/tonă începând cu anul 2020. 

 În acest sens, pornind de la cantitățile efectiv depozitate a rezultat o taxă de depozitare de 41 

lei/tonă de deșeuri colectate în anul 2019 (anul 2 al contractului) şi de 62 lei/tonă de deșeuri colectate în 

anii 2020-2022 (anii III-V ai contractului), iar detalierea calcului este prezentata în ANEXA NR. 8 -

MODALITATEA DE CALCUL  A VALORII TAXEI DE DEPOZITARE AFERENTĂ 

CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI COLECTATE.  

 

4.2. Veniturile previzionate pe durata de viață a contractului 

 

 Veniturile generate pe întreaga durată a contractului sunt de 2 tipuri semnificative: 



 

 
316 

 

 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 a 

fost calculat  diferenţiat pe tipuri de deşeuri pentru colectarea şi depozitarea acestora, conform 

prevederilor 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” reprezintă valoarea ce rezultă în urma calculării tuturor costurilor 

contractului în limita de suportabilitate maximă permisă de 1,8% din venitul Decilei 1 (gospodăriile cele 

mai sărace de la nivelul județului Alba). 

 La nivelul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Alba, tarifele unitare 

rezultate în urma analizei cost-beneficiu întocmite de Consultantul inițial au avut în vedere asigurarea 

sustenabilității financiare a noului sistem, precum și respectarea suportabilității la nivelul populației. 

 Întrucât au survenit modificări față de datele inițiale din Studiul de fezabilitate/Aplicația de 

finanțare cu privire la numărul populației rezultate în urma Rencesământului din anul 2011 au fost 

recalculate cantitățile de deșeuri conform principiilor din studiul de fezabilitate și au fost actualizate 

tarifele prin includerea taxei de depozitare reglementată prin O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul de 

mediu.  

 Totodata, în vederea asigurării unei dezvoltări 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 fezabilă este următoarea: 45% din valoarea tarifului 

revine Operatorului CT și 55% din structura tarifului revine Operatorului TTPD.  

 Analiza comparativă este stabilită în ANEXA NR. 11 „ANALIZA COMPARATIVĂ A 

STRUCTURII TARIFULUI - OPERATOR DE COLECTARE-TRANSPORT DEȘEURI VERSUS 

OPERATOR INSTALAȚII DEȘEURI”.  

 În raport cu noua structură a tarifului costurile aferente pe fiecare activitate sunt următoarele: 

 

 

Tabel  - Tarife populație 

Lei/tonă 

Activitate Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V 

Colectare și 

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 

0,00 41,00 62,00 62,00 62,00 

Total 261,57 312,35 342,11 351,92 362,59 

 

Tabel  - Tarife agenți economici 

Lei/tonă 

Activitate Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V 

Colectare și 

transport 

183,90 183,90 183,90 183,90 183,90 

Transfer 36,78 36,78 36,78 36,78 36,78 
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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 

0,00 41,00 62,00 62,00 62,00 

Total 408,67 449,67 470,67 470,67 470,67 

 

 În ceea ce privește actualizarea tarifelor, s-a adaugat taxa de depozitare de 41 lei/tonă in anul 2 

si  62 lei/tonă in anii 3-5 aferente deșeurilor colectate rezultând tarife actualizate. 

Tabel   Planul de evoluţie a tarifelor pentru judeţul Alba, actualizat 

Anul Tarif în lei/tonă, 

fără TVA 

Tarif în lei/persoană/lună (populaţie), 

inclusiv TVA 

Tarif pentru 

populaţie 

 

Tarif pentru agenţii 

economici 

Mediu urban 

 

Mediu rural 

I 261,57 408,67 10,07 4,24 

II 312,35 449,67 12,12 5,10 

III 342,11 470,67 13,38 5,63 

IV 351,92 470,67 13,87 5,84 

V 362,59 470,67 14,41 6,06 

 

 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 asupra venitului net 

(disponibil) al gospodăriilor populației din România și județul Alba pentru perioada 2006-2008, publicat 

de Institutul Național de Statisticî (INSEE).  

 

 În prezent s-a avut în vedere documentul intitulat „Proiecția principalilor indicatori 

economico-sociali în PROFILUL TERITORIAL până în anul 2020” elaborat în luna martie 2017 

de către Comisia Națională de Prognoză, iar pentru județul Alba au fost prognozate câștiguri 

salariale conform tabelului de mai jos. 

 

Tabel Prognoza câștigului salarial în județul Alba 

Câștig salarial 2017 2018 2019 2020 

Mediu brut 

lunar (lei/lună) 

2742 2994 3230 3456 

Mediu net lunar 

(lei/lună) 

1985 2168 2339 2503 

Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_profil_teritorial_martie_2017.pdf 

 

 Având în vedere câștigul salarial mediu net de 1985 lei prognozat în 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 în mediul urban. 

 

 4.2.2. Venituri din vânzarea reciclabilelor 
 Pentru valorificarea deșeurilor reciclabile s-a avut în vedere 75% din cantitățile de deșeuri 

reciclate cărora li s-a aplicat prețul mediu de 150 lei/tonă propus prin Aplicația de finanțare. 

  

 4.2.3. Venituri din tarifele aferente fluxurilor speciale de deşeuri 

 

Pentru stocarea și eliminarea fluxurilor speciale de deșeuri s-au estimat următoarele cantități și tarife: 

 

 

 

An 

Deşeuri 

periculoase 

menajere 

Deşeuri 

voluminoase 

Deşeuri de 

echipamente 

electrice și 

electronice 

Deşeuri din 

construcții și 

demolări 

Cantit Tarif Cantitat Tarif Cantita Tarif Cantita Tarif 

http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_profil_teritorial_martie_2017.pdf
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ate 

(to) 

(lei/to) e (to) (lei/to) te (to) (lei/to) te (to) (lei/to) 

Anul 1 122 125 1.222 12.62 135 47 2.276 12.62 

Anul 2 123 125 1.229 92.96 134 47 2.264 92.96 

Anul 3 124 125 1.236 133.27 134 47 2.259 133.27 

Anul 4 124 125 1.244 133.62 134 47 2.255 133.62 

Anul 5 125 125 1.251 133.99 133 47 2.250 133.99 

 

 

4.3. Mecanismul financiar/Mecanismul de plată 

 

 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 Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor 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 operatorului CMID Galda de Jos și 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 

 
  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 instalații  vor fi plătiţi de către operatorul de colectare cu o sumă 

reprezantând costul activităților de operare/gestioanre a instalațiilor concesionate acestora 
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5. CONCLUZII 

 

5.1. Fezabilitatea contractului de concesiune 

 

 Conform prevederilor legislative în vigoare, prin acest  studiu de fundamentare a deciziei de 

concesionare s-a urmărit să se demonstreze că: 

 ► proiectul este realizabil datorită analizei financiare favorabile; 

 ► proiectul răspunde cerinţelor si politicilor autorităţii contractante; 

 ► prin analiza repartiţiei riscurilor între părțile viitorului contract, singura posibilitate viabilă 

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 transferată 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 în cadrul 

Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în U.A.T. Județul 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 directă/gestiunea delegată) 

 

 În 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”. 

 În conformitate cu prevederile art. 22 alin. 3 din Legea nr. 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 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, după cum urmează: 

Comparație în 

funcție de: 

Gestiune directă Gestiune delegată 

1.Natura și starea 

serviciului 

Serviciile asigură transferul 

deșeurilor/reziduurilor la CMID Galda 

de Jos, sortarea deșeurilor reciclabile, 

compostarea deșeurilor biodegradabile și 

verzi, precum și eliminarea finală la 

depozitul conform, în condițiile 

legislației naționale și a reglementărilor 

Uniunii Europene 

Serviciile asigură transferul 

deșeurilor/reziduurilor la CMID Galda 

de Jos, sortarea deșeurilor reciclabile, 

compostarea deșeurilor biodegradabile și 

verzi, precum și eliminarea finală la 

depozitul conform, în condițiile 

legislației naționale și a reglementărilor 

Uniunii Europene 

2.Necesitatea 

asigurării celui 

mai bun raport 

preţ/calitate 

Poate fi asigurată datorită dotării tehnice 

de cea mai bună calitate  cu 

echipamente, instalații și vehicule noi 

Poate fi asigurată datorită dotării tehnice 

de cea mai bună calitate  cu 

echipamente, instalații și vehicule noi 
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3.Interesele 

actuale şi de 

perspectivă ale 

unităţilor 

administrativ-

teritoriale 

Interesul U.A.T. Județul Alba înseamnă asigurarea unei durabilități a serviciului, 

gestionarea acestuia în cele mai bune condiții, precum și standardele tehnice de 

calitate la care trebuie prestat serviciul relaționat cu obiectul contractului 

Lipsa de personal calificat, experimentat Serviciile se pot realiza cu personal 

calificat, experimentat și cointeresat, 

care asigură metode de lucru 

performante 

4.Mărimea şi 

complexitatea 

sistemelor de 

utilităţi publice 

Sistemele de utilități publice se consideră a fi de complexitate deosebită, ceea ce 

determină servicii de operare de copmplexitate deosebită 

Lipsa de personal calificat, 

experimentat. 

Serviciile se pot realiza cu personal 

calificat, experimentat si cointeresat. 

 Din analiza comparativă a celor două opțiuni de gestiune (directă sau delegare) prin prisma 

factorilor enumerați în tabelul prezentat mai sus reiese faptul că, cea mai oportună alegere este gestiunea 

delegată, deoarece asigură realizarea serviciilor cu personal calificat, experimentat și cointeresat, care-și 

utilizează cel mai bine cunoştinţele, experienţa şi ideile inovatoare și de asemenea asigură metode de 

lucru performante, aspect ce determină asigurarea unei durabilități a serviciului, gestionarea acestuia în 

cele mai bune condiții și asigurarea unor standarde tehnice de calitate a serviciului prestat. 

 

5.3. Stabilirea procedurii optime pentru atribuirea contractului de delegare 

 

 Având în vedere următoarele prevederi legislative: 

  Art. 11 alin. 1 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de 

servicii, prevede că “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 

23227215 lei."  

  Art. 11 alin. 2 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de 

servicii, prevede că „concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii a căror valoare este mai mică 

decât pragul valoric prevazut la alin. 1 se atribuie cu respectarea principiilor generale prevazute la art. 2 

alin. 2 în condițiile și potrivit procedurilor reglementate prin normele metodologice de aplicare a 

prevederilor prezentei legi” în coroborare cu art. 73 alin. 1 din 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 aprobate prin H.G. nr. 

867/2016, care prevede că „în cazul prevăzut la art. 11 alin. 2 din lege, entitatea contractantă atribuie 

contractul 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 108.369.773,38 lei fără TVA. 

În acest caz ne aflăm în situația prevăzută la art. 11 alin. 1 din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii. 
 Având în 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 atribuire:  a.) licitaţie 

deschisă; 

b.) dialog competitiv”. 

 Din prevederile legislative indicate mai sus, precum și din motive de ordin economic, financiar, 

social şi legate de protecţia mediului, considerăm ca procedura de atribuirea a contractului de delegare 

prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale să fíe licitaţia deschisă, 

conform Legii nr. 100/2016, cu modificările și 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; 
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 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; 

 ș.) condiţiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii; 

 t.) condiţiile de exploatare a sistemului; 

 ț.) condițiile cesionării contractului de delegare. 

 u.) asigurări 

 v.) soluționarea litigiilor 

 x.) 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. 

 

 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 prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice și Legii nr. 
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101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, 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.  

 Prelungirea se poate face cu condiția ca durata maximă a contractului să nu depăşească 49 de ani. 

H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 

utilități publice indică autorităților contractante să 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). 

 În concordanță cu aceste reglementări, cu studiile efectuate referitor la Sistemul Integrat de 

Management al Deşeurilor în Judeţul Alba, adaptate la situaţia concretă din teritoriu și conform discuţiilor 

cu autoritatea contractantă, 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 

concesionată, pentru serviciile de colectare și transport a deşeurilor (respectiv o perioadă maximă de 7,5 

ani). Având în vedere că previzionarea necesităţilor de colectare (pe tipuri de deşeuri, beneficiari), 

precum și planul tarifar detaliat, au fost elaborate până în anul 2023, s-a considerat că, o perioadă de 5 ani 

(cu posibilitate de prelungire prin act adiţional) ar fi optimă pentru ca operatorul să-și amortizeze 

investiţiile, însă în acest caz nu este vorba despre investiţii, dar în acelaşi timp să-l stimuleze să obţină 

performanțe 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 Contractantă, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina Autorității 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 Contractantă, 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; 

  ► în cazul imposibilităţii de a continua contractul datorită forţei majore; 

  ► în 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; 

  ► în 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 părților 

 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; 
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 ► exploatarea, întreţinerea şi reparaţia mijloacelor de transport şi a utilajelor, cu personal 

autorizat, în funcţie de complexitatea utilajului şi specificul postului/locului de muncă; 

 ► 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; 

► 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, cantitățile și locaţiile prevăzute în 

studiul de fezabilitate întocmit pentru Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Alba. 

 

5.5. Concluzii 

 

 În urma studiului a rezultat NECESITATEA delegării contractului ce are ca obiect „Delegarea 

prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de 

Management Iintegrat al Deșeurilor în Județul Alba”, aceasta fiind o condiţie esențială pentru 

îmbunătățirea 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. 
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 Se pot trage urmatoarele concluzii: 

 a.) Delegarea gestiunii activităților contractului este pe deplin realizabilă; 

 b.) Contractul de delegare a gestiunii răspunde pe deplin cerințelor și politicilor autorităților 

publice care prin procesul de absorbție al fondurilor europene pentru dezvoltarea infrastructurii de mediu, 

vin în întâmpinarea cerințelor instituțiilor finanțatoare; 

 c.) Concesionarea este singura modalitate legală și realizabilă tehnic prin care se poate realiza 

delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pe componentele sale menționate mai sus; 

 d.) Contractul de delegare prin concesiune poate fi finanțat integral de către beneficiarii finali ai 

serviciilor (utilizatorii) prin fluxul financiar stabilit, costurile pe care trebuie să le suporte utilizatorii fiind 

sub pragul critic stabilit de legislația română în domeniu. 
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www.cjalba.ro  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea 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, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 29 noiembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind modificarea 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”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea 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. 22031/28 noiembrie comun, 2017 al Direcției amenajarea teritoriului 

și urbanism și al Direcției juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

            Luând în considerare Decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nr. 

2351/C8/2534, 2730, 2937, 2938/11 septembrie 2017 rămasă definitivă ca urmare a pronunțării Deciziei 

nr. 3786/30 octombrie 2017, de Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul nr. 666/57/2017. 

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

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și 

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

mediu de afaceri; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 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; 

 -  Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legii nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - art. 28 alin. 1 şi art. 35 alin. 2 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în 

materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

 -  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; 

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 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”, 

astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 129/2017 şi modificat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 254/2017, acesta urmând să aibă cuprinsul conform anexei – 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârilor Consiliului Judeţean 

Alba nr.129/2017 și nr.254/2017 își încetează aplicabilitatea. 

Art. 3. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcția amenajarea teritoriului și urbanism va 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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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, Direcției juridică și relații publice, Direcției 

amenajarea teritoriului și urbanism și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

              

 

                             

              PREȘEDINTE 

              ION DUMITREL                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                     p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                                                                      LILIANA NEGRUȚ 
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Alba Iulia, 29 noiembrie 2017  
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Anexa la  Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 360 /29 noiembrie 2017 
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pentru Contractul  

 

„Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în 

cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” 
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SECȚIUNEA I - DATE GENERALE 

1.1. DATE GENERALE 

 

 Judeţul Alba este situat în partea centrală 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 Cluj la nord, judeţul Mureş la nord-est, judeţul Sibiu la 

sud-est, județele Mureș și Sibiu la est, judeţul Hunedoara la sud-vest, judeţele Hunedoara și  Arad la vest 

şi județul 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, Cîmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Teiuş, Zlatna), 67 comune.  

 În urma recensământului populației din anul 2011, populația județului Alba a fost de  342376 

locuitori, din care 168451 bărbați (49,2%) şi 173925 femei (50,8%), asigurând o densitate a populației de 

54,85  locuitori/km
2
. 

 În ceea ce privește distribuția pe medii,  în urma recensământului, din totalul populației județului 

Alba, 198412 locuitori (57,95%) au domiciliul în mediul urban şi 143964 locuitori (42,05%) locuiesc în 

mediul rural.  

 Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba este implementat în cadrul 

Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba finanţat prin POS Mediu, Axa 

Prioritară 2 – Dezvoltarea Sistemelor de Management Integrat al Deşeurilor şi reabilitarea siturilor 

contaminate și a Proiectului „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Alba” finanțat 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 Alba. 

 Aria de proiect este reprezentată de toate unităţile administrativ – teritoriale din judeţul Alba. 

 Una din principalele responsabilităţi ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „SALUBRIS“ 

Alba este de a monitoriza executarea contractelor de delegare şi de a urmări îndeplinirea obligaţiilor 

asumate de operatori şi, în conformitate cu mandatul primit, să aplice penalităţile contractuale.  
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 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „SALUBRIS” Alba, în numele şi pe seama unităților 

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 

Proiectul Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba și 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, precum şi de transport al 

deşeurilor de la staţiile de transfer la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor, precum și instalațiile 

existente care vor fi integrate în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor, respectiv stația de 

transfer Abrud, Stațiile de sortare Aiud,  Baia de Arieș și Zlatna. 

 

1.2. CADRUL LEGISLATIV APLICABIL 

 

 1.2.1. Legislația de mediu privind gestionarea deșeurilor 

  Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor; 

  H.G. nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor și a 

Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, cu modificările ulterioare; 

  H.G. 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 

deșeurilor; 

  H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând 

deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare; 

  H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările ulterioare; 

  Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea 

Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, modificat prin Ordinul ministrului mediului și și 

gospodăririi apelor nr. 1230/2005; 

  Ordinul ministrului mediului și și gospodăririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor 

de acceptare și a procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de 

deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri; 

  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 nr. 278/2013 privind emisiile industriale; 

  H.G.  nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului nr. 

1013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările ulterioare; 

  H.G. 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; 

  O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice; 

  Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1223/2005 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; 

  H.G. nr. 992 2005 privind limitarea folosirii anumitor  substanțe periculoase în EEE (cu 

modificările ulterioare); 

  Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice; 

  Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului administraţiei și internelor 

nr. 1281/2005/1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite 

tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective; 

  O.U.G. nr. 196 /2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările ulterioare; 

  O.G. nr. 31/2013 privind completarea şi modificarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul 

pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 384/2013; 

  O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea 

prejudiciului asupra mediului, cu toate modificările şi completările ulterioare; 
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  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 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; 

  H.G.  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; 

  Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor 

Publice nr. 9574 din 16 iulie 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de 

concesiune de lucrări publice şi servicii în România; 

  H.G. nr. 827/2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifică pentru elaborarea 

și transmiterea cererii de constatare a faptului că o anumită activitate relevantă este expusă direct 

concurenței pe o piață la care accesul nu este restricționat; 

  O.U.G. nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra 

domeniului achizițiilor publice. 

 

 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 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 utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

  Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

  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; 

  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 activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; 

  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 localităților; 

  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 localităților; 

  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 Publice.  

 

1.3. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL ALBA 

 

 Infrastructura de deșeuri din județul Alba este compusă din: 

  instalații noi realizate prin Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Alba și 

Proiectul Fazarea Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, reprezentate de: 

  - Centru de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, compus din depozit 

ecologic (capacitate de 543000 mc), staţie de sortare (capacitate 42213 t/an) şi stație de tratare mecano-

biologică simplă (capacitate 85566 t/an);  

  - Staţia de transfer deşeuri Blaj: capacitate 15000 t/an; 

  - Staţia de transfer deşeuri Tărtăria: capacitate 33044 t/an ; 

  instalații existente realizate de către unele unități administrativ teritoriale din judeţul Alba prin 

intermediul altor surse de finanţare (ex. PHARE, etc), reprezentate de: 
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  - 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. 

 
 

 1.3.1. Investiții prioritare finanțate prin POS Mediu și POIM 

Realizarea investiţiilor aferente infrastructurii de gestionare a deşeurilor din judeţul Alba a fost 

începută de către Județul Alba prin 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 

februarie 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  

Containere pentru colectarea deșeurilor 

de echipamente electrice și electronice 
număr 9 9  

Stații de transfer deșeuri număr 2  2 
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 Stații de transfer Tărtăria și Blaj 

 Prin proiect s-au construit 2 stații de transfer, respectiv Stația de transfer Tărtăria cu o capacitate 

de 33044 t/an și Stația de transfer Blaj cu o capacitate de 15000 t/an. 

 Toate deşeurile municipale și asimilabile colectate separat, precum şi cele reziduale amestecate 

colectate din zonele de colectare 2 și 4, vor fi transportate de către Operatorii CT desemnaţi în Staţiile de 

transfer Blaj și Tărtăria, pentru stocarea temporară şi compactarea în vederea transferării lor la Centrul de 

Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos 

 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, după 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 Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos.  

 Stația de sortare are o capacitate de 42213 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 

următoarele zone: 

 - pe întreaga perioadă 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 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris” 

Alba până la 16 august 2020 (data finalizării contractului  existent de operare a Stației de transfer Aiud), 

vor ajunge deşeurile reciclabile colectate din unitățile administrativ teritoriale Lopadea Nouă, Miraslău, 

Ponor, Rădești, Rimetea, Rîmeț, din cadrul subzonei 1.2; 

 Pentru perioada ulterioară primilor 2 ani de implementare a contractului de delegare al Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris” Alba, vor ajunge deşeurile reciclabile din sub-zona 3.2 si 3.3; 

 Reziduurile 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-biologică are o capacitate de 85566 tone/an și va asigura tratarea 

fracției umede (deșeuri reziduale și biodegradabile), colectate 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 Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos.  

 În Depozitul ecologic de deşeuri vor fi depozitate următoarele categorii de deșeuri: 

 - refuzul de la stațiile de sortare; 

 - refuzul de la stația TMB; 

 - deșeurile stradale în proporție de 90% din deșeurile stradale colectate; 

 - compostul rezultat de la stația TMB; 

 - nămol de la stațiile de epurare în proporție de maxim 10% din deșeurile depozitate. 

 Depozitul, cu o durată estimată de viață de 21 de ani, va avea 2 celule și un volum total de 

1926000 mc (la calcularea volumului nu a fost luat în considerare și nămolul). 

 Prima celulă, este construită și va avea o durată de viață de 5,5 ani și un volum de 543000 mc. 

 

 1.3.2. Investiții existente care vor fi integrate în Sistemul de Management Integrat al 

Deșeurilor 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 15000 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. 

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 



 

 
334 

 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– Bucium – 

Ciuruleasa– Roşia Montană). 

 Stația de transfer are o capacitate de 2000 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 selectivă a deșeurilor menajere în orașul Baia de Arieș și cinci comune limitrofe – Stație 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 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 4200 tone/an și în prezent asigură sortarea și transferul deșeurilor 

colectate de pe teritoriul localităților Baia de Arieș, Bistra, Lupșa, Ocoliș, Poșaga și Sălciua, 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 de 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 

magnetic 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 O.U.G. nr. 40/2006 („Reabilitarea 

sistemului de salubrizare a orașului 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 3000 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 (în 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 

  Cantitate de deşeuri biodegradabile redusă la depozitare (o scădere la 35% față de nivelul de 

85972 tone înregistrat în anul 1995, respectiv până la 30090,2 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 milioane tone/an deşeuri 

biodegradabile depozitate (2S25), asigurând atingerea ţintei conform Tratatului și 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 care 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 42213 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 circa 23945 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 85566 t/an; astfel, începând cu anul 2017, se estimează că prin procesul de tratare mecano-
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biologică vor rezulta 35137 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. 

 

SECȚIUNEA II - 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 nr. 101/2006 republicată: 

 ► 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 deșeuri 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 stației de transfer Tărtăria şi transportul deşeurilor la Centrul de 

Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos; 

 - operarea şi administrarea staţiei de transfer Blaj şi transportul deşeurilor la Centrul de 

Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos; 

 - operarea şi administrarea staţiei de transfer Abrud şi transportul deşeurilor la Centrul de 

Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos; 

 - operarea şi administrarea staţiei de sortare Zlatna şi transportul deşeurilor reziduale la Centrul 

de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos; 

 - operarea şi administrarea staţiei de sortare şi transfer Baia de Arieş şi transportul deşeurilor la 

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos; 

 - operarea şi administrarea staţiei de sortare Aiud şi transportul deşeurilor reziduale la Centrul de 

Management Integrat al Deșeurilor 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 care 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 Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor 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. 
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CAPITOLUL II CERINȚE 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; 

 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 nr. 1 a Caietului 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; 

 i.) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a 

acestora; 

 j.) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; 

 k.) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor 

competente, conform reglementărilor în vigoare; 

 l.) asigurarea personalului necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract; 

 m.) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de 

intervenţie; 

 n.)  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 nr. 1 a Caietului 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 reparațiilor, a investițiilor, precum și a altor 

cheltuieli pe care le va face operatorul, cu specificarea modului de aprobare și decontare a acestora în 

cadrul relțtiilor contractuale dintre autoritatea administrației publice locale și operator sunt prezentate în 

Anexa nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini.  

 

CAPITOLUL III ACTIVITĂȚILE CARE SE DELEGĂ 

 

 Art. 10. 

 Activităţile de salubrizare care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, respectiv a procedurii de 

atribuire, așa cum sunt ele menționate în Legea nr. 101/2006 cu modificările și completările 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 municipale 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: 

 operarea/administrarea staţiei de transfer Tărtăria şi transportul deşeurilor în staţia de sortare, 

staţia TMB, respectiv depozitul conform din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor 

Galda de Jos; 

 operarea/administrarea staţiei de transfer Blaj şi transportul deşeurilor în staţia de sortare, staţia 

TMB, respectiv depozitul conform din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Galda de 

Jos; 

 operarea/administrarea staţiei de sortare Zlatna şi transportul reziduurilor în depozitul conform 

din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos; 
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 operarea/administrarea staţiei de sortare şi transfer Baia de Arieş şi transportul reziduurilor în 

depozitul conform din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos; 

 operarea/administrarea staţiei de transfer Abrud şi transportul deşeurilor în staţia de sortare, 

staţia TMB, respectiv depozitul conform din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor 

Galda de Jos; 

 operarea/administrarea staţiei de sortare Aiud şi transportul reziduurilor în depozitul conform 

din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos (începând cu iulie 2020); 

 sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în stația de sortare Galda de Jos; 

 tratarea mecano-biologică a deşeurilor reziduale în staţia TMB Galda de Jos; 

 depozitarea deşeurilor reziduale în depozitul conform Galda de Jos. 

 

Secţiunea 1 

Operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similar 

 

 Art. 11. 

 Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de operare, întreţinere şi administrare a 

următoarelor staţii de transfer şi a instalaţiilor aferente acestora din județulAlba: 

  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 nr. 4 a prezentului Caiet de 

sarcini. 

 Art. 13. 

 Populaţia deservită de staţiile de transfer în anul 2017 este precizată în Anexa nr. 3 a prezentului 

Caiet de sarcini.  

 Art. 14. 

 (1) Categoriile de deşeuri municipale şi cantităţile estimate care urmează a fi gestionate în fiecare 

staţie de transfer sunt prezentate în Anexa nr. 3 a Caietului 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 

Centrului de Management Integrat al Deșeurilor 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 temporară a deşeurilor 

periculoase menajere, deşeurilor voluminoase, precum şi a DEEE-urilor, în containere furnizate prin 

Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Alba. Numărul şi tipul containerelor necesar a fi 

furnizate sunt prezentate în Anexa nr. 8 a Caietului de sarcini. 

 Art. 15. 

 Mijloacele auto și utilajele necesare efectuării lucrărilor specifice exploatării staţiei de transfer 

puse la dispoziţie de Autoritatea Contractantă sunt specificate în Anexa nr. 8 a Caietului de sarcini. 

Investiţiile suplimentare pe care trebuie să le furnizeze operatorul sunt specificate în Anexa nr. 9 a 

Caietului 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 în 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. 
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 Prestarea activităţilor de operare, întreţinere şi administrare a staţiei de transfer se va executa 

astfel încât sa se realizeze:  

 a.) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile 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 / 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „SALUBRIS” Alba, 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;  

 h.) prevenirea sau reducerea cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului și sănătății 

umane, generate de depozitarea deșeurilor pe toată durata de exploatare a depozitului.  

 

Secţiunea 2 

Sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare  

 

 Art. 19. 

 Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile colectate 

separat din deşeurile municipale, în conditiile legii, din aria administrativ-teritorială 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 AUGUST 2020 

 Art. 20. 

 Datele tehnice ale staţiilor de sortare sunt prezentate în Anexa nr. 5 a prezentului Caiet de sarcini.  

 Art. 21. 

 La stațiile de sortare, categoriile de materiale refolosibile care se vor sorta sunt cele specificate în 

Anexa nr. 3 a prezentului Caiet de sarcini.  

 Art. 22. 

 (1) În staţiile de sortare este prevăzută sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat din 

deşeurile menajere şi similare, atât de la populaţie cât şi din sectorul comercial, instituţii şi industrial.  

 (2) În 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 nr. 2 a Caietului de 

sarcini şi în Manualele de operare al staţiilor de sortare. 

 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 nr. 8 a Caietului de Sarcini. Investiţiile 

suplimentare pe care trebuie să le furnizeze operatorul sunt specificate în Anexa nr. 9 a Caietului 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 să 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 
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   Sortarea deşeurilor reciclabile colectate separat din deşeurile municipale; 

   Obţinerea şi valorificarea materialelor reciclabile: hârtie/carton, plastic, metal, sticlă; 

   Materialele rezultate trebuie să 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 să 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; 

   Obţinerea şi valorificarea materialelor reciclabile: hârtie/carton, plastic, metal, sticlă; 

   Materialele rezultate trebuie să 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 activității de sortare a deșeurilor reciclabile colectate selectiv se va executa astfel încât 

să se realizeze:  

 a.) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile 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 / 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „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 încărcarea 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.  

Secţiunea 3 

Organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi deşeurilor similare 

 

 Art. 27. 

 Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de prelucrare, neutralizare şi valorificare 

materială a deşeurilor reziduale, prin tratare mecano-biologică, în condiţiile legii, în aria administrativ-

teritorială a judeţului Alba.  

 Art. 28. 

 Staţia de tratare mecano-biologică se află în extravilanul comunei Galda de Jos - județul Alba, pe 

acelaşi amplasament cu staţia de sortare şi depozitul conform, având datele tehnice precizate în Anexa nr. 

6 a prezentului Caiet de sarcini, precum şi în Manualul de operare al staţiei TMB. 

 Art. 29. 

 Cantitatea estimată de deşeuri care urmează a fi prelucrate în staţia de tratare mecano-biologică 

este de minim 75098 tone/an (2017).  

 Art. 30. 

 (1) În 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. 
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 (3) Materialul stabilizat asemănător 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 nr. 8 a Caietului 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 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;  

Secţiunea 4 

Operarea şi administrarea depozitului de deşeuri Galda de Jos  

şi a instalaţiilor aferente acestuia  

 

 Art. 33. 

 (1) 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.  

 (2) Depozitul de deşeuri este construit pe terenul aflat în proprietatea comunei Galda de Jos, 

domeniu public, fiind încredinţat spre administrare Județului Alba prin Consiliul 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, 

aproximativ 338267  locuitori (în anul 2017), la construirea acestuia avându-se în vedere abordarea 

regională a gestiunii deşeurilor.  

 Art. 36. 

 (1) Depozitul de deşeuri Galda de Jos este proiectat cu o capacitate totală de depozitare a 

deşeurilor de circa 1926000 mc, din care prima celulă are o capacitate pentru circa 543000 mc deşeuri, 

având o durată de viaţă estimată de 21 de ani, din care prima celulă de de 5,5 ani.  

 (2) Datele tehnice ale depozitului de deşeuri Galda de Jos sunt prezentate în Anexa nr. 7 a 

Caietului de sarcini. 

 Art. 37. 

 Cantitatea estimată de deşeuri ce urmează a fi depozitată este în medie de circa 82358 tone/an.  

 Art. 38. 

 (1) 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; 

  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 deșeuri admise din Autorizaţia integrată de mediu 

 (2) La calculul capacităţii depozitului au fost considerate doar deşeurile din primele 4 categorii. 

 (3) Deşeurile de orice altă natură (de exemplu: 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.  

 (4) Materialul inertizat rezultat la tratarea biologică a deşeurilor reziduale (CLO) va fi folosit ca 

material de acoperire zilnică a deşeurilor depozitate. 

 Art. 39. 
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 Mijloacele auto și utilajele necesare efectuării lucrărilor specifice exploatării depozitului de 

deşeuri şi care vor fi furnizate de Autoritatea Contractantă sunt specificate în Anexa nr. 8 a Caietului de 

sarcini.  

 Art. 40. 

 Operatorul depozitului va constitui un fond pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a 

depozitului, care este în valoare de 5000000 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 ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 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 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 Consiliul Județean Alba şi 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „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.  

 

SECȚIUNEA III - DISPOZIȚII FINALE 

 

3.1. RISCURI 

 

 La alocarea riscurilor a fost aplicată ca regulă generală aceea că riscul trebuie suportat de către 

partea care îl poate atenua în cea mai mare măsură şi/sau care poate controla cel mai bine consecințele. 

Astfel, fiecare parte îşi va asuma riscuri pe care va fi în măsură să le gestioneze în vederea optimizării 

bancabilității proiectului. 

 Alocarea riscurilor propusă nu este statică. Este posibil ca pe parcursul derulării procedurii de 

atribuire a Contractului de delegare, Matricea riscurilor să fie actualizată ca urmare a negocierilor cu 

ofertanţii. 

 În tabelul de mai jos sunt prezentate riscurile identificate şi modul de alocare a acestora. 

 Trebuie precizat că sunt excluse riscurile prevăzute în contractul dintre părţi şi pentru care există 

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 

atingeri 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 va asigura 

resursele financiare pentru cheltuielile 

operaționale. 

Concesionarul trebuie să 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, având dreptul de a solicita 

Autorității contractante o ajustare a tarifului. 

4. 
Asigurarea cu utilități – 

energie electrică 

Puterea furnizată este insuficientă 

operării corespunzătoare a tuturor 

instalațiilor, echipamnetelor/utiljelor, 

inclusiv a celor achiziționate ulterior 

începerii operării 

 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 este 

necesară instalarea de putere suplimentară, 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

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 în 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 al amplasamentului, 

dacă situația o cere. 

Nu poate fi utilizată garanția constituită în 

baza art. 11 din H.G. 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 să respecte măsurile 

impuse prin Autorizația de mediu privind 

reducerea/minimizarea impactului 

activităților desfășurate asupra sănătății 

populației. 

În cazul în care se observă încălcări ale 

acestor măsuri, concesionarul trebuie să 

asigure resursele necesare efectuării studiilor 

și expertizelor necesare, precum și 

implementarea măsurilor de 

control/eliminare/minimizare a efectelor 

acestor încălcări. 

Orice măsură de 

control/eliminare/minimizare a fenomelor 

contestate va fi implementată doar cu acordul 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

prealabil al Autorității contractante. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a 

efectua periodic, dar cel mult o 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 și nu 

poate invoca o ajustare a tarifului. 

RISCURI ASOCIATE PUNERII ÎN 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 necesară o ajustare de tarif.  

RISCURI ASOCIATE OPERĂRII INSTALAȚIILOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 

Riscuri asociate operarii depozitului de deșeuri 

9. 

Cantitatea de deșeuri 

depozitate mai mică 

decât cea planificată 

Cantităţile lunare cântărite la intrarea 

în instalaţii sunt mai mici decât 

estimările pe baza cărora s-a bazat 

oferta de servicii şi calculare a 

tarifului.  

  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 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

Scăderea cantităţilor de deșeuri duce 

în mod direct la scăderea cantităţilor 

de materiale valorificabile obţinute, 

respectiv la scăderea veniturilor. 

corelaţie cu actualizarea datelor privind 

generarea, colectarea separată, tratarea şi 

valorificarea deșeurilor . 

10. 

Cantitatea de deșeuri 

depozitate 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 şi calcularea 

tarifului. 

a.) cantitatea de deșeuri este mai 

mare, dar se încadrează în limita 

capacității maxime 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. 

x   

a.) Concesionarul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului in sensul 

majorării 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 

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 permanentă a 

cantităților procesate, iar împreună cu 

Concedentul 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 H.G. nr. 349/2005. 

În cazul în care Concesionarul nu își 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

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 

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 solicitări de ajustare a 

tarifului pentru conformare. 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

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 care 

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 în sensul 

micșorării 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 se încadrează în limita 

capacității maxime de operare a 

instalației. 

b.) cantitatea de deșeuri depășește 

limita capacității maxime de operare a 

instalației. 

x   

Concesionarul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului in sensul 

majorării 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 instalației. Dacă decizia este 

favorabilă, investiția va fi suportată de 

Concesionar, costurile urmând a fi 

recuperate. 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

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 neconformă este constatată de 

actele de inspecţie și control ale autorităților 

competente și de auditurile de evaluare a 

conformităţii efectuate de Concedent. 

Responsabilitatea și suportarea costurilor 

conformării activității revine exclusiv în 

sarcina Concesionarului. Concesionarul va 

trebui să elaboreze și să implementeze o 

procedură operaţională pentru rezolvarea 

unei astfel de situaţii. 

19. 

Fluctuația pieței 

materialelor 

valorificabile 

Veniturile realizate din valorificarea 

materialelor sortate 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, având în vedere faptul că nu 

influențează 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 

conformă a acestora devine dificilă. 

  x 

 

Concedentul este răspunzător pentru 

activitatea de colectare separată a deşeurilor 

până la intrarea acestora în instalaţiile de 

deşeuri. 

Concesionarul este răspunzător pentru 

gestionarea fluxului de deşeuri în cadrul 

instalaţiilor, respectiv de la intrarea acestora 

în instalaţiile de deşeuri astfel încât să evite 

cresterea gradului de impurificare a 

deşeurilor în procesul tehnologic de sortare, 

respectiv tartare mecano-biologică.  

În cazul în care, cu acordul Concedentului,  

Staţia de sortare/ Staţia TMB operează 

deşeuri provenite din afara ariei delegării 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

acest risc este suportat integral de către 

Concesionar. 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 

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 

  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 
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operare a instalațiilor. 

 

favorabilă, investiția va fi suportată de 

Concesionar, costurile urmând a fi 

recuperate. 

Riscuri generale 

24. 
Finanțator incapabil 

 

Concesionarul nu mai are posibilitatea 

să plătească forța de muncǎ sau 

efectuarea serviciului necesită o 

finanțare mai mare decât cea estimată 

de cǎtre concesionar. 

Nerealizarea serviciului public de 

management al deșeurilor poate duce 

la afectarea integrității factorilor de 

mediu și chiar a sănătății populației. 

 

 X  

Concedentul va analiza corect resursele 

financiare prezentate în oferta depusă de 

viitorul concesionar. 

De asemenea se va avea în vedere garantarea 

realizarii investiției de către concesionar 

(garanția de bună execuție). 

 

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  

Concedentul nu poate fi făcut responsabil 

pentru această situație, deoarece există o 

relație contractuală directă între concesionar 

și concesionarii de colectare și transport care 

achită 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 

 X  

Condițiile inițiale de calitate a mediului sunt 

cele specificate în Raportul de amplasament, 

parte a documentației necesare obținerii 

Autorizației integrate de protecția mediului. 
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activității pe amplasament. 

27. 

Cerinţe suplimentare 

privind sistemul de taxe 

și impozite 

 

Pe parcursul derulării contractului de 

operare actele de reglementare 

suportă modificări şi sunt introduse 

noi taxe aplicabile. 

  x 

Orice taxă/impunere financiară nou apărută 

pe parcursul derulării contractului care se 

aplică 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 

situaţiilor de operare conformă 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 aplică 

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 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

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 în 

maxim 10 zile calendaristice de la data 

începerii operării instalaţiilor, în caz contrar 

va suporta acest risc. 

Autoritatea contractantă trebuie să avizeze 

soluțiile tehnice modificatoare şi să suporte 

cheltuielile de investiții de la momentul 

realizării investiţiilor. 

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 durată mai lungă a 

contractului de delegare. 

Costurile operaționale suplimentare pot 

constitui un motiv de solicitare de ajustare a 

tarifului. 

32. 
Condiții nefavorabile 

de vreme 

În cazul condițiilor nefavorabile de 

vreme se va opri descărcarea 

vehiculelor pentru a se limita la 

maxim poluarea atmosferei. Oprirea 

activității va duce la diminuarea 

 x  

Eliminarea este posibilă numai prin 

recuperarea perioadei de lucru, organizarea 

de schimburi de noapte sau schimburi 

prelungite. 

Concesioanul răspunde în totalitate de 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

veniturilor zilnice, va reduce 

productivitatea generală a perioadei, 

prilejuind costuri suplimentare pentru 

plata angajaților (schimburi prelungite 

sau ture de noapte la încetarea 

condițiilor nefavorabile) 

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, 

ducând la supraprofit în favoarea 

concesionarului 

 X  

Concesionarul trebuie să includă mecanisme 

de repartizare echitabilă a profiturilor 

obţinute peste limita luată în calcul la 

stabilirea proiecţiilor financiare. 

35. 
Schimbări 

legislative/de politică 

Schimbare legislativă și/sau a politicii 

concedentului, care nu poate fi 

anticipată la semnarea contractului și 

care este generală în aplicarea sa (nu 

este specifică proiectului) ceea ce 

conduce la costuri operaționale 

suplimentare din partea  

concesionarului 

  x 

O creștere semnificativă a costurilor 

operaționale poate duce la necesitatea 

efectuării de cheltuieli suplimentare pentru a 

putea răspunde acestor schimbări 

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 cerințelor 

concedentului în afara 

limitelor agreate prin 

contract 

Concedentul schimbă cerințele după 

semnarea contractului 
x   

Schimbarea cerințelor pe parcursul 

desfășurării serviciului poate interveni numai 

in  cazul în care au loc modificări legislative 

şi  poate conduce la creșterea costurilor de 

operare. Aceste modificări constituie un risc 

asumat de concedent. 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

37. 
Aspecte privind 

protecția mediului 

Concesionarul nu respectă cerințele 

privind protecția mediului referitoare 

la depozitare, ceea ce poate duce la 

deprecierea factorilor de mediu în 

zonă. 

 X  

Concesionarul va lua toate masurile de 

corectare a efectelor negative și măsuri de 

prevenire prin respectarea sau îmbunătățirea 

procedurilor de lucru. 

Costurile suplimentare pentru a institui 

măsurile de corectare a factorilor de 

mediu/aducerea la starea inițiala vor fi 

suportate de către concesionar.  

38. 
Capacitatea de 

management 

Concesionarul nu își poate îndeplini 

obligațiile conform contractului  
 X  

Concesionarul este responsabil in totalitate 

cu indeplinirea clauzelor contractuale privind 

conditiile de operare, în cazul în care acestea 

corespund prevederilor documentaţiei de 

atribuire. 

In situatia in care serviciile care fac obiectul 

contractului nu sunt furnizate, Autoritatea 

contractantă va invoca clauzele penalizatoare 

sau de reziliere din contract. 

39. Risc de asigurare 

Riscurile asigurabile pot deveni 

neasigurabile pe durata concesiunii 

sau pot apărea creșteri substanțiale ale 

ratelor la care se calculează primele 

de asigurare 

 X  

Creșterea costurilor poate duce la efecte 

negative asupra operării instalațiilor. 

Concesionarul va asigura resurse de rezervă 

pentru acoperirea eventualelor costuri 

suplimentare de asigurare. 
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3.2. INFORMAŢII PRIVIND OFERTA TEHNICĂ 

 

 3.2.1. Clauze generale 

 Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita clarificări ale aspectelor prezentate în 

Oferta tehnică, Ofertanții fiind obligați să răspundă în condițiile stabilite în Fișa de date și în termenele 

care vor ficomunicate. 

 Autoritatea Contractantă atrage atenția tuturor ofertanților asupra necesității corelării tututor 

activităților și aspectelor prezentate în oferta tehnică, cu modelul financiar solicitat în Oferta financiară. 

Toate activitățile și aspectele tehnice trebuie cuprinse în modelul financiar, respectiv în fundamentarea 

tarifului. 

 Tariful cuprinde suma tuturor activităților a căror desfășurare este necesară pentru prestarea 

serviciilor. 

 Tarifele maxime pentru fiecare activitate acceptate sunt cele prezentate în Fișa de date.  

 În cazul în care activitățile prezentate în oferta tehnică nu se regăsesc în modelul financiar de 

calcul al tarifelor, oferta este considerată neconformă. 

 Tarifele pot fi supuse ajustării doar cu aprobarea Autorității Contractante în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, și fără a se aduce prejudicii mecanismului financiar și planului tarifar al 

Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în județul Alba. 

 

 3.2.2. Conținutul 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. 

 În consecinţă, orice alte date prezentate, suplimentare faţă de conţinutul minim, nu vor fi 

punctate. 

 

 A. Managementul și organizarea activității 

 Oferta va trebui să conțină următoarele 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, inclusiv personalul de conducere, prezentate sub forma „Fişei 

de post”. Ofertantul trebuie să descrie modalitatea avută în vedere pentru recrutarea fiecărei categorii de 

personal şi cerinţele minime privind instruirea de bază. De asemenea, trebuie prezentată modalitatea în 

care personalul nou recrutat va fi instruit şi calificat cu privire la atribuţiile şi sarcinile postului de lucru. 

Instruirea se va realiza din resurse proprii sau poate fi asigurată printr-un serviciu extern. 

 A.3. Diagrama cuprinzând repartizarea tuturor activităţilor care 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.). În 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 în realizarea activităţilor. 

 A.5. Organizarea activităților de dispecerat şi monitorizare. Se va descrie modul în care 

ofertantul va organiza activitățile de dispecerat şi monitorizare a activităților; se vor prezenta date 

referitoare la programele de calcul necesare realizării sistemului informatic şi a bazei de date operaţionale 

şi a întreținerii 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 și operaționalizarea activității 

 B.1. Graficul detaliat al activităților de demarare a operării 

 Oferta va cuprinde descrierea detaliată a activităților aferente etapei de mobilizare în mod distinct 

pentru toate obiectivele de investiții care vor fi operate. 
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 Pentru evaluarea ofertelor tehnice va fi luată în considerare perioada (exprimată în zile 

calendaristice) scursă de la data semnării contractului până la data intrarii în exploatare a tuturor 

obiectivelor. 

 Eventualele testări, reglaje și ajustări ale obiectivelor trebuie incluse în graficul detaliat al 

activităților aferente etapei de mobilizare. 

 B.2. Recrutarea personalului operativ/instruire de bază/calificarea la locul de muncă 

 Ofertantul trebuie să descrie modalitatea avută în vedere pentru recrutarea fiecărei categorii de 

personal și cerințele minime privind instruirea de bază. 

 De asemenea, trebuie prezentată modalitatea în care personalul nou recrutat va fi instruit și 

calificat cu privire la atribuțiile și sarcinile postului de lucru. 

 În perioada de mobilizare trebuie să asigure angajarea personalului necesar la un grad de cel puțin 

85%, posturile cheie trebuie să fie toate ocupate; se va detalia modul în care operatorul înțelege să 

folosească personal cu experienţă pentru realizarea activităţilor propuse. 

 Se convine ca sfârșitul perioadei de mobilizare (Data începerii activității) este nu mai mult de 4 

luni de la data ordinului de începere a activității semnat de Autoritatea Contractantă. 

 

 

 C. Autorizații/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 tehnică trebuie să prezinte data previzionată pentru primul audit intern privind sistemele de 

management al calității și sistemul de management de mediu, pentru fiecare obiectiv în 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 performanței 

 

 D.1. Parametrii de monitorizare şi control al proceselor 

 Oferta tehnică trebuie să prezinte, pentru fiecare obiectiv în parte, parametri de monitorizare 

propuși, frecvența determinărilor, metodele de determinare și procedurile utilizate (inclusiv indicarea 

procedurilor de prelevare a probelor acolo unde este cazul). 

 Cerințele minimale obligatorii sunt reprezentate de: 

 1. Staţiile de transfer (separat, pentru fiecare staţie în parte) 

   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); 
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   volumul de levigat generat (zilnic); 

   date de monitorizare a factorilor de mediu (anual). 

 2. Stațiile de sortare (separat, pentru fiecare staţie în parte) 

   cantitate de deșeuri intrată în instalație (lunar, anual); 

   cantitate de deșeuri respinse la recepție (lunar, anual); 

   cantitate deșeuri refuz de la sortare (lunar, anual); 

   cantitatea, pe tipuri de material, a deșeurilor reciclabile sortate (lunar, anual). 

 3. Staţia de tratare mecano-biologică 

   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). 

   

 

 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 deșeurilor în 

general care ajung pe depozite 

 

 E. Situații de risc și măsuri de intervenție 

 Secțiunea Riscuri a Caietului de sarcini prezintă matricea riscurilor asociate activităților care 

urmează a fi desfășurate de către Operator. Depunerea unei oferte semnifică faptul că Ofertantul își asumă 

riscurile, așa cum sunt ele repartizate. 

 Neasumarea tuturor riscurilor prezenate în Secțiunea Riscuri a Caietului de sarcini duce la 

declararea Ofertei ca fiind neconformă. 

 Oferta tehnică trebuie să conțină, pentru fiecare risc în parte, un Program de gestionare a riscului 

(PGR) care să cuprindă detalii privind modul de gestionare a riscurilor asumate de către 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 contractantă își rezervă dreptul de a desfășura periodic, un audit propriu privind 

conformitatea activităților desfășurate pe amplasament în raport cu toate cerințele legale aplicabile. 

 Oferta tehnică trebuie să precizeze perioada necesară pentru îndeplinirea condițiilor în vederea 

realizării auditului de conformitate (exprimată în număr de zile calendaristice de la Data începerii 

activității). 

 

 G. Alte prevederi 

 Concesionarul primeşte amplasamentele staţiilor de transfer, staţiilor de sortare, stației 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. 
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 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 în ofertă care sunt aceste activităţi, mijloace și 

instalațiile puse la dispoziția acestor activități și frecvența pe care o poate susține. 

 

ANEXE 

 

ANEXA NR. 1 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI EVALUARE 

Indicatori de performanţă anuali pentru activitatea de operare a staţiilor de transfer, stațiilor de sortare, 

stației de tratare mecano-biologică și depozitului Galda de Jos 

 

Nr. 

Crt. 
Indicatori de performanţă Unitate măsură Valoare 

1. INDICATORI DE PERFOMANȚĂ 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 

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor 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 instalațiile de 

sortare, în procente faţă de cantitatea totală de deşeuri 

acceptată în instalaţii 

Acest indicator va fi monitorizat începând cu data de la 

care va fi operaţională activitatea de colectare şi transport 

a deşeurilor pentru fiecare din cele patru zone ale SMID 

Alba, monitorizare care poate începe simultan sau 

etapizat în funcţie de data începerii activităţii de colectare 

şi transport.  

% >80 

1.1.5 Cantitatea totală de deşeuri de hârtie/carton sortate şi 

reciclate raportată la cantitatea totală de deşeuri  de 

hârtie/carton intrate în stațiile de sortare 

Acest indicator va fi monitorizat începând cu data de la 

care va fi operaţională activitatea de colectare şi transport 

a deşeurilor pentru fiecare din cele patru zone ale SMID 

Alba, monitorizare care poate începe simultan sau 

etapizat în funcţie de data începerii activităţii de colectare 

şi transport. 

% >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 

Acest indicator va fi monitorizat începând cu data de la 

care va fi operaţională activitatea de colectare şi transport 

a deşeurilor pentru fiecare din cele patru zone ale SMID 

Alba, monitorizare care poate începe simultan sau 

etapizat în funcţie de data începerii activităţii de colectare 

şi transport. 

% >75 

1.1.7. Cantitatea totală de deşeuri de sticlă sortate şi reciclate 

raportată la cantitatea totală de deşeuri  de sticlă intrate în 

stațiile de sortare 

Acest indicator va fi monitorizat începând cu data de la 

care va fi operaţională activitatea de colectare şi transport 

% >70 
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Nr. 

Crt. 
Indicatori de performanţă Unitate măsură Valoare 

a deşeurilor pentru fiecare din cele patru zone ale SMID 

Alba, monitorizare care poate începe simultan sau 

etapizat în funcţie de data începerii activităţii de colectare 

şi transport. 

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 cantitatea de 

deşeuri umede tratate 
% >87 

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 stațiile 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 valoarea 

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 în mai puţin de două zile calendaristice 
% 100 

1.2 Facturarea şi încasarea contravalorii prestaţiilor 

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 PERFORMANȚĂ GARANTAȚI 

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 
Nr. 0 
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Nr. 

Crt. 
Indicatori de performanţă Unitate măsură Valoare 

analizele și controalele organismelor abilitate 

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 

2.2.4. Asigurarea acoperiririi zilnice a deşeurilor depozitate, la 

sfârşitul zilei de muncă 
% 100 

 

 

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: 40000 

LEI 

20% sau mai puţin: 35000 

LEI 

30% sau mai puţin: 30000 

LEI 

40% sau mai puţin: 25000 

LEI 

50% sau mai puţin: 20000 

LEI 

60% sau mai puţin: 15000 

LEI 

70% sau mai puţin: 10000 

LEI 

Între 70% şi 80%:  5000 LEI 

80% sau mai mult: nicio 

penalizare 
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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 10000 LEI în cazul unui grad 

de compactare mai mic de 0,9 tone/m
3
 calculat 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 şi a gazului 

de depozit 

Operatorul va asigura funcţionarea 

sistemelor de colectare şi transport 

al levigatului şi al gazului de 

depozit în conformitate cu 

cerinţele stabilite de autoritatea 

competentă de mediu 

100% Se aplică o penalitate de 5000 LEI în caz de 

neconformitate la 3 luni de la primirea unei Notificări 

din partea Concedentului sau a Autorității de mediu, şi, 

ulterior o penalitate de 5000 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 deșeuri sunt acoperite zilnic, la 

sfârşitul fiecărei zile de muncă. 

100% Se aplică o penalitate de 5000 LEI pentru fiecare caz de 

neconformitate cu prevederile din autorizații (ca urmare 

a unei inspecţii sau similar). 
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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 în 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 în scopuri de monitorizare. 

2.3. Cantitatea de deseuri tratate 

biologic 

Cantitatea totală de deşeuri tratate biologic produsă 

ca procent din cantitatea totală de deşeuri acceptată 

la instalaţia TMB (%) 

Minim 80% Datele sunt folosite în scopuri de 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 cantității de 

deșeuri biodegradabile 

municipale depozitate 

Operatorul raportează anual Concedentului/ASOCIAȚIA 

DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ cantitatea de 

deșeuri biodegradabile municipale depozitate 

100% Datele vor fi determinate și raportate în conformitate cu 

metoda/metodele aprobate de către autoritatea competentă 

de protecție a mediului. 

 

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare. 



 

 

ANEXA NR. 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. În 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 care vor fi furnizate în baza acestui Contract. 

 În 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. 

 Înainte 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 toată 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. 

 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. 

 Întreţinerea va fi executată numai în conformitate cu cerinţele producătorului şi cu Manualele de 

operare şi întreţinere aprobate de către Concedent. Întreţinerea 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. 

 În 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. 
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 Levigatul şi apa provenită din scurgeri care a fost în contact cu deşeurile, precum şi apa provenită 

din staţia de curățare 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 să reducă la minimum posibilitatea antrenării de către vânt a deșeurilor din 

incinta obiectivelor și va lua toate măsurile necesare pentru a evita împrăștierea acestor deșeuri în 

exteriorul incintei. 

 Concesionarul va  opera  obiectivele  în  așa  fel  încât  să  minimizeze  mirosurile atribuibile 

deșeurilor sau altor elemente asociate.  

 Concesionarul va lua măsurile necesare pentru a controla formarea prafului, precum limitarea 

vitezei de deplasare a vehiculelor, stropirea drumurilor în timpul sezonului uscat și curățarea  regulată a 

drumurilor.  

 Concesionarul va lua măsurile adecvate pentru prevenirea atragerii paraziților, a insectelor și a 

păsărilor și pentru prevenirea răspândirii 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 şi va putea participa la orice inspecţie programată de alte autorităţi. 

 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: 
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  tipurile de deşeuri care 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 scrise, Concesionarul are obligaţia de a răspunde în maxim 30 de zile de la înregistrarea 

acestora. 

 Împreună cu Concedentul, Concesionarul va coordona rezolvarea tuturor problemelor care 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. 

 ► 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. 
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 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 INSTALAȚIILE DE GESTIONARE A 

DEȘEURILOR 
 Concesionarul va permite accesul în obiective, după cum urmează: 

  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 

  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 

  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 

  În staţia de sortare Zlatna va permite accesul deşeurilor reciclabile colectate separat pe 3 fracţii 

din zona 3, subzona 3.1. Zlatna. 

  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 toată durata de implementare a 

contractului, precum și din subzonele 3.2 si 3.3 în primii doi ani de implementare a contractului în 

vederea transferului:  

   deşeuri reziduale menajere şi similare  

   deşeuri reciclabile (din menajere şi similare) colectate separat pe 3 fracţii  

   deşeuri din parcuri şi grădini,  

   deşeuri stradale 

  În Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos va permite accesul următoarelor 

deşeuri, pe instalaţii: 

   În staţia de sortare va permite accesul deșeurilor reciclabile colectate separat pe 3 

fracții 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 

   În 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 
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   ► 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 deșeuri admise din Autorizaţia 

integrată 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. 

 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 și celelalte autorități ale administrației publice locale  în  

informarea  transportatorilor și generatorilor de deșeuri cu  privire la gestionarea deșeurilor și cerințele 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, conținând numele, fotografia, şi 

numărul de identificare şi le va cere să poarte aceste carduri de identificare pe toată 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. 

 Concesionarul este pe deplin răspunzător de toate situaţiile care cad sub incidenţa Directivei 

2004/35/CE transpusă prin O.U.G. nr. 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. 
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 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. 

 MONITORIZAREA TEHNOLOGICĂ 
 Concesionarul va organiza activitatea de control şi monitorizare a performanţelor instalaţiilor de 

gestionare a deșeurilor, 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 această activitate utilizând resurse și personal propriu sau 

externalizând în totalitate sau anumite servicii. Cheltuielile cu această activitate sunt incluse în tariful 

iniţial al prestării serviciului. 

 VEHICULE ŞI ECHIPAMENTE SUPLIMENTARE 
 În Anexa nr. 9 sunt prezentate echipamentele suplimentare care trebuie asigurate de Concesionar. 

 În 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 cerințelor standardelor ISO 

9001 şi ISO 14001. 

 Concesionarul este liber să decidă dacă sistemele de management vor fi certificate independent 

sau pe amplasamente va fi certificat un sistem integrat. 

 Sistemul/sistemele de management vor acoperi în mod obligatoriu toate activitățile desfășurate 

de Concesionar pe amplasamente. Cerința se aplică în mod similar și subcontractorilor. 

 Concesionarul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerințele 

Concedentului privind raportarea, menţionate în continuare. 

 Concesionarul trebuie să se asigure că toate bunurile și serviciile achiziționate sunt furnizate în 

condițiile respectării standardelor de calitate, mediu și sănătate ocupațională 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. 

 În 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 
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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/Înregistrări 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 deșeu transportat, sursa de provenienţă a dșseului, cantitatea de deşeu, data și 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, locație, cantități de 

deșeuri încărcate, 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 / numărul containerului transportat, traseul urmat/ km 

parcurşi, data şi ora intrării în Centrul de Management Integrat al Deșeurilor 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 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 / numărul containerului transportat, traseul urmat/ km 

parcurşi, data şi ora intrării în Centrul de Management Integrat al Deșeurilor  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 
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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. apă, 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 n treţinere 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: 

   Cantitățile de deșeuri primite pe categorii; 

   Cantitate de compost produsă; 

   Cantitate de compost valorificată; 

   Cantitate de material stabilizat obţinută; 

   Cantitate refuz după tratarea mecanică şi după rafinare; 

   Tipuri și cantități de deșeuri neconforme, neacceptate la TMB și originea lor; 

   Date privind maşinile de transport containere (număr matricol, numele conducătorului 

auto, numărul de transporturi efectuate zilnic / numărul containerului transportat, traseul urmat/ km 

parcurşi, data şi ora intrării în Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos, numărul 

documentului de însoţire al transportului – conform legislaţiei de mediu privind transportul deşeurilor); 

   Consumul de resurse și materiale (ex. apă, energie electrică, combustibil – carburant, 

reactivi, echipament de protectie etc.); 

   Rezultatele monitorizarii (de orice tip), incluzând compararea cu valorile permise; 

   Incidente,  î nregistrări  ale  problemelor,  î ntreruperi  programate  ș i neprogramate,  

defecțiuni  și  accidente,  activități  de  întreținere  sau construire   și   timpii   de   oprire   a   stațiilor,   

înlocuirea  vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiții atmosferice, etc.; 

   Registre ale lucrărilor de î ntreținere ș i reparații realizate la fiecare instalație și 

echipament; 

   Vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizarii vehiculelor etc.); 

   Plângeri și notificări primite și răspunsurile corespunzătoare; 

   Problemele apărute și soluțiile 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 / numărul containerului transportat, traseul urmat/ km 

parcurşi, data şi ora intrării în Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos, numărul 

documentului de însoţire al transportului – conform legislaţiei de mediu privind transportul deşeurilor); 

   Consumul de resurse şi materiale (ex. apă, 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 deșeuri acceptată la fiecare instalaţie, pe tip de deşeuri şi surse (unități 

administrative teritoriale, 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 deșeuri; 

   Cantitatea de CLO obţinută și 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; 

   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; 
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   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. 

 Stația 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; 

   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; 
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   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. 

 

 e.) 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/Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Salubris” Alba la sfârșitul fiecărei 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: 

 ► 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; 

 ► 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 

 Înainte 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: 

  1. Lunar, în perioada mobilizării şi în primele şase (6) luni de la Data de începere; 

  2. Trimestrial, după şase (6) luni de la data de începere; 

  3. Ad-hoc, la cererea Concedentului sau a Concesionarului. 

 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 nr. 8 a 

Caietului de Sarcini ), se preiau pe bază de proces-verbal de predare-preluare. 
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 În 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 nr. 7, nr. 9, nr. 11 şi nr. 12).  

 Concesionarul este obligat să efectueze lucrările necesare pentru buna funcţionare a depozitului 

de deșeuri 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: 

   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 Centrul de 

Management Integrat al Deșeurilor 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; 

 m.) Orice altă nerespectare a acestui Contract, referitor la operarea staţiei de transfer – pentru 

fiecare caz. 

 Următoarele deficiențe serioase în prestarea Serviciilor vor avea ca rezultat Avize de Rectificare 

Majoră: 
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 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 Centrul de Management Integrat al Deșeurilor 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;  

 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.) Întreţinerea 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; 
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 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 deficiențe 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; 

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 Centrul de Management Integrat al Deșeurilor 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.) Întreţinerea 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 Autorității Contractante 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.) Încălcări ale legii de către personalul Operatorului – pentru fiecare caz; 

k.) Orice altă nerespectare a acestui Contract, referitor la Staţiile de compostare – pentru fiecare 

caz. 

Următoarele deficiențe serioase în prestarea Serviciilor vor avea ca rezultat Avize de Rectificare 

Majoră: 
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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; 

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.) Întreţinerea 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; 

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.) Încălcări ale legii de către personalul Operatorului – pentru fiecare caz; 

k.) Orice altă nerespectare a acestui Contract, referitor la operarea Depozitului – pentru fiecare 

caz. 

Următoarele deficiențe 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 
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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.) Întreţinerea echipamentului şi bunurilor AC 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. 

Sunt considerate de asemenea ca fiind  neconformități  nerespectarea  țintelor stabilite la 

secțiunea Obiectul contractului din modelul de contract atașat, cazuri în care se aplică penalizări anuale în 

conformitate cu prevederile Contractului. 

Delegatul se obligă să remedieze toate deficiențele semnalate prin avizul de rectificare în termen 

de 24 de ore și avizul de rectificare majoră, în termen de 48 de ore. Delegatarul va avea dreptul să aplice 

o deducere financiară de penalizare la fiecare aviz major de rectificare. Deducerile financiare de 

penalizare nu se vor aplica în primele 6 luni de la data de începere.  

ASPECTE FINANCIARE ŞI DE ASIGURĂRI 

Delegatul va constitui, conform prevederilor art. 12 din H.G. nr. 349/2005 un Fond pentru 

închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului, Fond care va fi alimentat cota – parte din tariful de 

depozitare perceput. Valoarea totală a Fondului este de 5000000 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 obține autorizaţiile de mediu/autorizația integrate de mediu pe 

care le va transfera Delegatului.  

Conform prevederilor art. 11 din H.G. nr. 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 în caz de 

accident/prejudiciu de mediu. Cu acordul autorității de reglementare, asigurarea de răspundere pentru 

poluare poate fi utilizată ca dovadă a garanției financiare solicitată conform prevederilor art. 1 din H.G. 

nr. 349/2005. 

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 și grădini, 

operatorii staţiilor de epurare orăşeneşti) 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).  

În acest flux, Asociația de dezvoltare Intercomunitară „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. 
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ANEXA NR. 3  POPULAȚIA DESERVITĂ DE INSTALAȚIILE DE GESTIONARE A 

DEȘEURILOR ȘI CANTITĂȚILE ESTIMATE A FI RECEPȚIONATE 

 

POPULAŢIA DESERVITĂ DE STAȚIILE DE TRANSFER 

 

Staţia de transfer Tărtăria va deservi populaţia din zona 2 de colectare, şi anume localităţile: 

Denumire UAT Populația (2017) 

SEBEȘ 26695 

CUGIR 21119 

Daia Română 2740 

Cut 1062 

Șpring 2391 

Doștat 945 

Gîrbova 2025 

Cîlnic 1661 

Săsciori 5688 

Pianu 3045 

Săliștea 2171 

Blandiana 912 

Vințu de Jos 4743 

Ceru Băcăinți 266 

Șibot 2209 

Șugag 2693 

TOTAL 80365 

 

Staţia de transfer Blaj va deservi populaţia din zona 4 de colectare, şi anume localităţile: 

Denumire UAT Populația 

Zona 4 Blaj 45177 

BLAJ 20382 

Cergău 1472 

Cenade 932 

Valea Lungă 2872 

Cetatea de Baltă 2895 

Jidvei 4562 

Șona 4018 

Sîncel 2382 

Bucerdea Grânoasă 2208 

Crăciunelu de Jos 1931 

Roșia de Secaș 1523 

 

Staţia de transfer Abrud va deservi localitățile din subzonele 3.2. şi 3.3., după o perioadă de 2 ani 

de la începerea contractului, şi anume localităţile: 

Subzona 3.2. Abrud 10977 

ABRUD 5011 

Roșia Montană 2624 

Ciuruleasa 1183 

Bucium 1437 

Mogoș 722 

Subzona 3.3. Cîmpeni 23846 

CÎMPENI 7134 

Arieșeni 1744 

Avram Iancu 1616 
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Vidra 1671 

Sohodol 1708 

Vadu Moților 1332 

Albac 2064 

Poiana Vadului 1125 

Horea 2117 

Scărișoara 1641 

Gîrda de Sus 1693 

 

Staţia de sortare și transfer Baia de Arieș 

În ceea ce privește 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 10977 

ABRUD 5011 

Roșia Montană 2624 

Ciuruleasa 1183 

Bucium 1437 

Mogoș 722 

Subzona 3.3. Cîmpeni 23,846 

CÎMPENI 7134 

Arieșeni 1744 

Avram Iancu 1616 

Vidra 1671 

Sohodol 1708 

Vadu Moților 1332 

Albac 2064 

Poiana Vadului 1125 

Horea 2117 

Scărișoara 1641 

Gîrda de Sus 1693 

Subzona 3.4. Baia de Arieș 13975 

BAIA DE ARIEȘ 3,419 

Lupșa 3,015 

Sălciua 1,411 

Poșaga 1,035 

Ocoliș 609 

Bistra 4,486 

 

POPULAŢIA DESERVITĂ DE STAȚIILE DE SORTARE 

 

Staţia de sortare Aiud va deservi etapizat unitățile administrativ teritoriale deservite și va fi 

preluată după încetarea contractului actual de delegare (august 2020). 

Etapa 1 (de la semnarea contractului de delegare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Salubris” Alba până la 16 august 2020 - data finalizării contractului  existent de operare a stației de 

transfer Aiud) 

 vor ajunge deşeurile reciclabile din unitățile administrativ teritoriale Aiud și Livezile; 

Etapa 2 (din 17 august 2020 până la finalizarea contractului de delegare al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Salubris” Alba) 
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 vor ajunge deşeurile reciclabile din unitățile administrativ teritoriale Aiud, Livezile, Rimetea, 

Miraslău, Lopadea Nouă, Rădești, Rîmeț, Ponor. 

Subzona 1.2. Aiud 31865 

AIUD 22601 

Rîmeț 567 

Rădești 1186 

Rimetea 1112 

Lopadea Nouă 2726 

Livezile 1178 

Miraslău 1961 

Ponor 534 

 

Staţia de sortare Zlatna va deservi populaţia din subzona 3.1., şi anume localităţile: 

Denumire UAT Populaţia 

Subzona 3.1 Zlatna 11499 

ZLATNA 7400 

Almașu Mare 1274 

Meteș 2826 

 

Staţia de sortare Baia de Arieş va deservi localităţile arondate astfel:  

Pentru o perioadă de 2 ani începând cu data semnării contractului de delegare al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Salubris” Alba vor ajunge deşeurile reciclabile din sub-zonele 3.2, 3.3 și 3.4; 

Pentru perioada ulterioară celor 2 ani, începând cu data semnării contractului de delegare al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris” Alba, vor ajunge deşeurile reciclabile din sub-zona 

3.4;    

Subzona 3.2. Abrud 10977 

ABRUD 5011 

Roșia Montană 2624 

Ciuruleasa 1183 

Bucium 1437 

Mogoș 722 

Subzona 3.3. Cîmpeni 23846 

CÎMPENI 7134 

Arieșeni 1744 

Avram Iancu 1616 

Vidra 1671 

Sohodol 1708 

Vadu Moților 1332 

Albac 2064 

Poiana Vadului 1125 

Horea 2117 

Scărișoara 1641 

Gîrda de Sus 1693 

Subzona 3.4. Baia de Arieș 13975 

BAIA DE ARIEȘ 3419 

Lupșa 3015 

Sălciua 1411 

Poșaga 1035 

Ocoliș 609 

Bistra 4486 
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Staţia de sortare Galda de Jos va deservi restul populaţiei din judeţul Alba, respectiv: 

 pe întreaga perioadă a contractului de delegare vor ajunge deşeurile reciclabile colectate din 

zonele/subzonele 1.1, 1.3, 2 și 4; 

 de la semnarea contractului de delegare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris” 

Alba până la data de 16 august 2020 (data finalizării contractului  existent de operare a stației de transfer 

Aiud), vor ajunge deşeurile reciclabile colectate din unitățile administrativ teritoriale Rimetea, Miraslău, 

Lopadea Nouă, Rădești, Rîmeț, Ponor, din cadrul subzonei 1.2; 

 Pentru perioada ulterioară a primilor 2 ani de implementare a contractului de delegare al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris” Alba, vor ajunge deşeurile reciclabile din sub-zona 

3.2 si 3.3; 

Subzona 1.1. Alba Iulia 96240 

ALBA IULIA 62774 

TEIUȘ 6615 

Ciugud 3011 

Berghin 1870 

Ohaba 748 

Mihalț 3014 

Stremț 2389 

Galda de Jos 4462 

Cricău 1889 

Intregalde 570 

Ighiu 6208 

Sîntimbru 2690 

Subzona 1.2. Aiud 31,865 

AIUD 22601 

Rîmeț 567 

Rădești 1186 

Rimetea 1112 

Lopadea Nouă 2726 

Livezile 1178 

Miraslău 1961 

Ponor 534 

Subzona 1.3. Ocna Mureș 24323 

OCNA MURES 12880 

Hopîrta 1138 

Fărău 1550 

Noșlac 1641 

Lunca Mureșului 2375 

Unirea 4738 

Zona 2 Tărtăria 80365 

SEBEȘ 26695 

CUGIR 21119 

Daia Română 2740 

Cut 1062 

Șpring 2391 

Doștat 945 

Gîrbova 2025 

Cîlnic 1661 

Săsciori 5688 
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Pianu 3045 

Săliștea 2171 

Blandiana 912 

Vințu de Jos 4743 

Ceru Băcăinți 266 

Șibot 2209 

Șugag 2693 

Subzona 3.2. Abrud 10977 

ABRUD 5011 

Roșia Montană 2624 

Ciuruleasa 1183 

Bucium 1437 

Mogoș 722 

Subzona 3.3. Cîmpeni 23846 

CÎMPENI 7134 

Arieșeni 1744 

Avram Iancu 1616 

Vidra 1671 

Sohodol 1708 

Vadu Moților 1332 

Albac 2064 

Poiana Vadului 1125 

Horea 2117 

Scărișoara 1641 

Gîrda de Sus 1693 

Subzona 3.4. Baia de Arieș 13975 

BAIA DE ARIEȘ 3419 

Lupșa 3015 

Sălciua 1411 

Poșaga 1035 

Ocoliș 609 

Bistra 4486 

Zona 4 Blaj 45177 

BLAJ 20382 

Cergău 1472 

Cenade 932 

Valea Lungă 2872 

Cetatea de Baltă 2895 

Jidvei 4562 

Șona 4018 

Sîncel 2382 

Bucerdea Grânoasă 2208 

Crăciunelu de Jos 1931 

Roșia de Secaș 1523 

 

Staţia de tratare mecano-biologică, precum şi depozitul de deşeuri (ambele în cadrul 

amplasamentului Galda de Jos)  vor deservi întreaga populație a județului 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: 
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  Zona 1 Zona 2 zona 3 zona 4 

TOTAL 67193 32487 19300 15709 

Urban         

           populație 40698 18556 8912 7910 

           similare 11839 5398 2593 2301 

          parcuri și grădini 

Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară 3066 1398 671 596 

           stradale 3488 1590 764 678 

Total 59091 26942 12940 11485 

Rural     

           populație 7766 5315 6096 4049 

           similare 240 164 188 125 

          parcuri și grădini 

Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară 48 33 38 25 

           stradale 48 33 38 25 

Total 8102 5545 6360 4224 

 

ANEXA NR. 4 DATE TEHNICE ALE STAȚIILOR 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 33044 tone/an, va funcţiona cu 

descărcare directă şi compactare mobilă (în pres-containere). Alte date tehnice sunt prezentate în tabelul 

de mai jos: 

Date de proiectare Stație de transfer Tărtăria 

Capacitate de intrare (tone/an) 33044 

Capacitate de stocare teporarară 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 (tone/zi) 105,91 

Durata medie a procesului de transfer: încărcare, descărcare, 

manevre, trafic (min) 
40 

Distanța de parcurs până la Galda de Jos (km dublu sens) 92 

În 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; 

 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:  

 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 Stația 

de transfer Tărtăria - în canalul pluvial existent în partea de Nord a amplasamentului, apoi în râul Mureș. 

 Alimentare cu energie electrică 

 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. 

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 



 

 

386 

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 

 

STAȚIA 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 Sîncel, având coordonatele: longitudine 

46° 10′ 31″ Nord, latitudine 23° 54′ 52″ Est. 

Din punct de vedere cadastral amplasamentul este înregistrat în CF nr. 2413 Sîncel  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 

23591mp din care 15000 mp sunt alocați închiderii depozitului neconform de deșeuri, iar 6536 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 

► 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 15000 to/an. Tipul de staţie de transfer care se va 

realiza pe cele două 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 (tone/an) 15000 

Capacitate de stocare temporarară 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 (tone/zi) 48,07 

Durata medie a procesului de transfer: încarcare, descărcare, 

manevre, trafic (min) 
40 
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Date de proiectare Stație de transfer Blaj 

Distanța de parcurs până la Galda de Jos (km dublu sens) 72 

În 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; 

 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 Stația 

de transfer Blaj - în puţuri absorbante; 

 Alimentare cu energie electrică 

 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 

 

STAȚIA DE TRANSFER ABRUD 

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”. 

Stația de transfer Abrud era planificată să deservească doar localitătile menționate mai sus. Prin 

extinderea utilizării și la subzona 3.3, stația devine insuficientă pentru a deservi atât zona 3.2 Abrud, cât 

şi zona 3.3. Cîmpeni. Operatorul va trebui să realizeze investiţii în 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. 

În incinta stației de transfer se identifică următoarele suprafete: 
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- 1130 mp platformă betonată carosabilă cu fundaţie din balast cilindrat si imbrăcăminte din beton 

- 185 mp spaţii verzi 

- 165 mp rampa urcare/descarcare cu înălțime de 2 m şi lățime de 3,6 m. Lungimea rampei este de 

27 m. Accesul pe rampă are o inclinare de 10% și o lungime de 20 m. 

 

 

 
Descărcarea deșeurilor din autogunoiere se va face de pe rampă, prin basculare direct în pâlnia de 

alimentare a presei fixe. Pentru protecție, pâlnia de alimnetare a presei a fost prevăzută cu acoperiş de tip 

şopron, închis pe 3 laturi. Șopronul este o construcţie metalică de 6 m înălțime şi 12 mp suprafața în plan. 

În 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 stației. 

Biroul administrativ are două zone:  

 o zonă de birouri, constituită din: birou, hol şi grup sanitare 

 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 aceeași sursă și 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 amplasată în apropierea 

presei fixe care preia eventualele scurgeri de lichid din presă, 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 lămpi de vapori cu 

sodiu de înaltă presiune de 150 W) 

 alimentare cu energie termică – pentru clădirea administrativă cu centrală termică 

electrică 

Incinta staţiei este împrejmuită pe tot perimetrul cu gard cu panouri din plasă 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. Cîmpeni: 

► Deşeuri reziduale menajere şi similare 

► Deşeuri reciclabile menajere şi similare, colectate pe 3 fracţii: hârtie/carton, plastic/metal, 

sticlă 

► Deşeuri din parcuri si grădini 
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► 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 

În vederea asigurării bunei funcţionări a staţiei de transfer în cadrul Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor Alba, şi pentru a acoperi şi subzona 3.3. Cîmpeni, sunt necesar a fi achiziţionate de 

operatorul staţiei următoarele echipamente: 

 cântar 

 

ANEXA NR. 5 DATE TEHNICE ALE STAȚIILOR 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 42213 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 și 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 274444 mp din care 250000 mp sunt alocați construirii Centrului de 

Management Integrat al Deșeurilor (stație TMB, stație sortare și depozit conform de deșeuri etapa I si II)  

iar 24444 mp sunt alocați construirii drumurilor de acces.  

Zona necesară pentru stația de tratare mecano-biologică și de sortare este de aproximativ 35000 

mp din cei 250000 mp alocați construirii Centrului de Management Integrat al Deșeurilor. 

 

În cadrul staţiei de sortare sunt amenajate şi construite următoarele obiective, unele dintre ele 

comune cu celelalte instalaţii de pe amplasament (staţie TMB şi depozit): 

 Platfome betonate și zone carosabile; 



 

 

390 

 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 comune tuturor instalațiilor 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 instalații electrice – iluminat și forță – în interiorul halelor; 

 Sisteme tip paratrăsnet; 

 Asigurarea sistemului de pământare a: construcțiilor, utilajelor tehnologice și a tablourilor 

electrice;  

 Rețele de colectare a apelor pluviale de pe clădiri și platforme și descărcare în 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 rețea.  

 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 rețea.  

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 stație 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 electrică 

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 6300 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 împotriva incendiilor, alimentare cu energie electrică și control automat.  
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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 care alcătuiesc ansamblul liniei tehnologice. 

Suprafața de depozitare deșeuri periculoase este o platformă din beton armat în afara halei de 

sortare cu o suprafață de circa 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 (tone/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 (tone/ 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 

  -  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 
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Date de proiectare Dimensionare date de proiectare 

  -  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 Centrul de Management al Integrat al Deșeurilor 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 și 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 care 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 va 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 care 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 

Sticlă 15 90 

Lemn 4  

Deşeuri reziduale 29  

Total 100%  



 

 

393 

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. 

 
   

Capacitatea proiectată a staţiei 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, Clădire pentru personalul administrativ, incluzând vestiare, şi cabina cântar cu 

platforma de cântărire de 6,6 mp şi capacitate de 60 tone, platforma spălare auto, platformă betonată de 

2800 mp, şopron pentru utilaje de 170 mp, instalaţie exterioară de iluminat perimetral, împrejmuiri 

 
 

În Hala de sortare este amplasat un utilaj complex de sortare a deşeurilor menajere. Hala dispune 

de spaţii pentru descărcarea fracţiunilor colectate selectiv, în apropierea zonei încastrate de preluare pe 

banda rulantă a deşeurilor care urmează a fi sortate, spaţii pentru depozitarea temporară a baloţilor de 

hârtie-carton, plastice, PET, aluminiu, etc. până la expedierea lor către agenţi economici reciclatori, spaţii 

de manevră, coşuri speciale. Capacitatea de sortare este de 0,74 t/oră. 
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Alimentarea cu apă a staţiei se realizează din reţeaua localității 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 colectate 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 colectate 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 autogunoaiele sunt cântărite şi apoi se deplasează în zona de descărcare, unde 

există un buncăr de alimentare a instalaţiei de sortare. De la buncăr porneşte o bandă transportatoare 

înclinată, care transportă deşeurile către banda de sortare, aflată la înălţime. 

Înainte ca deşeurile să ajungă să fie sortate, ele trec prin dreptul unui separator magnetic, care 

separă mecanic deșeurile 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 în vecinătatea 

locului de muncă, la partea inferioară a structurii metalice pe care se găseste banda de sortare. 

Deșeurile sortate colectate 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. 

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) 

 Încărcător frontal  

 Shredder 

 Presa de balotare 

Fișele tehnice ale utilajelor sunt anexate prezentei documentații. 

 

STAŢIA DE SORTARE ŞI TRANSFER BAIA DE ARIEŞ 

Stația de sortare şi transfer Baia de Arieş este amplasată în intravilanul oraşului Baia de Arieș, pe 

str. Dr. Lazăr Chirilă fn. 



 

 

395 

 
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 4200 tone/an și are în componența sa o platformă betonată de 2500 

mp dotată cu rigolă perimetrală, pe care este construită o hală metalică de dimensiuni 18x15 m, în 

interiorul căreia se află linia de sortare a deșeurilor.  

 
 

Pe amplasament există, de asemenea un birou recepție sub forma unui container modular dotat cu 

mobilier și instalații electrice, sanitare, calculator și imprimantă. Corpul administrativ este un alt 

container modular, dotat cu mobilier și instalaţii electrice şi sanitare. 

Staţia este împrejmuită cu gard metalic, și este dotată cu instalaţii electrice, sanitare, canalizare și 

stație de epurare ape uzate.  

Staţia de 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 

acționat de un motor electric cu ajutorul unei instalații de automatizare).  

Instalația de sortare amplasată în interiorul halei este o instalație simplă, aflată la nivelul solului, 

deșeurile 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 funcționarea 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; 
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  Remorcă auto pentru transportul containerelor tip ROLLO 

  Containere tip ROLLO de 25 mc.  

 

 STAŢIA DE SORTARE AIUD 

Stația 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 în lungime de 440 m. Drumul de acces se desprinde 

din strada Tribun Tudoran, fiind mărginit în stânga de un canal colector al apelor pluviale, iar pe partea 

dreaptă de proprpietăți până la km 0+060. Distanța dintre canal și proprietăți este de 4.50 m. Între km 

0+060 și 0+230 drumul de acces se desfășoară în lungul canalului colector pe care îl traversează la km 

0+235, cu ajutorul unei baterii de 2 podețe tubulare O 1m. De asemenea drumul traversează două linii de 

cale ferată dezafectate la km 0+200 și 0+280. De la km 0+320 până la km 0+400 drumul se desfășoră 

paralel cu calea ferată dezafectată la o distanță de aproximativ 18 m față de aceasta, iar la km 0+440 se 

racordează la platforma pe care se va realiza investiția. 

Platforma este mărginită la sud de proprietatea Comcereal SA, iar la nord de un canal colector 

pentru apele pluviale. Drumul de acces se racordează la platformă în colțul estic al platformei. 

Platforma proiectată are următoarele dimensiuni: lungime 55 m, lățime 37 m, având o suprafață 

de 2035 mp. Din această suprafață 812 mp sunt ocupați de clădire. Suprafața ramasă liberă a fost 

amenajată, astfel încât să poată deservi clădirea. 

O atenție deosebită a fost acordată dirijării apelor de suprafață în zona platformei. Astfel, 

platforma are o pantă trasversală de 2% de la clădire spre marginea ei, ceea ce asigură o evacuare rapidă a 

apelor. Pe zona în care platforma se învecinează cu proprietatea Comcereal a fost prevăzută o rigolă în 

lungime de 55 m care să dirijeze apele în lungul platformei și să le evacueze într-o zonă în care este 

posibil acest lucru. 

 Instalaţia de sortare se află într-o hală metalică cu următoarele dimensiuni: 

    Sutilă = 793.98 mp. 

                                     Sconstruită =812.49 mp. 

    H cameră=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 apă 

 Alimentarea cu apă se va face prin racordare la rețeaua de apă existent, prin țeava PEHD PE80 

SRD11 PN10 cu un diametru de 25mm. – traseul exterior 

 La limita platformei betonate este instalat un hidrant suprateran DN80. 

Alimentarea cu apă caldă menajeră se va realiza de la un bolier electric cu acumulare de 150 l. 

Pentru evacuarea apele uzate menajere din cadrul stației de transfer se folosește o rețea de 

canalizare exterioară – din tub PVC-KG DE 110 mm., un cămin de joncțiune, care să preia coloanele din 

interior și care sunt deversate într-o microstație de epurare, cu o capacitate de epurare a apelor uzate de 

2.70mc./zi, în conformitate cu NTPA 001/2002. Apa rezultată va fi deversată în canalul colector din 

apropiere.  

Caracteristicile tehnice și parametrii de funcționare a microstațiilor de tratare a apelor uzate - 

principiul metodei „reactor de dozare secvențială”: 

Capacitate (locuitori echivalenți):  18 

Apa uzată(m
3
/zi):    2.70 

Substanțe organice (kg. CBO5/zi):  1.08 

Capacitate maximă locuitori echivalenți: 18  

L max.[mm.] :    2765 

l max.[mm.] :     1600 

h max.[mm.] :    2200 

debit max.[l./zi] :    2700 

Microstația de tratare a apelor uzate funcționează pe principiul metodei „reactor de dozare 

secvențială” 

 Canalizarea exterioară este executată din conducte de PVC-KG cu diametrul de 110 mm.  

 Evacuarea apelor pluviale se va face liber pe teren. 

 Alimentarea cu energie electrică a construcției se va face prin branșament la rețeaua de 

electricitate existentă în zonă. 

 UTILAJE 

1. BANDA TRANSPORTOARE      BUC. 1 

2. PRESA COMPACTARE/BALOTARE-DEȘEURI RECICLABILE BUC. 1 
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3. PRESA COMPACTARE-DEȘEURI FINALE    BUC. 1 

 Fișele tehnice ale utilajelor sunt anexate prezentei documentații. 

 În cadrul fluxului tehnologic din interiorul stației de transfer distingem 5 etape ale fluxului 

tehnologic, și anume: 

  Recepționarea deșeurilor; 

  Sortarea deșeurilor reciclabile; 

  Compactarea deșeurilor / presarea – balotarea; 

  Depozitarea temporară. 

 

 1. Recepționarea deșeurilor 

 Recepționarea deșeurilor se face în groapa de deversare a deșeurilor, din beton. De aici sunt 

preluate de banda transportoare care alimentează linia de sortare. Banda de ridicare – alimentare a benzii 

de sortare preia deșeurile din groapa de deversare și ridică aproximativ 2,2 m. - lungime: 3,8 m 

 - lățime: 1,25 m 

 - înălțime: 2,2 m 

 Banda este actionată de un motor electric având o putere instalată de 3 KW. Alimentarea 

motorului: 380 V.Viteza de deplasare a benzii: 0,1 m/s. 

 2. Sortarea deșeurilor reciclabile 

 Banda de sortare are 4 posturi de lucru: 2 pe stânga și 2 pe dreapta. Aceasta este amplasată pe un 

postament (construcție metalică) la o înălțime utilă față de sol de 2,2 m. Înălțimea benzii față de 

postament 1,20 m. Caracteristicile acesteia sunt: 

 - lungime: 15,5 m 

 - lățime: 1,25 m 

 Banda este actionată de un motor electric având o putere instalată de 3 KW. Alimentarea 

motorului: 380 V.    Viteza de deplasare a benzii: 0,1 m/s. 

 Sortarea se realizează manual, de pe bandă fracțiile care se sortează se deversează într-un buncăr 

aflat sub postament, buncăr prevăzut cu deflectoare pentru evitarea înfundării, refuzul rămânând pe 

bandă, alimentând astfel presa compactoare, respectiv containerul de deșeuri finale, cu o capacitate de 40 

mc. În cazul deșeurilor reciclabile, acestea urmează a fi scoase manual din buncăr, urmând a fi introduse 

în presă pentru deșeuri reciclabile, unde după compactare și balotare cu bandă de polipropilenă - PP, 

rezultând baloți de deșeuri cu dimensiunile: 700x500x700mm. 

 3. Compactarea deșeurilor / presarea – balotarea 

 Deșeurile după sortare sunt deversate manual în buncăr. Presa hidraulică, alimentată manual, este 

orizontală, având 2 camere și încărcare superioară, forța de presare - 10 tone, greutatea balotului: carton – 

70 kg; folie – 100 kg, hârtie - 60 kg, pet - 40 kg.  

 ► legarea balotului: 2-6 role bandă de poliester, funcție de tipul deșeului; 

 ► dimensiuni utilaj: (L x l x h): 1740 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. 

 Deșeurile reziduale sunt devărsate de către banda transportoare în pâlnia de încărcare a presei 

care alimentează containerele de stocare. Caracteristicile tehnice ale acestei prese sunt: 

 ► volum încărcare util al presei: 3,34 mc. 

 ► capacitate alimentare: 3,0mc. 

 ► durata minimă ciclu: 34 s 

 ► capacitate prelucrare: 311 mc/h 

 ► forța compactare: 380 kN 

 ► lungime: 5480 mm 

 ► lățime: 2500 mm 

 ► înălțime: 1500 mm 

 ► înălțime încărcare: 1350 mm 

 ► piston: 320 mm 

 ► masa: 4850 kg 

 ► motor electric: 15 kW 

 ► alimentare motor: 400 V / 50 Hz – 32 A 
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 4. Depozitarea temporară 

 În urma compactării deșeurilor, respectiv presării și/sau balotării, acestea urmează a fi depozitate 

temporar după cum urmează: 

  deșeurile depozitabile (refuzul), după presare, în containere cu capacitatea de 40 mc în incinta 

stației de transfer; 

  deșeurile recuperabile (fracții - hârtie, plastic), după compactare și pachetizare, în baloți, într-

un tronson al halei de procesare. 

 Deșeurile de sticlă nu urmează procesul tehnologic descris mai sus. Acestea după colectare se 

depozitează temporar în incinta stației de transfer în vederea valorificării. 

 Plan de situaţie stație de sortare Aiud (SS Aiud_plan situatie.pdf) 

 

ANEXA NR. 6  DATE TEHNICE ALE STAȚIEI DE TRATARE  

MECANO-BIOLOGICĂ 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 și 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 274444 mp din care 250000 mp sunt alocați construirii Centrului de 

Management Integrat al Deșeurilor (stație TMB, stație sortare și depozit conform de deșeuri, etapa I și II),  

iar 24444 mp sunt alocați construirii drumurilor de acces.  

 Zona necesară pentru stația de tratare mecano-biologică și de sortare este de aproximativ 35000 

mp din cei 250000 mp alocați construirii Centrului de Management Integrat al Deșeurilor. Suprafața 

totală a stației TMB este 26000 mp. 

 Instalația de tratare mecano-biologică are o capacitate de 85566 t/an.  

 Obiectivele de pe amplasamentul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos, 

comune tuturor instalațiilor 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 pompare a 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; 
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  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 instalații 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 în 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 stație 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 electrică 

 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: 

Date de proiectare Dimensionare date de 

proiectare 

Capacitate de intrare (tone/an) 85566 

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 în etapa de tratare mecanică 

(tone/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 

(tone/ 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 Mecanică 

  hala de recepție a deșeurilor; 
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  hala de tratare mecanică; 

  rezervor din beton pentru biofiltru; 

 Zona de recepție a deșeurilor este o hală metalică cu o suprafață de aproximativ 1410 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 aproximativ 1215 

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 care 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. 

 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 în 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 este eliberat în atmosferă.  

 Biofiltrul este un rezervor paralelipiedic, în interiorul căruia 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 

între 25-120 mm.  

 Biofiltrul este dotat cu sistem de supraveghere automată care controlează temperatura, scăderea 

de presiune și gestionează sistemul de umezire. 

 

 Tratarea Biologică 

  celule tratare biologică acoperite cu membrană; 

  hala de maturare și rafinare. 

 Celulele de tratare biologică acoperite cu membrană  ocupă aproximativ 3000 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 combatere a 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 aproximativ 4750 

mp care include 2520 mp pentru brazde și 2230 mp pentru circulația și manevrele utilajelor. Hala se află 

lângă celulele de tratare biologică pentru a reduce distanța parcursă de 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 
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  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 în 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. 

 Sistemul de insuflare a aerului presupune utilizarea unui ventilator cu o capacitate de aproximativ 

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 perioade să nu mai prezinte mirosuri neplăcute și să poată fi utilizate drept material de umplutură 

(acoperire) pentru depozitul conform.  
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ANEXA NR. 7 DATE TEHNICE ALE  

DEPOZITULUI  DE DEȘEURI 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 și 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 274444 mp din care 250000 mp sunt alocați construirii Centrului de 

Management Integrat al Deșeurilor (stație TMB, stație sortare și depozit conform de deșeuri, etapa I și II),  

iar 24444 mp sunt alocați construirii drumurilor de acces.  

 Zona necesară pentru stația de tratare mecano-biologică și de sortare este de aproximativ 35000 

mp din cei 250000 mp alocați construirii Centrului de Management Integrat al Deșeurilor. 

 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. 

 

 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, 

lățime 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 intracelular 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 geologică construită, grosime minim 0,50 m din pământ local desensibilizat în raport 

cu apa (amestec cu nisip), trebuie să îndeplinească condițiile permeabilitate k= 10
-9

 m/s  
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 ► Geocompozit bentonitic GCL – 5000 g/mp 

 ► Geomembrana PEID, texturată pe ambele fețe, având grosimea de 2 mm 

 ► Geotextil de protecție, 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; înclinaţie minim 1%, 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 şă 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. 

 În perioadele secetoase, permeatul (efluentul) rezultat din tratarea levigatului se poate utiliza la 

stropitul căilor rutiere și/sau a spațiilor verzi, în special a taluzurilor care trebuie menţinute cu vegetaţie 

permanent, aceasta având în principal rol antierozional. 

 În acest scop a fost proiectată o reţea de irigaţii în lungime de 965 ml, din ţeavă PEID Dn 75,  PN 

10, dotată cu un număr de 13 hidranţi de grădină. De la staţia de pompare, prin conducta PEID PN10 

Dn75, efluentul sau permeatul (levigatul tratat) va fi pompat în reţeaua de irigaţii pentru spații verzi. 

Excedentul de apă va fi evacuat gravitațional, printr-un prea-plin în pârâul Dăneț. 

 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 platformă 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 instalații electrice – iluminat și forță – în interiorul halelor; 
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  Sisteme tip paratrăsnet; 

  Asigurarea sistemului de pământare a: construcțiilor, utilajelor tehnologice și a tablourilor 

electrice;  

  Rețele de colectare a apelor pluviale de pe clădiri și platforme și descărcare în pârâul Dăneț, 

după trecerea prin separatorul de hidrocarburi (după caz); 

  Sistem de comunicație (telefonie mobilă, rețele de curenți slabi, internet etc.). 

 Clădirea administrativă 

 Pavilionul tehnico-administrativ este construit pe o suprafaţă de 350 mp şi cuprinde birouri, 

laborator, vestiare, grupuri sanitare si spatii tehnice. Sunt prevăzute următoarele spații: 

 ► camera control 11,50 mp; 

 ► 3 birouri având fiecare cate 10,44 mp; 

 ► secretariat, arhivă, anexe; 

 ► grup sanitar pentru personal administrativ (o cabină WC la bărbaţi și 2 cabine WC la femei); 

 ► grup sanitar pentru personal productiv (2 cabine WC la bărbaţi și 2 cabine WC la femei); 

 ► vestiare pentru personal productiv având fiecare cate 2 cabine de duș și câte o cabină WC; 

 ► centrala termică 

 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  construcție 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 rețea.  

 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 rețea.  

 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 stația 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. 

 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 electrică 

 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 în total 30 locuri şi ocupă o suprafaţă totală de 412,50 mp. Dimensiunile pentru 

fiecare poziţie de parcare sunt: 2,50 x 5,50 m. 

  Garaj / Atelier auto 

 Clădirea garaj și atelier auto este destinată reparaţiilor curente la echipamentele și utilajele din 

incintă.  S-au prevăzut următoarele spații: 

 ► atelier intervenţii utilaje; 

 ► spații anexe accesibile pietonal. 

 Clădirea este realizată dintr-o structură metalică (stâlpi din beton și ferme metalice, fundaţii 

monolite izolate din beton armat), având o deschidere de 15,00 m, 3 travei de 6,00 m și înălțimea liberă 
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H=6,00m. Pereţii de închidere și învelitoarea sunt realizaţi din panouri de tip sandwich, 50 mm grosime, 

montaţi perimetral pe structura metalică.  

  Sistemul de spălare roți 

 Scopul sistemului de spălare a anvelopelor este de a curăța anvelopele vehiculelor de colectare a 

deşeurilor de fragmentele de deşeuri din depozit sau noroi. Sistemul de spălare a anvelopelor este 

localizat într-o extindere a drumului intern, înainte de cântar în direcţia de ieşire, și 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 

  ► pompa de alimentare pentru apa de spălat 

  ► filtru 

Nr. crt Denumirea instalaţiei Bunurile concesionate 

1. Staţia de transfer Tărtăria - rampă transfer cu 2 sisteme de alimentare pres-

containere, cu acoperiș 

- drumuri de acces, platforme betonate 

- container administrativ 

- container sanitar  

- gard și poartă 

- cântar pod-bascul 

- rețele de alimentare cu apă, rezervor apă, boiler 

- staţie pompă 

- rețea canalizare menajeră, bazin vidanjabil 

- rețea 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 transfer Blaj - rampă transfer cu 2 sisteme de alimentare pres-

containere, cu acoperiș 

- drumuri de acces, platforme betonate 

- container administrativ 

- container sanitar  

- gard și poartă 

- cântar pod-bascul 

- rețele de alimentare cu apă, rezervor apă, boiler 

- staţie pompă 

- rețea canalizare menajeră, bazin vidanjabil 

- rețea 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 15000 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 

Instalație sortare cu 6 posturi 

- motostivuitor – 1 buc 

- presă verticală de balotat – 1 buc 
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Încărcător 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. Centrul de Management al 

Deșeurilor Galda de Jos 

- 3 mașini 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 

- instalația de tratare levigat: bazin stocare levigat, bazin 

stocare efluent, rețele interne ale stației 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 

- clădire 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 

- cămine 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 

- foraje hidroobservaţie 

- puțuri observare migraţie biogaz – 8 buc 

- foraje montare înclinometre – 40 m 

- împrejmuire și poartă 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 
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  ► conducte cu supapele necesare 

  subsistem de reciclare a apei și eliminare a nămolului, prevăzut cu: 

  ► separarea solidelor – rezervor de apă curată. Separarea este accelerată printr-o 

conductă din PVC, care conduce apa menajeră la baza rezervorului de separare  

  ► deversor de apă curată deversată în rezervorul de apă curată  

  ► reţea de canalizare cu supape izolatoare și echipament hidraulic pentru eliminarea 

surplusului de nămol 

 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 și cântar 

 Din punct de vedere structural acest obiect este alcătuit din 2 containere metalice prefabricate cu 

dimensiunile în plan de 2,50x6,00 m, amplasate pe un suport metalic la cota de 1,10 m deasupra terenului 

amenajat. Dimensiunile totale în plan ale clădirii astfel alcătuite sunt: 12,00x2,50 m, (fără scări). 

 Cântarul este de tip pod-basculă cu capacitatea de 60 t şi suprafaţa de 55 mp, montat imediat după 

poartă la circa 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 Centrul de Management Integrat 

al Deșeurilor, se editează datele, se tipăresc rapoartele şi bonurile de cântarire. 

 Zona de securitate / prelevare probe 

 Se află după podul basculă şi se va utiliza pentru prelevarea de probe de deşeuri, pentru a se 

identifica dacă deşeul poate fi admis în Centrul de Management Integrat al Deșeurilor. Zona are o 

suprafaţă de 200 mp, pavată cu beton rutier. 

 Împrejmuire 

 Întregul perimetru al Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos este protejat 

prin intermediul unui gard din panouri de plasă sudată 2,0 m x 2,5 m fixate pe  stâlpi din țeavă 

rectangulară zincată și fundații din beton. Gardul este îngropat aproximativ 20 cm în pământ pentru a 

împiedica intrarea în incintă a animalelor. Împrejmuirea este poziționată pe limita de proprietate, iar pe 

latura de nord este montată pe coronamentul apărării de mal din gabioane. 

 Sistem de monitorizare al pânzei freatice – foraje de observație 

 În jurul ariei depozitului sunt instalate 3 puţuri de monitorizare a pânzei freatice, 1 în amonte şi 2 

în aval. Forajele de monitorizare a apelor subterane sunt construite prin forare, până la interceptarea 

stratului impermeabil de sub stratul freatic. Forajul este prevăzut cu o conductă din PVC cu diametrul 

exterior 114 mm și 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 observație migrare biogaz 

 Pentru a inspecta migrarea posibilă, sunt săpate în jurul haldei depozitului foraje cu adâncime 

mică (circa 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 în 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 deșeuri estimat a se 

depozita (mc) 

Perioada de 

exploatare (ani) 

I  543000 5,5 

II  1383000 15,7 

TOTAL  248526 21 

 

- 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 NR. 8 LISTA BUNURILOR CARE FAC OBIECTUL CONCESIUNII 

 

ANEXA NR. 9 LISTA INVESTITIILOR CARE CAD ÎN 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. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind delegarea exercitării atribuţiilor Arhitectului Şef  

domnului Secară Victor Tudor - consilier superior în cadrul  

Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism,  

 în perioada 6 - 14 noiembrie 2017 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 20399/2 noiembrie 2017 comun, al Direcţiei amenajarea teritoriului şi 

urbanism şi Direcţiei juridică şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba.  

 Luând în considerare: 

 - cererea de concediu a doamnei Coman Voichița Maria - Arhitect Șef al Județului Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 20293 din data de 1 noiembrie 2017, 

aprobată de Președintele Consiliului Județean Alba; 

 - prevederile cap. VII pnct. 2 art. 43 alin. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 190/29 iunie 2017. 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

  

DISPOZIŢIE 

 

 Articol unic 

 Deleg domnului Secară Victor Tudor - consilier superior în cadrul Direcției amenajarea 

teritoriului și urbanism,  exercitarea atribuţiilor funcției specifice de conducere - Arhitect Şef al județului, 

în perioada 6-14 noiembrie 2017. 

 

 Prezenta dispoziţia se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba; doamnei Coman Voichiţa Maria; domnului Secară Victor Tudor,  

Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcţiei juridică şi relaţii publice și Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                       Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                              ION DUMITREL                        Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 628 

Alba Iulia, 2 noiembrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanții funcționarilor publici în Comisia 

paritară din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 20595 din 6 noiembrie 2017 al Biroului resurse umane cu privire la 

stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanții funcționarilor publici în Comisia paritară din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art. 73 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art. 5 din H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare 

şi încheierea acordurilor colective, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, emit prezenta  

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

Art. 1. Stabilesc perioada 8-15 noiembrie 2017 în vederea desemnării reprezentanților 

funcționarilor publici în Comisia paritară din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.   

Art. 2. Prezenta dispoziţie se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, în termen de 3 zile 

lucrătoare de la emitere şi rămâne afişată până la finalizarea procedurii de constituire a comisiei paritare. 

Art. 3. Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va 

efectua lucrările de secretariat necesare desemnării reprezentanților funcționarilor publici în comisia 

paritară. 

 

Prezenta dispoziţie se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Direcției juridică și relații publice, Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL           Vasile BUMBU   
 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 630 

Alba Iulia,  7 noiembrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind stabilirea criteriilor de selecţie proprii de transfer  

pe posturile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 20715/7 noiembrie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Ținând cont de procesul verbal nr. 20655/7 noiembrie 2017 privind consultarea Sindicatului 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba - AS Alba pentru stabilirea criteriilor de selecţie 

proprii de transfer pe posturile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 103 alin. 1, art. 104 alin.1 lit. a si art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 32 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, emit prezenta  

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

Articol unic 

 Stabilesc ca şi criteriu de selecţie propriu de transfer, în interes de serviciu sau la cerere, pe 

posturile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: experienţa 

minimă într-un domeniu al activităților desfășurate de serviciul/biroul/compartimentul, din care face 

parte postul, egală cu vechimea în specialitatea studiilor necesară pentru ocuparea postului. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Sindicatului aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba - AS Alba, Direcției juridică și relații publice și Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

          
Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL           Vasile BUMBU   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nr. 631 

Alba Iulia,  8 noiembrie 2017  

http://www.cjalba.ro/
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ROMANIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la numirea reprezentantului în Consiliul de Administraţie  

al Spitalului de Pneumoftizologie Aiud   

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- cererea nr. 18286 din 5 octombrie 2017 a domnului Gheorghe VIERU cu privire la eliberarea 

din calitatea de membru din Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

- referatul nr. 20839 din 9 noiembrie 2016 al Biroului resurse umane cu privire la numirea unui 

reprezentant în consiliul de administraţie al Spitalului de Pneumoftizologie Aiud. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare 

- art. 187 alin. 2 lit. c, art. 187 alin. 5 şi art. 187 alin. 8 din Legea nr. 95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2 alin. 2 şi anexa 2 pnct. 10 din H.G. nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii 

managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-

pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul 

asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a 

Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale 

către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu modificările 

si completările ulterioare 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, emit prezenta  

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Constat încetarea calităţii de membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, a domnului dr. Gheorghe VIERU. 

Art. 2. Numesc cu statut de membru, pe domnul dr. Dan PAHONŢU în Consiliul de 

Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei 

domnului Gheorghe VIERU.  

Art. 3. Numesc cu statut de membru supleant, pe doamna Luminiţa SÂNTIMBREAN în 

Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud,  pe locul devenit vacant ca urmare a 

numirii domului dr. Dan Pahonţu în calitate de membru al aceluiaşi consiliu de administraţie. 

Art. 4. Prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 342 din 12 iulie 2010 

cu privire la numirea unui reprezentant în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Aiud, îşi încetează aplicabilitatea la data emiterii prezentei dispoziţii. 

  

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Consiliului de Administraţie al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice şi 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL           Vasile BUMBU   

 

 

 

 

Nr. 633 

Alba Iulia,  9  noiembrie 2017   
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind constituirea Comandamentului de iarnă 2017-2018 la nivelul Consiliului Județean Alba 

pentru conducerea și coordonarea activității de prevenire și intervenție pentru combaterea 

poleiului și înzăpezirii drumurilor județene 

 

 

 Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 21166 din 14 noiembrie 2017 al Direcției gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba privind constituirea comandamentului de 

iarnă 2017-2018 pentru conducerea și coordonarea activității  de prevenire și intervenție pentru 

combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor județene; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 104 alin. 1 lit. a și lit e coroborat cu art. 104 alin. 6 lit. a și lit. b din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 4-6, art. 10 lit. d și lit. h, art. 14 și art. 21 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 5 și art. 33 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - art. 7, art. 22, art. 40 alin. 1 și art. 45 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 3 alin. 1, art. 4, art. 5 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - art. 3, art. 8, art. 13, art. 14, art. 24, art. 25 din Normativul privind prevenirea și combaterea 

înzăpezirii drumurilor publice - Indicativ A.N.D. nr. 525-2013, aprobat prin Ordinul comun al 

ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2170 din 18 iunie 2013 și al ministrului 

delegat pentru Infrastructura de Interes Național și Investiții Străine nr. 289 din 17 iunie 2013, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIȚIE 

 

 

 Art. 1. În scopul conducerii și coordonării activității de prevenire și intervenție pentru combaterea 

poleiului și înzăpezirii drumurilor județene în perioada de iarnă 2017-2018, la nivelul Consiliului 

Județean Alba se constituie Comandamentul de iarnă 2017-2018, în următoarea componență: 

Președinte: 

 Ion DUMITREL   - președinte al Consiliului Județean Alba 

Vicepreședinte: 

 Alin Florin CUCUI  - vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

Membri: 

 Dumitru FULEA  - vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

 Ioan BODEA   - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului 

 Marian Florin AITAI  - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete 

 Paul Marius HAȚEGAN - șef serviciu, Serviciul administrativ 

 Cosmin Aurelian OLTEAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului – 

    Serviciul administrarea domeniului public și privat –  

    Compartimentul siguranța circulației 

 Sorin Ioan MAIER - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  
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    administrarea domeniului public și privat - Compartimentul  

    programe, lucrări, întreținere drumuri 

 Sebastian POHONȚU  - consilier superior,  Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea domeniului public și privat - Compartimentul  

    siguranța circulației 

 Ioan DĂRĂMUȘ  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului – Serviciul 

    administrarea domeniului public și privat - Compartimentul  

    programe, lucrări, întreținere drumuri 

 Paul Silviu TODORAN  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea domeniului public și privat - Compartimentul  

    programe, lucrări, întreținere drumuri 

 Art. 2. (1) Direcția gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba va monitoriza starea și situația drumurilor județene în perioada de iarnă 2017-2018, 

urmând a sesiza și informa cu celeritate Comandamentul de iarnă  cu privire la apariția poleiului sau 

înzăpezirii unor sectoare din drumurile județene. 

  (2) Va fi organizat serviciul de permanență care va ține legătura cu bazele de deszăpezire 

la centrele zonale, Instituția Prefectului - Județul Alba, autoritățile administrației publice locale, 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, Inspectoratul Județean de Poliție al 

Județului Alba - Serviciul rutier, Administrația Națională de Meteorologie - Stația Meteorologică Alba 

Iulia, Secția Drumuri Naționale Alba Iulia. 

 Art. 3. Comandamentul județean de iarnă va coordona și conduce toate acțiunile de intervenție 

necesare asigurării viabilității drumurilor județene în perioada de iarnă 2017-2018. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate în cadrul comisiei, autorităților 

administrației publice locale, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, 

Inspectoratului Județean de Poliție al Județului Alba - Serviciul rutier, Administrației Națională de 

Meteorologie - Stația Meteorologică Alba Iulia, Secției Drumuri Naționale Alba Iulia, Direcției juridică și 

relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL           Vasile BUMBU   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nr. 636                                                       

 Alba Iulia, 14 noiembrie 2017   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință ordinară, în ziua de 23 noiembrie 2017 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 1, alin. 3, alin. 5 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

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

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, emit prezenta 

DISPOZIȚIE  

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţa ordinară, în ziua de 23 noiembrie 2017, ora 

11
00

, ședință care va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din 

municipiul Alba Iulia (Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1). 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al 

Judeţului Alba, în anul 2018 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei de repoziţionare cu rectificare de suprafaţă 

a imobilului Staţie de tratare a apei Săsciori, situată în extravilanul comunei Săsciori, sat Sebeşel, înscrisă 

în CF nr. 70509 Săsciori, proprietate publică a Judeţului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-

2018, desfășurat de către Serviciul Școala de arte și meșteșuguri „Augustin Bena” din cadrul Centrului de 

Cultură „Augustin Bena” Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza 

cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2018, în Judeţul Alba  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr. 5/1999 privind transmiterea în administrarea consiliilor locale a drumurilor comunale și în 

administrarea consiliilor municipale și orășenești a porțiunilor de drumuri județene care traversează 

localitățile urbane 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii dreptului de administrare asupra 

imobilului - clădire „Secţie Psihiatrie” situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 1-3, - 

proprietate publică a Judeţului Alba, în favoarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială  

şi Protecţia Copilului Alba, a unui spaţiu în suprafaţă utilă de 12 mp, din imobilul în care funcţionează 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos, judeţul Alba 

 Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului 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 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre cu privire la  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii 

„Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2017 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea declasării și radierii din Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 705C: DJ 107A (Pârâu lui Mihai - 

Stăuini - Inuri - Releu de televiziune) 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

13. Proiect de hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în 

suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din 

municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, județul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea componenţei Comisiei speciale de inventariere a 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi 

combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă 2017-2018” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitaţie publică a 

bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al Judeţului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului „TECHNIC – TECHnical 

partNership towards Innovation and Cooperation for VET” – „Parteneriat tehnic pentru inovare şi 

cooperare în VET” depus şi selectat spre finanţare în cadrul Programului Erasmus+, KA202 Parteneriate 

strategice în domeniul formare profesională VET 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Reabilitare energetică a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în 

sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi 

a cheltuielilor legate de proiect 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

19. 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 Alba Iulia - 

Sîntimbru - Galtiu - Mihalţ - Oiejdea , operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

20. 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 Alba Iulia - 

Benic - Mesentea - Galda de Jos - Teiuş - Oiejdea, operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

21. Raport cu privire la justificarea cheltuielilor aferente Proiectului Resistematizarea şi 

amenajarea centrului expoziţional - Muzeu Ialoveni şi de rearealizare a activităţilor cuprinse în Acordul 

de finanţare 

22. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba 

din data de 19 octombrie 2017 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

23. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.  

 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul Oficial 

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

Judeţului Alba, direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba.  

 

Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL           Vasile BUMBU   

 

Nr. 638 

Alba Iulia,  16 noiembrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind delegarea exercitării unor atribuţii ce revin Preşedintelui  

Consiliului Judeţean Alba, domnului vicepreşedinte Alin Florin CUCUI,  

în perioada 27-28 noiembrie 2017 

 

 

 

 

    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Luând în considerare : 

- invitaţia adresată Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, de a participa 

la programul organiyat cu ocayia Zilei Bucovinei, la Suceava, înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 20952/10 noiembrie 2017; 

 Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f,  precum și ale art. 107 alin. 2 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic  

În perioada 27-28 noiembrie 2017 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba domnului vicepreşedinte Alin Florin CUCUI, cu excepţia atribuţiilor de reprezentare 

aferente deplasării în vizita oficială în municipiul Suceava. 

 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnilor vicepreşedinți 

Dumitru Fulea și Alin Florin Cucui,  direcţiilor și serviciilor, Biroului resurse umane și Biroului audit din 

cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL                       Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 646 

Alba Iulia, 21 noiembrie 2017  
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Asistenţa tehnică din partea 

proiectantului pentru obiectivul de investiţie „Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru 

sediul Consiliului Judeţean Alba cu extindere” 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 21615/21 noiembrie 2017 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, 

prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Asistenţa 

tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţie „Refuncţionalizare clădire Centrul Militar 

pentru sediul Consiliului Judeţean Alba cu extindere”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

     - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin H.G. nr. 

395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Asistenţa tehnică din partea 

proiectantului pentru obiectivul de investiţie „Refunctţonalizare clădire Centrul Militar pentru 

sediul Consiliului Judeţean Alba cu extindere”, în următoarea componenţă: 

 

Președinte cu drept de vot: 

Cornelia FĂGĂDAR   - şef serviciu, Serviciul pentru implementarea Programului Alba - 

    România 100 

 

Membri titulari: 

Romana Maria RUSU  - șef serviciu, Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul juridic -  

    contencios  

Anamaria PODAR   - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

Nicoleta Noemi PREJBAN  - consilier superior, Serviciul pentru implementarea Programului  

    Alba-România 100 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

    Compartimentul contabilitate-financiar 

 

 

Membri de rezervă : 
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Dana Georgiana LUPEA  - inspector de specialitate, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achiziţii publice și monitorizarea implementării contractelor 

Mihaela Anca Drăghiciu  - consilier superior, Serviciul pentru implementarea Programului  

    Alba-România 100 

Angela RUSU   - consilier superior, Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul  

    juridic - contencios  

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  

    contabilitate-financiar 

    

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Serviciului achiziţii publice şi 

monitorizarea implementării contractelor, Serviciului pentru implementarea Programului Alba-Romania 

100 și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                

 

         Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL                        Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 647 

Alba Iulia, 22 noiembrie 2017  



 

 

420 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind delegarea exercitării unor atribuţii ce revin Preşedintelui  

Consiliului Judeţean Alba, domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA,  

în perioada 6-12 decembrie 2017  

 

 

 

    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Luând în considerare : 

- adresa prin care Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, este invitat de 

către Asociația Solidaritate Dezvoltare Rhone-România, să efectueze o vizită în Departamentul Rhone, 

Franţa, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 21008/13 noiembrie 2017; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 643/21 noiembrie 2017 privind 

aprobarea deplasării și participării reprezentanţilor Judeţului Alba la o vizită în Departamentul Rhone, 

Franța; 

 Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f,  precum și ale art. 107 alin. 2 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic  

În perioada 6-12 decembrie 2017 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA, cu excepţia atribuţiilor de reprezentare aferente 

deplasării în vizita oficială în Departamentul Rhone, Franţa. 

 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnilor vicepreşedinți 

Dumitru Fulea și Alin Florin Cucui,  direcţiilor și serviciilor, Biroului resurse umane și Biroului audit din 

cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                              ION DUMITREL                        Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 648 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind aprobarea participării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba  

la întâlnirea de lucru organizată  în cadrul Proiectului „SIMPLA – Planificare durabilă 

multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning)”    

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 21669/22 noiembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba privind aprobarea participării reprezentanţilor 

Consiliului Judeţean Alba la întâlnirea de lucru organizată  în cadrul Proiectului „SIMPLA – Planificare 

durabilă multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning)”; 

Ținând cont de  prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 133/2004 privind modul de organizare a activităţilor 

de cooperare externă a Consiliului Judeţean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 9/2016 privind aprobarea implementării Proiectului 

„SIMPLA – Planificare durabilă multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multi-sector 

PLAnning)” depus şi selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Programului Orizont 

2020, H2020-EE-2015-3-MarketUptake „Creşterea capacităţii autorităţilor publice de a planifica şi 

implementa politici şi măsuri în domeniul energiei durabile”; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 29/2017 privind aprobarea Programului activităţilor 

de cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba pe anul 2017; 

- Contractului de grant nr. 695955 încheiat între Comisia Europeana prin Agenţia Executivă 

pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi consorţiul de parteneriat reprezentat de AREA PARK-Italia, 

cosemnatar Consiliul Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f coroborat cu art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

   - H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în 

străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta  

DISPOZIŢIE 

Art. 1. Aprob participarea în perioada 28 noiembrie - 2 decembrie 2017, la întâlnirea de lucru 

planificată în cadrul proiectului „SIMPLA – Planificare durabilă multisectorială integrată (Sustainable 

Integrated Multi-sector PLAnning)” finanţat de Comisia Europeana prin Programul Orizont 2020, la Graz 

- Austria, a domnului Vasile BUMBU –secretarul  Judeţului, a domnişoarei Elena OPRUŢA – director 

executiv adjunct al Direcţiei dezvoltare și bugete, şi a doamnei Lenica BUCUR - şef serviciu în cadrul 

Direcţiei dezvoltare și bugete - Serviciul accesare și coordonare proiecte. 

Art. 2. Deplasarea va fi efectuată în perioada 28 noiembrie - 2 decembrie 2017 cu autoutilitara 

tip Duster cu nr. de înmatriculare AB-07-WPY + proprietate a Consiliului Judeţean Alba.. 

Art. 3. Cheltuielile pentru participarea la întâlnirea de lucru vor fi suportate pentru doamna Bucur 

Lenica din bugetul Proiectului „SIMPLA – Planificare durabilă multisectorială integrată (Sustainable 

Integrated Multi-sector PLAnning)”, în concordanţă cu prevederile legislaţiei comunitare şi regulile 

financiare ale Programului Orizont 2020 şi pentru domnul Bumbu Vasile şi doamna Opruţa Elena din 

bugetul propriu al Judeţului Alba, pe anul 2017. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei 

dezvoltare şi bugete, Serviciului accesare şi coordonare proiecte, Compartimentului contabilitate financiar 

și Compartimentului relații internaționale și comunicare din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

    PREŞEDINTE,                                   Avizat pentru legalitate, 

                ION DUMITREL                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
Nr. 649                                                                                      Vasile BUMBU                                                                                     

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017  
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la  constituirea Comisiei de predare a imobilului-clădire „Secţie Psihiatrie” şi terenul 

aferent,  situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, județul Alba 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 21802/23 noiembrie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind  

propunerea de constituire a comisiei de predare a imobilului -clădire „Secţie Psihiatrie” şi teren aferent, 

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, județul Alba  ;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 340/23 noiembrie  

2017 cu privire la aprobarea constituirii dreptului de administrare asupra imobilului - clădire „Secţie 

Psihiatrie” situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 1-3 - proprietate publică a 

Judeţului Alba, în favoarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a şi 123 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 861 alin.3 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi  completările ulterioare, emit prezenta  

 

 

DISPOZIȚIE 

 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de predare a imobilului - clădire „Secţie Psihiatrie” şi 

terenul aferent, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, județul Alba, în 

următoarea componenţă: 

Președinte: 

Ioan BODEA   - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului  

Membri titulari: 

Andreea Maria BABIN   - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor, 

rețelelor de alimentare cu apă 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Ana-Maria TOMA  - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații 

 publice - Serviciul juridic-contencios      

Anca Mihaela DRĂGHICIU      - consilier superior, Serviciul pentru implementarea 

Programului Alba-România 100 

                                      

Membri supleanți: 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

     Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor,  

     rețelelor de alimentare cu apă 

Gabriel VASIU       - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații  

                                                 publice  - Serviciul juridic-contencios  
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Art. 2.  Atribuțiile membrilor comisiei de predare sunt: identificarea imobilului, inventarierea 

faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilului, întocmirea procesului 

verbal de preluare-predare, întocmirea protocoalelor de preluare-predare, întocmirea procesului verbal de 

predare-primire și a protocoalelor de predare-primire. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de preluare-predare și predare-primire vor fi 

transmise Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi 

relaţii publice. 

   

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba; persoanelor nominalizate, 

Direcției juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete, 

Serviciului pentru implementarea Programului Alba- România 100 și Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                                                                  

                 Avizat pentru legalitate, 

      PREŞEDINTE                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     Ion DUMITREL               Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 650 

Alba Iulia, 23 noiembrie  2017  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei paritare  

în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

 - referatul nr. 21356 din 17 noiembrie 2017 al Biroului resurse umane cu privire la constituirea 

comisiei paritare în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 - adresa nr. 142 din 16 noiembrie 2017 a Sindicatului aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 21355 din 17 noiembrie 2017. 

 Luând în considerare prevederile Dispoziției nr. 630 din 7 noiembrie 2017 privind 

stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanții funcționarilor publici în comisia paritară din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 73 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 3-6 şi art. 15 din H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a 

comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective cu modificările si completările ulterioare. 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, emit prezenta  

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

      Art. 1.  Se constituie Comisia paritară în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba, în următoarea componenţă:  

Membri titulari: 

Membri desemnaţi de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

    Diana Cecilia GIUREA  - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații  

     publice - Serviciul juridic-contencios; 

               Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior,   Direcția gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea domeniului public și privat - 

Compartimentul siguranța circulației; 

Membri desemnaţi de Sindicatul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba – AS Alba 

  Gabriela Cristina HALE  - consilier superior, Direcția juridică și relații publice –  

     Compartimentul administrație publică, relații publice și  

     transparență decizională  

             Pavel BORA    - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

     dezvoltare, programe și guvernanță corporativă a  

     întreprinderilor publice - Compartiment dezvoltare rurală 

Membri supleanți: 

Membru desemnat de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

              Sorin Vladimir LEAHU – consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului și  

     urbanism - Compartimentul amenajarea teritoriului,  

     cadastru, monitorizare și control   

Membru desemnat de Sindicatul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba – AS Alba 

 

Mirela Camelia ȚIMONEA – consilier superior,  Compartimentul unități de asistență  
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    medicală, socială, învățământ special 

Art. 2. Aprob numirea în calitate de: 

secretar titular al Comisiei paritare 

Niculina HAȚEGAN – consilier superior, Biroul resurse umane 

secretar supleant al Comisiei paritare 

Anca Iuliana SUCIU – consilier, Biroul resurse umane.. 

        Art. 3. Membrii comisiei paritare își exercită mandatul pe o perioada de 3 ani de la data emiterii 

prezentei dispoziții. 

         

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate în 

comisia paritară, Sindicatului aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba – AS Alba, Direcției 

juridică și relații publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 651 

Alba Iulia, 24 noiembrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință extraordinară, în ziua de 29 noiembrie 2017 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 2, alin. 3 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

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

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIȚIE  

 

 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă extraordinară, în ziua de 29 noiembrie 2017, 

ora 10
00

, ședință care va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din 

municipiul Alba Iulia (Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1). 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de parcelare a 

terenului aferent imobilului în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, situat în 

municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba, înscris în CF nr. 86549 Alba Iulia - 

proprietate publică a Judeţului Alba şi aprobarea modificării Inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al Judeţului Alba 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a 

unui teren proprietatea Județului Alba, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Construire Secția 

Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul Oficial 

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

Judeţului Alba, direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

  

 

 

Nr. 652 

Alba Iulia, 24 noiembrie 2017  
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ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEȚUL ALBA                                                                                                    

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                                        

PREȘEDINTE 
DISPOZIȚIE 

privind constituirea Comisiei de recepție finală pentru obiectivul 

„Realizare Centru de vizitare de la Poarta Raiului și a panourilor de informare pentru  Proiectul 

Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa, SMIS – 

CSNR 36409” 

 

Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel: 

Analizând referatul nr. 21823/24 noiembrie 2017 al Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism 

- Compartimentul arii protejate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu 

privire la propunerea de constituire a Comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul „Realizare 

Centru de vizitare de la Poarta Raiului și a panourilor de informare pentru  Proiectul Managementul 

integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa, SMIS – CSNR 36409”; 

Având în vedere prevederile:  

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentului privind recepţia construcţiilor, aprobat prin H. G. nr. 343/2017 pentru 

modificarea H.G. nr. 273/1994  privind aprobarea Regulamentului  de recepţie a lucrărilor de construcţii 

şi instalaţii aferente acestora; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIȚIE 
 

 Articol unic 

   Numesc Comisia de recepție finală investiția „Realizare Centru de vizitare de la Poarta Raiului 

și a panourilor de informare pentru  Proiectul Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 

Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa, SMIS – CSNR 36409”, în următoarea componență: 

Președinte: Dan Mihai POPESCU  - administrator public al Județului Alba 

Membri:   Paul Silviu TODORAN - consilier superior, Direcția gestionarea 

      patrimoniului - Serviciul administrarea domeniului  

      public și privat - Compartimentul programe,  

      lucrări, întreținere drumuri  

  Cornelia FĂGĂDAR  - șef serviciu, Serviciul pentru implementarea  

      Programului Alba - România 100;  

  Bianca BURGHELEA - inspector de specialitate, Direcţia amenajarea  

      teritoriului şi urbanism - Compartimentul arii  

      protejate  

  Andreea Maria SUSA - inspector de specialitate, Direcţia amenajarea  

      teritoriului şi urbanism - Compartimentul arii  

      protejate 

Secretariatul comisiei este asigurat de Daniela DOCAN - consilier superior, Serviciul pentru 

implementarea Programului Alba - România 100.  

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate, Direcției amenajarea teritoriului și 

urbanism, Direcţiei juridică şi relaţii publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU  

Nr. 653 

Alba Iulia, 24 noiembrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comisiilor de recepție a serviciilor de informare si publicitate și a 

serviciilor de audit financiar achizitionate în cadrul proiectului ”Modernizare drum județean 

DJ107I: Aiud (DN1) – Aiudul de sus – Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcarești – Bîrlești Cătum – 

Cojocani – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – 

DN 74 (Cerbu) 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 22001/27.11.2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Alba, cu privire la constituirea Comisiilor de recepție a 

serviciilor de informare si publicitate și a serviciilor de audit financiar achizitionate în cadrul Proiectului 

”Modernizare drum județean DJ107I: Aiud (DN1) – Aiudul de sus – Rîmeț - Brădești – Geogel – 

Măcarești – Bîrlești Cătum – Cojocani – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – 

Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu); 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile 

publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile; 

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice;   

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIȚIE 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiilor de recepție a serviciilor de informare si publicitate și a 

serviciilor de audit financiar achizitionate în cadrul Proiectului ”Modernizare drum județean DJ107I: 

Aiud (DN1) – Aiudul de sus – Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcarești – Bîrlești Cătum – Cojocani – 

Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu 

), în următoarea componență: 

 

1.1. Comisia de receptie a serviciilor de informare si publicitate: 

Membri: 
- Docea Lucian Emilian - Responsabil informare și publicitate proiect  

- Moga Marilena – Responsabil administrativ proiect 

- Roman Roxana – Responsabil administrativ proiect 

 

1.2 .  Comisia de receptie a serviciilor de audit financiar: 

- Moga Marilena - Responsabil administrativ proiect 

- Roman Roxana – Responsabil administrativ proiect 

- Stanciu Cornelia Elena – Responsabil financiar proiect 

 

 Art. 2. (1) Membri comisiilor de recepție nominalizați la art. 1 au obligația să confirme prin 

semnătură pe documentele de recepție (Proces - verbal de recepție a serviciilor - Anexa nr. 1), prestarea 

serviciilor, după ce verifică în mod amănunțit daca prețul, cantitatea și calitatea serviciilor prestate 

corespund cu datele din documentele justificative. 

 (2) În cazul în care la recepția serviciilor achiziționate se constată lipsuri sau nepotriviri 

calitative și cantitative față de datele cuprinse în documentele însoțitoare, precum și alte indicii cu privire 

la calitatea serviciilor prestate, comisia de recepție menționează și înregistrează diferențele existente. 
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Art. 3. Prevederile prezentei dispoziţii se completează cu prevederile din Procedura operaţională 

privind recepţia stocurilor, mijloacelor fixe și serviciilor achiziţionate. 

 

 Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului județului Alba, persoanelor desemnate în cadrul comisiilor, Direcției juridice și relații publice, 

Direcției dezvoltare și bugete, Direcției gestionarea patrimoniului,  din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

 

 

 

 

p. PREŞEDINTE, 

Alin Florin CUCUI                                                   Avizat pentru legalitate,                                                           

                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

                   Vasile Bumbu  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 654 

Alba Iulia,  27 noiembrie 2017   
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 
 

ORDINUL NR. 480  

 

Prefectul Judeţului Alba, Dănuț-Emil HĂLĂLAI; 

 

          Având în vedere prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, a Legii 

nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construire, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei 

Muncii, republicată şi a Hotărârii Guvernului nr. 1377/1999 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter 

organizatoric, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Tinând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția 

mediului;  

 Văzând Referatul nr. 16092/G/SC/01.11.2017 întocmit de Serviciul Dezvoltare Economică, 

Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Afaceri Europene, Situaţii de Urgenţă din cadrul 

Instituției Prefectului Județul Alba; 

          În temeiul art. 26, alin. (1) şi art. 27 alin.(1) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu  prevederile art. 6, alin. 

(1), punct 1, lit. b) din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind 

prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările ulterioare, emit prezentul: 

 

ORDIN 

 

          Art.1 Se constituie Comisia mixtă de control pentru verificarea modului de respectare a 

prevederilor legale în domeniul executării lucrărilor de construcții, privind securitatea și sănătatea în 

muncă, respectiv  protecția mediului, la obiectivele de investiții: “Proiectare și execuție Autostrada Sebeș-

Turda” respectiv „Modernizare Cale Ferată - Coridorul Paneuropean  pentru circulația trenurilor cu viteza 

maximă de 160 km/h”, aflate în execuție pe teritoriul județului Alba, în următoarea componenţă: 

- Popa Nicolae, consilier superior, Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

- Șerbu Ovidiu, inspector în construcții, Inspectoratul Județean în Construcții Alba; 

- Vereș Eugenia, inspector în construcții, Inspectoratul Județean în Construcții Alba; 

- Fleșer Grigore Valer, inspector de muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba; 

- Botezan Romulus, inspector de muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba; 

- Adam Paraschiva, comisar, Comisariatul Județean Alba al Gărzii Naționale de Mediu; 

- Stoia Mircea, comisar, Comisariatul Județean Alba al Gărzii Naționale de Mediu; 

- Popa Iacob, comisar, Comisariatul Județean Alba al Gărzii Naționale de Mediu; 

- Komaromi Roza, comisar, Comisariatul Județean Alba al Gărzii Naționale de Mediu; 

- Constantinescu Ioana, comisar, Comisariatul Județean Alba al Gărzii Naționale de Mediu; 

- Stan Vasile, comisar, Comisariatul Județean Alba al Gărzii Naționale de Mediu; 

          Art. 2 Comisia îşi va desfășura activitatea în perioada 08.11.2017-29.11.2017 și are ca atribuție 

principală verificarea modului de respectare a prevederilor legale în domeniul executării lucrărilor de 

construcții: calitatea în construcții, amenajarea teritoriului si urbanismul, autorizarea executării lucrărilor 

de construcții, privind securitatea și sănătatea în muncă, respectiv  protecția mediului, la obiectivele de 

investiții: “Proiectare și execuție Autostrada Sebeș-Turda” respectiv „Modernizare Cale Ferată - 

Coridorul Paneuropean  pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h”, aflate în execuție pe 

teritoriul județului Alba. 

         Art. 3 Fiecare dintre instituțiile nominalizate la art 1, vor intocmi acte de control pentru toate 

punctele de lucru verificate, iar la sfârșitul acțiunii de control, în termen de maxim 10 zile, vor prezenta 
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Instituției Prefectului un raport sintetic care să cuprindă aspectele urmărite, constatări, măsuri dispuse în 

sarcina celor responsabili și sancțiuni, după caz.  

           Art. 4 Prezentul ordin va fi comunicat prin  grija Serviciul Dezvoltare Economică, Conducerea 

Serviciilor Publice Deconcentrate, Afaceri Europene, Situaţii de Urgenţă, Ministerului Afacerilor Interne 

şi instituţiilor nominalizate la art.1, pentru a fi comunicat persoanelor în cauză. De asemenea, prezentul 

ordin se va afișa de site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.  

 

                                                                         

                                                                                          Alba Iulia, 07 noiembrie 2017 

 

 

 

 

 

PREFECT, 

Dănuț-Emil HĂLĂLAI 

  

 

                                                                                                                         Contrasemează, 

                                                                                                                        Subprefect, 

                                                                                                                       Monica Popescu  

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Vizat, 

                                                                                                                        Șef serviciu 

                                                                                                                        Ovidiu Cazacu 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 
  

 

ORDIN NR. 499 

 

 Prefectul judeţului Alba; 

 Văzând referatul de specialitate nr. 17083/G/SC/22.11.2017 privind reactualizarea Comisiei de 

Dialog Social a judeţului Alba; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;   

  În temeiul art. 26 alin.1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul 

 

ORDIN: 

 

Art. 1 Se reactualizează Comisia de Dialog Social a judeţului Alba în următoarea componenţă: 

 

Preşedinte:  

 Dănuț - Emil Hălălai, prefectul judeţului Alba; 

 Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 

Membri:  

 Monica Popescu, subprefectul județului Alba; 

 Nelu Fleşer, şef serviciu - Instituţia Prefectului judeţul Alba; 

 Mirela Ţimonea, consilier principal - Consiliul Judeţean Alba;  

 Dorel Fiţ, inspector şef - Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba; 

 Flaviu Mircea Cozuc, director executiv - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba; 

 Lazăr Sorin, director executiv  adjunct- Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba; 

 Alexandru Retegan, director executiv - Casa Judeţeană de Pensii Alba; 

 Maria Iacob, şef administraţie, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba; 

 Silvia Puie, preşedinte, Casa de Asigurări de Sănătate Alba; 

 Marcela Dărămuş, inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba; 

 Ion Radu Moldovan – titular, Confederaţia Naţională a Patronatului Român „C.N.P.R.” 

 Voicu Vușcan – supleant, Confederaţia Naţională a Patronatului Român „C.N.P.R.” 

 Valeriu Stânea – titular, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România 

„C.N.I.P.M.M.R.” 

 Victor Mateş – supleant, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România 

„C.N.I.P.M.M.R.” 

 Elena Lucreţia Barbu – titular, Uniunea Generală a Industriaşilor din România „U.G.I.R.” 

 Aurel Zisu- supleant, Uniunea Generală a Industriaşilor din România „U.G.I.R.” 

 Nedelcu Marian Călin, titular, Patronatul Naţional Român  

 Valentin Oprea, titular, Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din 

România 

 Cristina Costea, titular, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România Frăţia „CNSLR – 

Frăţia” 

 Adriana Cristea, supleant, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România Frăţia „CNSLR – 

Frăţia” 

 Ioan Petruţ, titular, Confederaţia naţională sindicală CARTEL ALFA 

 Ioan Neagu, supleant, Confederaţia naţională sindicală CARTEL ALFA 

 Barb Valentin, titular, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – C.S.D.R. 

 Bogdan Rodica, supleant, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – C.S.D.R. 
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 Albu Cristian, titular, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian 

 Gârjoabă Constantin, supleant, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian 

 Precup Mihai, titular, Blocul Naţional Sindical „B.N.S.” 

 Herlea Crăciun, supleant, Blocul Naţional Sindical „B.N.S.” 

 

Art. 2 În lipsa prefectului, conducerea şedinţelor Comisiei de Dialog Social Alba este asigurată de 

către subprefectul judeţului Alba. 

Art. 3 Secretariatul comisiei se asigură de către doamna Carmen Benga, inspector superior în cadrul 

Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii 

de urgenţă - Instituţia Prefectului - judeţul Alba. 

Art. 4 Ordinul prefectului judeţului Alba nr. 143 din 10 aprilie 2017, îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 5 Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă persoanelor în cauză şi se va afişa 

pe site-ul Instituţiei Prefectului - judeţul Alba. 

 

 

Alba Iulia, 22 noiembrie 2017 

 

 

 

PREFECT, 

Dănuț-Emil HĂLĂLAI 
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Prezentul Monitor Oficial al Județului Alba a fost editat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 

75 din 28 august 2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a 

monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

 

 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

VASILE BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier 

Ada Larisa Toader 
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