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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 - Teiuş, operatorului de transport 

rutier CSC Auto SRL 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 30 august 2018; 

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 - Teiuş, operatorului de 

transport rutier CSC Auto 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 - 

Teiuş, operatorului de transport rutier CSC Auto SRL; 

- raportul de specialitate nr. 16023 din 13 august 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier CSC Auto SRL privind eliberarea unei licențe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - 

Teiuş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15478/1 august 2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1848/3 august 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier CSC Auto 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 - Teiuş;  

Ţinând 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 1 septembrie 2018 - 31 august 2021, pe traseul Alba 

Iulia - Teiuş, operatorului de transport rutier CSC Auto SRL, cod de înregistrare fiscală RO11173287, cu sediul 

în Bucureşti, b-dul Mărăşeşti, nr. 2B, bl. A, sc. 2, parter, birou nr. 4, cam. 1, sector 4, având punct de lucru în 

localitatea Alba Iulia, str. Gheorghe Şincai (Muncii), nr. 17, bl. C1, sc. A, ap. 10, 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 CSC Auto 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 CSC Auto 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. 212 

Alba Iulia, 30 august 2018  
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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 Cugir - Alba Iulia, operatorului de transport 

rutier Crivas Lux  SRL 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 30 august 2018; 

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 Cugir - Alba Iulia, operatorului de 

transport rutier Crivas Lux 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 Cugir - 

Alba Iulia, operatorului de transport rutier Crivas Lux SRL; 

- raportul de specialitate nr. 16391 din 20 august 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Crivas Lux SRL privind eliberarea unei licențe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale  pe traseul Cugir - 

Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 16308/14 august 2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1928/20 august 2018,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Crivas Lux SRL în vederea eliberării unei 

licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Cugir - Alba Iulia;  

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 1 septembrie 2018 - 31 august 2019, pe traseul 

Cugir - Alba Iulia, operatorului de transport rutier Crivas Lux SRL, cod de înregistrare fiscală RO15484758, cu 

sediul în localitatea Sebeș, str. Aviator Olteanu, nr. 1, ap. 1,  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 Crivas Lux SRL a documentului de plată a 

tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului 

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier Crivas Lux 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. 213 

Alba Iulia, 30 august 2018  
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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  

Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 30 august 2018; 

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 Cugir - Sebeş, operatorului de 

transport rutier Livio Dario 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 Cugir - 

Sebeş, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 16590 din 22 august 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale  pe traseul Cugir - 

Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 16571/22 august 2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1959/22 august 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL în vederea eliberării unei 

licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Cugir - Sebeş;  

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 1 septembrie 2018 - 31 august 2019, pe traseul 

Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL, cod de înregistrare fiscală RO11070834, cu 

sediul în localitatea Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, 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 Livio Dario SRL a documentului de plată 

a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului 

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier Livio Dario 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. 214 

Alba Iulia, 30 august 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate 

și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum judeţean DJ 103E: DN 1-Gîrbova de 

Jos-Gîrbovița Gîrbova de Sus, Județul Albaˮ,  în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 

Operațional Regional  2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 

regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 30 august 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și 

a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum judeţean DJ 103E: DN 1-Gîrbova de Jos-

Gîrbovița-Gîrbova de Sus, Județul Albaˮ în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 

Regional  2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea 

de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura 

TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza 

Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum judeţean DJ 103E: 

DN 1-Gîrbova de Jos-Gîrbovița-Gîrbova de Sus, Județul Albaˮ în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Programului Operațional Regional  2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 

importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale; 

- raportul de specialitate comun nr. 16634 din  22 august 2018 comun, al Direcției dezvoltare și bugete și 

al Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

-  Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului - condiţii generale pentru accesarea fondurilor, POR 2014-2020, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020, Axa prioritară 6, 

Prioritatea de investiţii 6.1., aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 3161/06.12.2016, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020, Axa prioritară 6, 

Prioritatea de investiţii 6.1., Apel de proiecte nefinalizate POR 2018/6/6.1/6, aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 

5259/6.07.2018 

- Hotărârii Guvernului nr. 93/18.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020; 

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. 14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 3 lit. f din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 20, art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și a normativelor specifice 

în vigoare. 

  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 documentația tehnico-economică a investiției „Modernizare drum judeţean DJ 103E: 

DN 1-Gîrbova de Jos-Gîrbovița-Gîrbova de Sus, Județul Albaˮ. 

 Art. 2. Se aprobă devizul general al investiției „Modernizare drum judeţean DJ 103E: DN 1-Gîrbova de 

Jos-Gîrbovița-Gîrbova de Sus, Județul Albaˮ, stadiu Studiu de fezabilitate, la valoarea totală de 8.628.505,27 lei 
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(inclusiv TVA), din care C+M 7.580.389,50 lei (inclusiv TVA) prezentat în anexa nr. 1 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai Proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 103E: 

DN 1-Gîrbova de Jos-Gîrbovița-Gîrbova de Sus, Județul Albaˮ prezentați în anexa nr. 2 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se asumă faptul că la momentul recepției lucrărilor implementate prin Proiectul „Modernizare 

drum judeţean DJ 103E: DN 1-Gîrbova de Jos-Gîrbovița-Gîrbova de Sus, Județul Albaˮ finanțat prin POR 2014-

2020, întregul traseu aferent proiectului va fi funcțional, în integralitatea sa, asigurându-se conectarea la rețeaua 

TEN-T. 

Art. 5. La data aprobării prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului 

Județean Alba  nr.41/22 februarie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-eonomice faza Studiu de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum judeţean DJ 103E: DN 1-

Gîrbova de Jos-Gîrbovița-Gîrbova de Sus, Județul Albaˮ 

Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului și 

Direcției dezvoltare și 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 

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului si 

Direcției dezvoltare si bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 215 

Alba Iulia, 30 august 2018 

  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa nr. 1  la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 215 din 30 august 2018 

DEVIZ GENERAL 

al obiectivului de investiție 

 „Modernizare drum judeţean DJ 103E: DN 1-Gîrbova de Jos-Gîrbovița-Gîrbova de Sus, Județul Albaˮ 

   

Cota TVA 19% 

Nr. crt. 
Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de 

lucrări 

Valoare 

(fără TVA) 
TVA 

Valoare 

(inclusiv 

TVA) 

Lei Lei Lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea 

terenului la starea inițială 
0,00 0,00 0,00 

1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 

obiectivului 
0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00 

3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.1 Studiu topografic 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.2 Studiu geotehnic 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.3 Studiu hidrologic 0,00 0,00 0,00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 Alte studii specifice - Nu este cazul 0,00 0,00 0,00 

3.2 
Documentații suport și cheltuieli pentru 

obținerea de avize, acorduri și autorizații 
0,00 0,00 0,00 

3,3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 

3,4 
Certificarea performanţei energetice şi auditul 

energetic al clădirilor 
0,00 0,00 0,00 

3,5 Proiectare 95.000,00 18.050,00 113.050,00 

3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

3.5.3 
Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții și deviz general 
37.000,00 7.030,00 44.030,00 

3.5.4 
Documentaţiile tehnice necesare în vederea 

obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 
3.000,00 570,00 3.570,00 

3.5.5 
Verificarea tehnică de calitate a proiectului 

tehnic şi a detaliilor de execuţie 
0,00 0,00 0,00 

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 55.000,00 10.450,00 65.450,00 

3,6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00 

3,7 Consultanţă 35.000,00 6.650,00 41.650,00 

3.7.1 
Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investiţii 
25.000,00 4.750,00 29.750,00 

3.7.2 Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

3,8 Asistenţă tehnică 89.210,00 16.949,90 106.159,90 

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 4.210,00 799,90 5.009,90 

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 2.210,00 419,90 2.629,90 
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3.8.1.2 

pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor de 

execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în 

Construcţii 

2.000,00 380,00 2.380,00 

3.8.2 Dirigenție de șantier 85.000,00 16.150,00 101.150,00 

TOTAL CAPITOL 3 219.210,00 41.649,90 260.859,90 

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 6.270.075,21 1.191.314,29 7.461.389,50 

4.1.1 Obiect 01 DJ103E 6.270.075,21 1.191.314,29 7.461.389,50 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale 
0,00 0,00 0,00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care necesită montaj 
0,00 0,00 0,00 

4.4 

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care nu necesită montaj şi echipamente de 

transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 4 6.270.075,21 1.191.314,29 7.461.389,50 

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 100.000,00 19.000,00 119.000,00 

5.1.1 
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 

organizării de şantier 
100.000,00 19.000,00 119.000,00 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier 0,00 0,00 0,00 

5.2 Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului 73.255,86 0,00 73.255,86 

5.2.1 
Comisioanele şi dobânzile aferente creditului 

băncii finanţatoare 
0,00 0,00 0,00 

5.2.2 

Cota aferenta ISC pentru controlul calității 

lucrărilor de construcții - conform Legii nr.  

10/1995   (0,5%) 

31.850,38 0,00 31.850,38 

5.2.3 

Cota aferenta ISC pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism și pentru 

autorizarea lucrărilor de construcții – conform 

Legii nr.  10/1995   (0,1%) 

6.370,08 0,00 6.370,08 

5.2.4 
Cota aferenta casei sociale a constructorului  

(0,5%) 
31.850,38 0,00 31.850,38 

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 

autorizaţia de construire/desfiinţare   (0,05%) 
3.185,04 0,00 3.185,04 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 600.000,00 114.000,00 714.000,00 

5,4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 5 773.255,86 133.000,00 906.255,86 

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 7.262.541,08 1.365.964,19 8.628.505,27 

Din care C + M 6.370.075,21 1.210.314,29 7.580.389,50 

 
 

       Beneficiar,             Proiectant,   

 UAT JUDEȚUL ALBA S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.  
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Anexa nr. 2  la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 215 din 30 august 2018 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

„Modernizare drum judeţean DJ 103E:  

DN 1-Gîrbova de Jos-Gîrbovița-Gîrbova de Sus, Județul Albaˮ 

 

 

 

 1. Indicatori economici: 

 - valoarea totală a investiției 7.262.541,08 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.365.964,19 lei, cu 

un total de  8.628.505,27 lei (inclusiv TVA) 

 din care C+M 6.370.075,21 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.210.314,29 lei, cu un total de  

7.580.389,50 lei (inclusiv TVA) 

- durata de execuție estimată: 12 luni 

 

 2. Indicatori tehnici:  

 - Categoria funcțională a drumului: Drum județean; 

 - Clasa tehnică: IV; 

 - Viteza de proiectare: 20-30 km/h;  

 - Lungimea totală a traseului amenajat: 7675 m; 

 - Lățimea părții carosabile: 4,00 - 5,50 m; 

 - Lățimea acostamentelor: 2 x 0,50 m;  

 - Lățimea platformei: 5,00 - 6,50 m; 

 - Panta transversală este 2,5% în aliniament la carosabil (pantă unică și profil acoperiș) și 4% la 

acostamente. 

 - Structura rutieră adoptată: 

o În intravilan și în zonele unde linia roșie nu se poate ridica suficient: 

 4 cm BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 

(BA 16 conform AND 605-2014); 

 5 cm BA 20 leg 50/70 sau BA 20 leg 50/70 PC (cu pietris concasat) conform SR EN 

13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD 20 sau BADPC 20 conform AND 605-2014); 

 15 cm strat de baza din piatra sparta conform SR EN 13242+A1:2008; 

 30 cm fundaţie din balast conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400; 

 15 cm strat de forma din balast nisipos executat conform STAS 12253-84. 

o În extravilan: 

 4 cm BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 

(BA 16 conform AND 605-2014); 

 5 cm BA 20 leg 50/70 sau BA 20 leg 50/70 PC (cu pietris concasat) conform SR EN 

13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD 20 sau BADPC 20 conform AND 605-2014); 

 15 cm strat de baza din piatra sparta conform SR EN 13242+A1:2008; 

 15 cm fundaţie din balast conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400; 

 Pietruirea existentă cu completare balast dacă este necesar, care se scarifică și se 

reprofilează,  astfel  încât să aibe minim 35 cm. 

- Pentru scurgerea şi evacuarea apelor pluviale s-a prevăzut executarea următoarelor amenajări: 

o șanțuri pereate – 474 m; 

o șanțuri reprofilate de pământ; 

o rigole carosabile ranforsate – 655 m. 

- Descărcarea apelor din dispozitivele de colectare a apelor se va face la podeţele proiectate: 

o Podețe traversare 33 buc. , din care: 

 Podețe reparate – 16; 

 Podețe noi – 16; 

 Podeț refăcut tip C2 - 1 

o Podețe laterale 10 buc., din care: 

 DN600 mm - 7 buc; 

 DN300 mm - 3 buc 

- Lucrări de consolidare: 

o fundație adâncită de parapet în lungime de L=25,00 m și înălțime H=2,50 m, poziție km 
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3+269,00 - 3+294,00 st.; 

o protejarea taluzelor - lucrări de anrocamente cu înălțimea H=2,00 m: 

 pe o lungime de 40 m, poziție km 6+469,00 - 6+509,00 st.; 

 pe o lungime de 100 m, poziție km 6+514,00 - 6+614,00 st. 

- Amenajare intersecții cu drumuri laterale pe 25 m lungime și lățime variabilă în funcție de ampriza 

drumului lateral – 35 buc. 

- Parapet rutier tip N1 – 1670 m; 

- Indicatoare rutiere – 130 buc.; 

- Accese la proprietăți – 116 buc.; 

- Borne kilometrice – 7 buc.; 

- Borne hectometrice – 69 buc. 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

PREŞEDINTE,                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  ION DUMITREL                      Vasile BUMBU     
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Proiectului  

„Modernizare drum județean DJ 103E: DN1-Gîrbova de Jos-Gîrbovița-Gîrbova de Sus, Județul Alba” în 

vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional  2014-2020, Axa Prioritară 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 

nodurilor multimodale 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 30 august 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Modernizare drum județean DJ 103E: DN1-

Gîrbova de Jos-Gîrbovița-Gîrbova de Sus, Județul Alba” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 

Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale; Cod apel POR/373/6/1, POR 2018/6/6.1/6 Apel proiecte 

nefinalizate pentru regiunile mai puțin dezvoltate; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Modernizare drum 

județean DJ 103E: DN1-Gîrbova de Jos-Gîrbovița-Gîrbova de Sus, Județul Alba” în vederea finanțării acestuia în 

cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 

importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale; Cod apel POR/373/6/1, POR 

2018/6/6.1/6 Apel proiecte nefinalizate pentru regiunile mai puțin dezvoltate; 

- raportul de specialitate nr. 16635/22 august 2018 comun, al Direcţiei dezvoltare şi bugete și al Direcției 

gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

- Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului - condiţii generale pentru accesarea fondurilor, POR 2014-2020, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020, Axa prioritară 6, 

Prioritatea de investiţii 6.1., aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 3161/06.12.2016, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020, Axa prioritară 6, 

Prioritatea de investiţii 6.1., Apel de proiecte nefinalizate POR 2018/6/6.1/6, aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 

5259/6.07.2018 

Hotărârii Guvernului nr. 93/18.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020; 

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. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă Proiectul „Modernizare drum județean DJ 103E: DN1-Gîrbova de Jos-Gîrbovița-

Gîrbova de Sus, Județul Alba” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. 

Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 

nodurilor multimodale; nr. apelului de proiecte POR/373/6/1. 
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Art. 2. Se aprobă valoarea totală a Proiectului „Modernizare drum județean DJ 103E: DN1-Gîrbova de 

Jos-Gîrbovița-Gîrbova de Sus, Județul Alba” în cuantum de 7.074.440,03 lei (inclusiv T.V.A.). 

Art. 3. 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 

139.232,25 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizare drum județean DJ 103E: DN1-Gîrbova de 

Jos-Gîrbovița-Gîrbova de Sus, Județul Alba”. 

 Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării Proiectului 

„Modernizare drum județean DJ 103E: DN1-Gîrbova de Jos-Gîrbovița-Gîrbova de Sus, Județul Alba”, pentru 

implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Judeţului Alba. 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 6. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale Proiectului „Modernizare drum 

județean DJ 103E: DN1-Gîrbova de Jos-Gîrbovița-Gîrbova de Sus, Județul Alba”, pe întreaga perioadă de 

durabilitate a acestuia se vor suporta de către UAT - Județul Alba din bugetul local al Judeţului Alba. 

Art. 7. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel, să semneze toate 

actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT - Județul Alba. 

Art. 8. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Județului Alba în vederea ducerii sale la 

îndeplinire Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei dezvoltare și bugete și Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, se înaintează și se comunică 

Prefectului Judeţului Alba și Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru. 

Art. 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință 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. 216 

Alba Iulia, 30 august 2018 

  

http://www.cjalba.ro/


 

17 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea „Strategiei Judeţului Alba în domeniul sănătăţii, 2018-2023” 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 30 august 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Judeţului Alba în domeniul sănătăţii, 2018-2023”; 

  - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Judeţului Alba în domeniul 

sănătăţii, 2018-2023”; 

- raportul de specialitate nr. 16413 din 20 august 2018 comun, al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi al 

Direcției juridică și relații publice din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 3 lit. d şi art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 3 din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

 - art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 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 „Strategia Județului Alba în domeniul sănătății, 2018-2023”, potrivit anexei  - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul unități de asistență medicală și 

socială, învățământ special, din cadrul  aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

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; Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției juridică și relații publice, 

Serviciului accesare şi coordonare proiecte şi Compartimentului unități de asistență medicală și socială, 

învățământ special din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 217 

Alba Iulia, 30 august 2018 

 

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 217/30 august 2018 este publicată și 

poate fi consultată la sfârșitul documentului  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a serviciilor  

comunitare de utilități publice în județul Alba 2018-2023” 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 30 august 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a serviciilor comunitare de 

utilități publice în județul Alba 2018-2023”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a 

serviciilor comunitare de utilități publice în județul Alba 2018-2023”; 

- raportul de specialitate nr. 16556/22 august 2018 comun, al Direcţiei gestionarea 

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

Judeţean 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. 1 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

            - Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- art. 5 alin. 1 lit. f din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 6 din H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilități 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 „Strategia de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice în 

județul Alba 2018-2023”, potrivit anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția gestiunea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

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, Direcţiei juridică şi relaţii publice și 

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

Nr. 218 

Alba Iulia, 30 august 2018 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 218/30 august 2018 este publicată și 

poate fi consultată la sfârșitul documentului  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea „Strategiei Județului Alba în domeniul energiei 2018-2023” 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 30 august 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Județului Alba în domeniul energiei 2018-2023”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Județului Alba în domeniul 

energiei 2018-2023”; 
- raportul de specialitate nr. 16422/20 august 2018 comun, al Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba - România 100, al Direcției dezvoltare și bugete și al Direcției juridică și relații publice 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, 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. b, art. 91 alin. 3 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 121 2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 5 alin. 1 lit. f din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile  de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 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 „Strategia Județului Alba în domeniul energiei 2018-2023”, potrivit anexei - parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Președintele Consiliului Judeţean Alba prin 

intermediul Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100. 

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, Agenţiei Locale a Energiei Alba, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției 

juridică și relații publice, Serviciului pentru implementarea Programului Alba – România 100 din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 219 

Alba Iulia, 30 august 2018 

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 219/30 august 2018 este publicată și 

poate fi consultată la sfârșitul documentului  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea unor măsuri temporare, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 

69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 30 august 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri temporare, în vederea aducerii la îndeplinire a 

prevederilor O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri temporare, în vederea 

aducerii la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

  - raportul de specialitate nr. 16439/20 august 2018 al Compartimentului unităţi de asistenţă medicală, 

socială şi învăţământ special din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  - adresa nr. 10000/14 august 2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

înregistrată cu nr. 16332/14 august 2018 la registratura Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul de Interes Naţional 

„Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea 

dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea 

instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” (a pag. 19 din Ghid, D.1.4.1 Documente ale 

solicitantului, lit. c, pnct. 8.); 

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. d şi art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

- H.G. nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor 

persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără 

adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe; 

- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 

domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Ordinului nr. 67/2015 al ministrului muncii, familiei, protecţie sociale şi persoanelor vârstnice 

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilităţi; 

 - Ordinului nr. 1680/2018 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru aprobarea Metodologiei de 

selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei şi 

promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre 

respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în 

instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” şi 

„Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie 

specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”; 

 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 
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HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Începând cu data de 1 septembrie 2018 se va reduce treptat capacitatea actuală a Centrului de 

îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud şi a Centrului de recuperare şi 

reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos, în sensul că, în locul 

beneficiarilor care părăsesc oricare din cele două centre, nu vor fi instituţionalizate alte persoane. 

  Art. 2. Comisia de Evaluare a  Persoanelor Adulte cu Handicap  Alba şi Direcția Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la îndeplinire prevederile art. 1. 

Art. 3. Ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 se vor modifica în mod corespunzător prevederile art. 4 

alin. 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire şi 

asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud precum şi prevederile art. 4 alin. 4 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică 

pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos, regulamente care face obiectul anexelor nr. 4, respectiv nr. 

31 la Regulamentul de organizare și funcționare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 8 mai 2018. 

 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 Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

Comisiei de Evaluare a  Persoanelor Adulte cu Handicap  Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcției 

dezvoltare și bugete, Compartimentului unități de asistență medicală, socială, învățământ special şi Biroului 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                             SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba  

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

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 30 august 2018; 

Luând în dezbatere: 

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

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

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

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

- raportul de specialitate nr. 16530/21 august 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 254/26 iulie 2018 a Asociaţiei APA ALBA înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 15281/30 iulie 2018. 

Luând în considerare prevederile: 

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

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

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-

12770/2008. 

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

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

- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, 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 includerea în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba, a bunurilor achiziţionate 

de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare, cuprinse în anexa - 

parte integrantă a prezentei hotărâri.  

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

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

canalizare nr. 1969-12770/2008. 

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

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, Societăţii  

APA–CTTA S.A Alba,  Direcției juridică şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției 

dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 221/30 august 2018 

 

 

 

 

Lista 

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

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

Inventarul proprietății private a Județului Alba 

 

 

 

Nr. 

crt. 
I Denumirea mijlocului fix U.M. Cantitatea 

Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventar (lei) 

1. Autoutilitară GP 35 LR Cab. dublă Buc. 1 65.800,00 65.800,00 

2. Autoutilitară GP 35 LR Cab. dublă Buc. 1 65.700,00 65.700,00 

3. 
HUSKTECH INTEL CORE I7 7700 

WIN 10 PRO TAST, MOUSE 
Buc. 1     5.290,00     5.290,00 

4. HUSKTECH INTEL CORE I7 7700 

WIN 10 PRO TAST, MOUSE Buc. 1      5.290,00    5.290,00 

5. HUSKTECH INTEL CORE I7 7700 

WIN 10 PRO TAST, MOUSE Buc. 1     5.290,00     5.290,00 

6. MULTIFUNCŢIONAL COCOR 

FULL ECHIPAT fără fax KONIKA 

MINOLTA BIZHVB C 308 Buc. 1 18.840,00 18.840,00 

7. RECEPTOR GNSS 

RTK+ACCESORII Buc. 1 27.450,00 27.450,00 

8. RECEPTOR GNSS 

RTK+ACCESORII Buc. 1 27.450,00 27.450,00 

9. RECEPTOR GNSS 

RTK+ACCESORII Buc. 1 27.450,00 27.450,00 

 TOTAL MIJLOACE FIXE 248.560,00 

Nr. 

crt. 
II Denumirea obiectului de inventar U.M. Cantitatea 

Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventar (lei) 

1. Monitor LG 24 M47 VQ-P Buc. 1 690,00 690,00 

TOTAL OBIECTE DE INVENTAR: 690,00 

   

 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL             Vasile BUMBU    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba,  

asupra drumului judeţean DJ 107G 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 30 august 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea 

Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107G; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului 

judeţean DJ 107G; 

- raportul de specialitate nr. 14610/18 iulie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al Judeţului Alba - 

prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan - Copand - 

Stâna de Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, respectiv Cad. 1; Cad. 2; Cad. 3; Cad. 4; Cad. 5; Cad. 6 şi podurile 

Cad. 3.1; Cad. 6.1, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9050/08 mai 2018; 

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; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 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, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 

1, poziţia cu nr. 52; 

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

completările ulterioare; 

- 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, 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, Anexa nr. 2 la acest act normativ stabilind reţeaua 

de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria funcţională de drum judeţean, 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 însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş pentru 

înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului 

judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - Lim. jud. 

Mureş, având suprafaţa totală identificată de 260330 mp, din care 119533 mp. intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 107G, km 0+000(0+15)=> km 0+065, în suprafaţă totală de 1132 mp, intravilan, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan - Copand - Stâna de 

Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al oraşului Ocna Mureş, parte din bunul imobil 

cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 

anexa nr. 1 modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 52; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 107G, km 0+138(0+065)=> km 2+069, în suprafaţă totală de 24534 mp, din care 

16462 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - 
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Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al oraşului Ocna 

Mureş, în extravilan şi intravilan, parte din bunul imobil cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 

831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 52; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 107G, km 2+803(2+069)=> km 2+993, în suprafaţă totală de 2589 mp. extravilan, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan - Copand - Stâna de 

Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al oraşului Ocna Mureş, în extravilan parte din 

bunul imobil cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. 

nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 52; 

 Cad. 4 - Tronson DJ 107G, km 2+993=> km 5+561, în suprafaţă totală de 39838 mp. extravilan, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan - Copand - Stâna de 

Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al comunei Noşlac, în extravilan, parte din 

bunul imobil cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. 

nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 52; 

 Cad. 3.1 - Tronson DJ 107G, km 5+561=> km 5+577, în suprafaţă totală de 315 mp, extravilan, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan - Copand - Stâna de 

Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Noşlac, în extravilan, parte din 

bunul imobil cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. 

nr. 974/2002 - anexa nr. 1 modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 52; 

 Cad. 5 - Tronson DJ 107G, km 5+577=> km 17+314, în suprafaţă totală de 166688 mp, din care 89646 

intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan - Copand 

- Stâna de Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Noşlac, în extravilan şi 

intravilan, parte din bunul imobil cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, 

poziţia cu nr. 52;  

 Cad. 6 - Tronson DJ 107G, km 17+318=> km 19+132, în suprafaţă totală de 25160 mp., din care 

13351 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - 

Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al Comunei 

Noşlac, în extravilan şi intravilan, parte din bunul imobil cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 modificat şi completat prin H.G. nr. 

831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 52; 

 Cad. 6.1 - Tronson DJ 107G, km 17+314=> km 17+318, în suprafaţă totală de 74 mp, intravilan, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan - Copand - Stâna de 

Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Noşlac, în intravilan, parte din 

bunul imobil cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. 

nr. 974/2002 - anexa nr. 1 modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 52; 

potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea Funciară a 

dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra 

imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea Funciară a 

categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 1 din 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 şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, 

Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridice şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

Nr. 222 

Alba Iulia, 30 august 2018  

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 222/30 august 2018 este publicată și 

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

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba,  

asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107H 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 30 august 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea 

Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra unor tronsoane din drumul 

judeţean DJ 107H; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra unor tronsoane 

din drumul judeţean DJ 107H; 

- raportul de specialitate nr. 15035/24 iulie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al Judeţului Alba - 

prima înregistrare, asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107H: DJ Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău 

- Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN74), respectiv Cad. 1; Cad. 2 şi podul Cad. 1.1, documentaţii realizate de 

S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15033/24 iulie 2018; 

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; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 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, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 

1, poziţia cu nr. 53; 

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

completările ulterioare; 

- 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, 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, Anexa nr. 2 la acest act normativ stabilind reţeaua 

de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria funcţională de drum judeţean, 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 însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş pentru 

înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unor tronsoane 

aferente drumului judeţean DJ 107H: DJ Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu 

(DN74), având suprafaţa totală identificată de 74332 mp, din care 34493 mp. intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 107H, km 2+399(2+374)=> km 5+062, în suprafaţă totală de 49101 mp, din care 

29482 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: DJ Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - 

Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Galda de Jos, parte din bunul 

imobil cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 

974/2002 - anexa nr. 1 modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 53; 

 Cad. 1.1 - Tronson DJ 107H, km 5+062=> km 5+082, în suprafaţă totală de 294 mp, intravilan, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107H: DJ Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu 
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(DN74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Galda de Jos, parte din bunul imobil cuprins în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, 

modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 53; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 107H, km 5+082=> km 6+616, în suprafaţă totală de 24937 mp. din care 4717 

mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: DJ Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - 

Şard - Gara Şard Ighiu (DN74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Galda de Jos, parte din bunul imobil 

cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 

anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 53; 

potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea Funciară 

a dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea Funciară 

a categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 1 din 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 şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, 

Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridice şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 223 

Alba Iulia, 30 august 2018  

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 223/30 august 2018 este publicată și 

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

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor 

privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer 

Deşeuri Blaj, situată în comuna Sîncel, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70573 Sîncel - proprietate a 

Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 30 august 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil pentru 

înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie 

de transfer Deşeuri Blaj, situată în comuna Sîncel, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70573 Sîncel - proprietate a 

Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de 

actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri Blaj, situată în comuna Sîncel, Judeţul Alba”, înscris în CF 

nr. 70573 Sîncel - proprietate a Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 6221/29 martie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţia cadastrală de actualizare date imobil, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 6118/28 martie 2018; 

- adresa nr. 6905/I/G/SJ/6 iunie 2018 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 11139/6 iunie 2018; 

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; 

- 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 cadastrală de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor 

privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri Blaj, 

situată în comuna Sîncel, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70573 Sîncel - proprietate a Judeţului Alba ca bun 

aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă înscrierea în cartea funciară 70573 a UAT Sîncel, cu drept de proprietate în favoarea 

Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, a construcţiilor C1, C2, C3, C4, C5, C6, 

sub denumirile şi cu suprafeţele construite la sol care se regăsesc în documentaţia cadastrală de actualizare date 

imobil. 

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Blaj, înscrierea în Cartea Funciară a 

construcţiilor identificate la art. 2 din prezenta hotărâre. La rubrica Observaţii/Referinţe a CF nr. 70573 a 

comunei Sîncel se va trece: Imobil împrejmuit cu gard din plasa de sârmă şi fundaţie de beton. Imobil parţial 

împrejmuit. „Staţie de transfer Deşeuri Blaj” – drumuri, rigole, spaţii verzi, împrejmuire şi porţi acces. „Depozit 

neconform închis” – puţuri monitorizare ape subterane, inst. gestionare levigat, drumuri şi rigole, împrejmuire şi 

poartă acces. 

Art. 4. La data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează efectele prevederile Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 102/26 aprilie 2018 cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil 

pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Alba, Staţie de transfer Deşeuri Blaj, situată în comuna Sîncel, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70573 Sîncel - 

proprietate a Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba. 
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Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridice şi relații publice, Direcţiei amenajarea teritoriului şi 

urbanism, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 224 

Alba Iulia, 30 august 2018  

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 224/30 august 2018 este publicată și 

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

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor 

privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Centrul de Management 

Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, situat în comuna Galda de Jos, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 

70275 Galda de Jos - proprietate a  

Judeţului Alba ca bun aparţinând  domeniului public al Judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 30 august 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil pentru 

înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Centrul 

de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, situat în comuna Galda de Jos, Judeţul Alba”, înscris în 

CF nr. 70275 Galda de Jos - proprietate a Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de 

actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Alba, Centrul de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, situat în comuna 

Galda de Jos, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70275 Galda de Jos - proprietate a Judeţului Alba ca bun aparţinând 

domeniului public al Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 6223/29 martie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţia cadastrală de actualizare date imobil, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 6118/28 martie 2018; 

- adresa nr. 6905/II/G/SJ/6 iunie 2018 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 11139/6 iunie 2018; 

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; 

- 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 cadastrală de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor 

privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Centrul de Management 

Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, situat în comuna Galda de Jos, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70275 

Galda de Jos - proprietate a Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, potrivit anexei 

- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă înscrierea în cartea funciară 70275 a UAT Galda de Jos, cu drept de proprietate în 

favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, a construcţiilor C1, C2, C3, C4, 

C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, sub denumirile şi 

cu suprafeţele construite la sol care se regăsesc în documentaţia cadastrală de actualizare date imobil.  

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea Funciară 

a construcţiilor identificate la art. 2 din prezenta hotărâre. La rubrica Observaţii/Referinţe a CF nr. 70275 a 

comunei Galda de Jos se va trece: Imobil împrejmuit cu gard din plasa de sârmă şi fundaţie de beton. „Centrul de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba” – imobilul cuprinde: drumuri şi platforme interne, rigole, 

spaţii verzi, împrejmuire şi porţi acces, staţie de carburant mobilă, puţuri monitorizare pânză freatică celula 1, 

reţea distribuţie energie electrică. 

Art. 4. La data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează efectele prevederile Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 103/26 aprilie 2018 cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil 
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pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, 

Centrul de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, situat în comuna Galda de Jos, Judeţul Alba”, 

înscris în CF nr. 70275 Galda de Jos - proprietate a Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al 

Judeţului Alba. 

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, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                           SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 225 

Alba Iulia, 30 august 2018  

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 225/30 august 2018 este publicată și 

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

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor 

privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer 

Deşeuri sat Tărtăria, comuna Săliştea, Judeţul Alba”,  

înscris în CF nr. 70176 Săliştea - proprietate a Judeţului Alba ca bun  

aparţinând  domeniului public al Judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 30 august 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil pentru 

înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie 

de transfer Deşeuri sat Tărtăria, comuna Săliştea, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70176 Săliştea - proprietate a 

Judeţului Alba ca bun aparţinând  domeniului public al Judeţului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de 

actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri sat Tărtăria, comuna Săliştea, Judeţul Alba”, înscris în CF 

nr. 70176 Săliştea - proprietate a Judeţului Alba ca bun aparţinând  domeniului public al Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 6225/29 martie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţia cadastrală de actualizare date imobil, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 6118/28 martie 2018; 

- adresa nr. 6905/III/G/SJ/6 iunie 2018 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 11139/6 iunie 2018; 

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; 

- 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 cadastrală de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor 

privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri sat 

Tărtăria, comuna Săliştea, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70176 Săliştea, - proprietate a Judeţului Alba ca bun 

aparţinând  domeniului public al Judeţului Alba, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă înscrierea în cartea funciară 70176 a UAT Săliştea, cu drept de proprietate în favoarea 

Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, a construcţiilor C1, C2, C3, C4, C5, sub 

denumirile şi cu suprafeţele construite la sol care se regăsesc în documentaţia cadastrală de actualizare date 

imobil.  

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea Funciară 

a construcţiilor identificate la art. 2 din prezenta hotărâre. La rubrica Observaţii/Referinţe a CF nr. 70176 a 

comunei Săliştea se va trece: imobil împrejmuit cu gard din plasa de sârma, poartă; Staţie de transfer deşeuri 

Tărtăria - cuprinde drumuri, spaţii verzi. 

Art. 4. La data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează efectele prevederile Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 104/26 aprilie 2018 cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil 

pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Alba, Staţie de transfer Deşeuri sat Tărtăria, comuna Săliştea, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70176 Săliştea - 

proprietate a Judeţului Alba ca bun aparţinând  domeniului public al Judeţului Alba. 
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Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridice şi relații publice, Direcţiei amenajarea teritoriului şi 

urbanism, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 226 

Alba Iulia, 30 august 2018  

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 226/30 august 2018 este publicată și 

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

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a programului sportiv  

„Openul Internaţional de Şah România 100” al Federaţiei Române de Şah,  

aferent anului 2018 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 30 august 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a programului sportiv: „Openul 

Internaţional de Şah România 100” al Federaţiei Române de Şah, aferent anului 2018; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a 

programului sportiv: „Openul Internaţional de Şah România 100” al Federaţiei Române de Şah, aferent anului 

2018; 

 - raportul de specialitate nr. 16801/27 august 2018 comun, al Direcției gestionarea patrimoniului, 

Direcției dezvoltare și bugete și Direcției juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

 Ținând cont de raportul nr. 16741/VIII/D/4/24 august 2018 întocmit de către Comisia de verificare a 

documentaţiei de finanţare depusă de către Federaţia Română de Şah privind eligibilitatea, completitudinea şi 

încadrarea cheltuielilor aferente cererii de finanţare în legislaţia naţională în vigoare şi în Regulamentul privind 

condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programului sportiv, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 117/2018; 

Analizând: 

- cererea de finanțare nr. 477/2018 depusă de către Federaţia Română de Şah înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 16335/2018; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 34/2018 privind aprobarea bugetului general al judeţului 

Alba, bugetului local al judeţului Alba, a bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 117/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului 

privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programului sportiv și a contractului - cadru încheiat cu 

beneficiarii finanțării; 

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: 

 - Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 - Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii 

educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 

 - H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, 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 finanțarea programului sportiv „Openul Internaţional de Şah România 100” al 

Federaţiei Române de Şah, aferent anului 2018 în sumă de 31.900 lei, conform anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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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, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Federaţiei Române de Şah, Direcției juridică și relații 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. 227 

Alba Iulia, 30 august 2018  

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

Consiliului Județean Alba nr. 227 din 30 august 2018  
 

 

 

 

Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru programul sportiv  

„Openul Internaţional de Şah România 100” al Federaţiei Române de Şah, aferent anului 2018 

 

 

Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 

Valoare

a totală 

- LEI - 

Obiectiv/obiective 

1.Turneul Internaţional de Şah 

România 100 

 

 100 participanţi din 5-15 ţări 

(estimat)  

 

Indemnizaţii sportive, prime şi 

alte drepturi – Fond de 

premiere (31 premii conform 

Regulamentului Openului 

Internaţional de Şah România 

100) 

31.900 Ridicarea nivelului de 

performanţă al tinerilor 

jucători de perspectivă 

TOTAL  31.900  

 

  

Comisia: 

                                                                                         

 Preşedinte: Sorina Oprean 

 

 Membrii:   Camelia Ileana Lazăr 

 

                   Angela Rusu 

 

                   Nicolae Cristian Dumitraş 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 

Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare corp drum 

județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba, 

km 17+700 – 23+700” ,  în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional  

2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 

Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 

terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 30 august 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare corp drum județean DJ 

107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 23+700”, în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional  2014-2020, Axa Prioritară 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 

nodurilor multimodale; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare 

corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 

23+700”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional  2014-2020, Axa 

Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. 

Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, 

inclusiv a nodurilor multimodale; 

- raportul de specialitate comun nr. 16898 din 28 august 2018 comun, al Direcției dezvoltare și 

bugete și al Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

-  Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului - condiţii generale pentru accesarea fondurilor, POR 2014-2020, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020, Axa 

prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1., aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 3161/06.12.2016, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020, Axa 

prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1., Apel de proiecte nefinalizate POR 2018/6/6.1/6, aprobat prin 

Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 5259/2018; 

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. 14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 3 lit. f din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 20, art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și a normativelor 

specifice în vigoare; 

- 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. 

93/18.02.2016; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică a investiției, faza Studiu de Fezabilitate pentru 

obiectivul  „Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, 
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Județul Alba, km 17+700 – 23+700”, având indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa 1- parte 

integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă devizul general al investiției actualizat„Consolidare corp drum județean DJ 

107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 23+700”, stadiu Studiu de 

fezabilitate, la valoarea totală de 8.309.360,18 lei (inclusiv TVA), din care C+M 7.347.467,46 lei 

(inclusiv TVA) prezentat în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se asumă faptul că la momentul recepției lucrărilor implementate prin Proiectul 

„Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba, 

km 17+700 – 23+700”, finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu aferent proiectului va fi funcțional, 

în integralitatea sa, asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T. 

Art. 4. La data aprobării prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii 

Consiliului Județean Alba  nr. 59/16 martie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-eonomice faza 

Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Consolidare corp drum 

județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 23+700”, 
Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției 

gestionarea patrimoniului si Direcției dezvoltare si bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 228 

Alba Iulia, 30 august 2018  

NOTA: Anexa 2 a HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 228/30 august 2018 este 

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

http://www.cjalba.ro/
http://www.cjalba.ro/


 39 

Anexa nr. 1  la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 228/30 august 2018 
 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

„Consolidare corp drum județean DJ 107 K:  

Galda de Jos - Mesentea - Benic - Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 23+700” 

 

 

 

Beneficiar: UAT JUDEŢUL ALBA 

Proiectant: S.C. CAPITAL VISION S.R.L. 

 

1. Indicatori economici: 

- valoarea totală a investiţiei 6.983.740,02 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.325.620,17 

lei, cu un total de  8.309.360,18 lei (inclusiv TVA): 

o din care C+M 6.174.342,40 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.173.125,06 lei, cu 

un total de  7.347.467,46 lei (inclusiv TVA). 

- durata de execuție estimată: 9 luni. 

 

2. Indicatori tehnici:  

- Categoria funcțională a drumului: Drum județean; 

- Categoria de importanță: C; 

- Clasa tehnică: IV; 

- Viteza de proiectare: 25 km/h;  

- Lungimea totală a traseului amenajat: 6000 m; 

- Lățimea părții carosabile: 4,00 - 5,00 m; 

- Lățimea acostamentelor: 0 - 0,50 m; 

- Lățimea platformei: 5,00 - 6,00 m; 

- Panta unică de 2,5% și pantă de acoperiș de 2,5%. 

- Structura rutieră adoptată: 

 Structură rutieră nouă: 

o strat de bază din piatră spartă în grosime de 25 cm după compactare; 

o strat de legătură din mixtură asfaltică de tip BAD 20 în grosime de 6 cm conform 

AND 605-2014); 

o strat de uzură din beton asfaltic de tip BA 16 în grosime de 4 cm conform AND 

605-2014); 

- Pentru scurgerea şi evacuarea apelor pluviale s-a prevăzut executarea următoarelor amenajări: 

o rigole carosabile – 792,60 ml; 

o rigole de pământ – 5207,40 ml; 

- Descărcarea apelor din dispozitivele de colectare a apelor se va face la podeţele proiectate: 

o Poduri existente reparate/înlocuite – 4 buc.; 

o Podețe traversare noi DN1000 – 9 buc.; 

- Lucrări de consolidare – gabioane: 443 ml; 

- Parapet metalic: 443 ml; 

 

 

 

                               PREŞEDINTE,                          CONTRASEMNEAZĂ                               

                             Ion DUMITREL                                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                                                                

                                    Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Proiectului  

„Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba, 

km 17+700 – 23+700” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional  

2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 

Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 

terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 30 august 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Consolidare corp drum județean DJ 107 

K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 23+700” în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale 

prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale; 

Cod apel POR/373/6/1, POR 2018/6/6.1/6 Apel proiecte nefinalizate pentru regiunile mai puțin 

dezvoltate; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Consolidare corp 

drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 23+700” 

în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 

nodurilor multimodale; Cod apel POR/373/6/1, POR 2018/6/6.1/6 Apel proiecte nefinalizate pentru 

regiunile mai puțin dezvoltate; 

- raportul de specialitate nr. 16900/28 august 2018 comun, al Direcţiei dezvoltare şi bugete și al 

Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

- Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului - condiţii generale pentru accesarea fondurilor, POR 2014-2020, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020, Axa 

prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1., aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 3161/06.12.2016, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020, Axa 

prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1., Apel de proiecte nefinalizate POR 2018/6/6.1/6, aprobat prin 

Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 5259/6 iulie 2018; 

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. b şi lit. e, alin. 3 lit. a, lit. d şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 

aprobate prin H.G. nr. 93/2016;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă Proiectul „Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-

Mesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 23+700” în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 

importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea 

nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale; nr. apelului de 

proiecte POR/373/6/1. 
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Art. 2. Se aprobă valoarea totală a Proiectului „Consolidare corp drum județean DJ 107 K: 

Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 23+700”  în cuantum de 

8.309.360,18 (inclusiv T.V.A.). 

Art. 3. 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 166.187,20 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Consolidare corp drum județean DJ 

107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 23+700”. 

 Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării Proiectului 

„Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba, 

km 17+700 – 23+700”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul 

local al Judeţului Alba. 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 6. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale Proiectului „Consolidare corp 

drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 

23+700” pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către UAT - Județul Alba din 

bugetul local al Judeţului Alba. 

Art. 7. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel, să semneze 

toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT - Județul Alba. 

Art. 8. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Județului Alba în vederea ducerii sale 

la îndeplinire Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei dezvoltare și bugete și Direcției 

gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, se înaintează 

și se comunică Prefectului Judeţului Alba și Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru. 

Art. 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință 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. 229 

Alba Iulia, 30 august 2018   

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 

februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 30 august 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a 

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

2018, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea 

excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare; 

- raportul de specialitate nr. 16889/28 august 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 

privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

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

protecție socială; 

 Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 - art. 3 din O.U.G. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 

completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

  

HOTĂRÂRE 

 

 Art. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind 

constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare, 

se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins: 

„Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2018 a sumei de 118.398,36  mii lei din excedentul bugetului 

local, rezultat la 31 decembrie 2017, astfel: 

a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi 

cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2018, suma de 225,80  mii lei (ca sursa de 

finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare); 

b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2018, suma de               

114.797,53 mii lei, conform anexei  la prezenta hotărâre”. 

c.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, în anul 2018, suma de               

3.375,03 mii lei, pentru Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.  

Art. II.  Preşedintele Consiliului Judeţean 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 
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Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice 

Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, Muzeului Național al Unirii Alba Iulia și Teatrului de Păpuși Prichindel Alba 

Iulia, direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 230 

Alba Iulia, 30 august 2018  
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Anexa la Hotărârea   

Consiliului Județean Alba nr. 230/30 august 2018 

 

Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean  

finanţate din excedentul bugetului local, pe anul 2018 

 

                                    mii lei 

Nr. 

Crt. 
Denumirea obiectivului Buget 2018 

0 A 1 

TOTAL, din care: 114,797.53 

  Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 17,564.45 

I Obiective de investiţii: 16,820.00 

1 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediul Consiliului Județean Alba 

cu extindere  
11,950.00 

2 

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii 

Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean Alba cu 

extindere 

30.00 

3 
Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia 

- Sala Unirii  
3,220.00 

4 
Reabilitare şi refuncționalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia 

-  Muzeul Național al Unirii 
20.00 

5 Instalație de iluminat arhitectural și video mapping Sala Unirii 600.00 

6 Amenajare depozit ceramică veche 1,000.00 

II Alte cheltuieli de investiții: 744.45 

1 

Arc GIS Receptor GNSS GS143.75G&uhf Performance cu module GSM/UMTS 

si UHF integrate și cu accesorii pentru configurațiile Rover/referința RTK Radio 

și Rover RTK GSM/GPRS 

77.35 

2 Tehnică de calcul și echipamente de comunicații 160.65 

3 Simeza exterioară Sala Unirii 60.00 

4 Infochioșc (inclusiv soft) 17.85 

5 Led screen (inclusiv soft) 30.10 

6 
Software, programe informatice, aplicații (software personal - salarizare, software 

proiectare, sistem integrat management, licențe, aplicații,etc.) 
155.00 

7 
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail și caponiera - DALI, studii, expertize, 

avize acorduri 
30.00 

8 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia 

- Muzeul Naţional al Unirii  - Studiu de parament și stratigrafic 
3.50 

9 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia 

- Sala Unirii  - branșamente utilități, studii, avize, acorduri 
30.00 

10 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediul Consiliului Județean Alba 

cu extindere - branșamente utilități, studii, avize, acorduri etc. 
50.00 

11 Actualizare PUZ Bastion Sfântul Mihail 50.00 

12 Amenajare depozit  ceramică veche - DALI, studii, expertize, avize, acorduri 30.00 

13 
Studiu privind realizarea conceptului și instalației de iluminat arhitectural și video 

mapping Sala Unirii  
50.00 

  Capitolul 54.02   Alte servicii publice generale                                                                                             809.00 

I Obiective de investiţii: 800.00 

1 
Reabilitare, refuncționalizare clădire centrală termică pentru sediu Salvamont - 

Salvaspeo Alba - cu extindere 
800.00 

II Alte cheltuieli de investiții: 9.00 

  
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor 

Alba 
9.00 

  CAPITOL 60.02 - Apărare Națională 132.00 

I Obiective de investiţii: 24.00 

1 

Mansardare corp C1 al imobilului situat în Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, 

Proiect tehnic, detaliile de execuție, Caiete de sarcini, Documentaţie tehnică 

DTAC și DTOS, pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, scenariul 

de securitate la incendiu, avize, acorduri 

24.00 
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II Alte cheltuieli de investiţii: 108.00 

1 Autoutilitară 1 buc 78.00 

2 

Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, 

Expertiza tehnică, documentație de aprobare a lucrărilor de intervenție asupra 

clădirii existente, Expertiza si audit energetic 

30.00 

  CAPITOL 65.02 – Învățământ 22.00 

I Alte cheltuieli de investiţii: 22.00 

1 
Consolidare clădire Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia -  DALI, 

studii, expertize, avize, acorduri  
15.00 

2 Platformă de evaluare a dezvoltării  6/7 – 19 ani  - Centrul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Alba  

7.00 

  Capitolul 66.00 Sănătate 21,870.45 

I Obiective de investiţii: 794.39 

1 Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 533.94 

2 
Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean de Urgență 

Alba Iulia 
260.45 

II Alte cheltuieli de investiţii: 153.00 

1 

Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean de Urgență 

Alba Iulia (studiu de fezabilitate, Expertiza Tehnică la Cerința A1, Studiu 

Geotehnic) 

60.00 

5 

Extindere, modernizare şi dotare în vederea relocării Ambulatoriului integrat al 

Spitalului Județean de Urgenţă Alba Iulia (SF mixt inclusiv acord mediu, 

actualizare audit energetic, expertiza tehnică de rezistenţa la cerința A1 şi studiu 

geotehnic) 

93.00 

 Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 5,938.32 

 Dotări independente Spital de Pneumoftiziologie Aiud 315.57 

III Reparaţii capitale: 14,648.06 

1 RK Secția Gastroenterologie 645.00 

2 RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș 695.00 

3 RK Farmacie 351.00 

4 
RK Instalație încălzire și alimentare cu apă rece și caldă menajeră în Dispensarul 

TBC 
18.00 

5 RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă 2,250.00 

6 RK Mansardare Corpuri C+D 5,210.00 

7 RK Secția recuperare, medicină fizică și balneologie 2,569.06 

8 RK Bloc operator 100.00 

9 RK Secția Pediatrie, Oftalmologie 1,000.00 

10 RK Secțiile Obstetrică - Ginecologie, Neonatologie 1,600.00 

11 RK Secția Pneumoftiziologie II-aripa estica 110.00 

12 RK Retea de canalizare Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 50.00 

13 
RK Reabilitare clădire Spital de Pneumoftiziologie Aiud , expertize, avize, 

acorduri 

50.00 

 

IV Proiect Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 13.68 

 Proiect Reabilitare energetică Spitalul Pneumoftiziologie Aiud 7.43 

  Capitolul 67.00 Cultură, recreere şi religie 21,084.90 

I Obiective de investiţii: 19,318.00 

1 Reabilitare Monument istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj” 685.00 

2 Amenajare și împrejmuire curte Castel Sîncrai 900.00 

3 
Lucrări de intervenţie asupra clădirii pentru reabilitare şi extindere a Teatrului de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
1,949.00 

4 Sala Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri Blaj 15.895.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 858.00 

1 Busturi  pentru sărbătorirea Centenarului - 3 buc 100.00 

2 Busturi miniaturi – 5 buc 20.00 

3 Plăci omagiale - 78 buc 250.00 

4 Mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, jardiniere etc), sisteme de expunere, etc.  150.00 

5 Realizare/creare site Centenar 5.00 

6 Plăci comemorative Marea Unire 100.00 

7 Licențe Microsoft Office 2016 - Biblioteca Județeană „Lucian Blagaˮ Alba 6.00 

8 Dotări Museikon: rafturi metalice depozitare icoane, sisteme culisante depozitare 43.00 
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carte 

9 

Realizare PUZ(PUD) pentru reamplasarea monumentelor de for public şi 

reconfigurarea spaţiilor existente privind ansamblul monumentelor de for public 

amplasate în zona Salii Unirii 

30.00 

10 Expertiza tehnică  la incendiu Castel Sîncrai 10.00 

11 
Execuţia a două elemente decorative la partea superioara a frontalului de vest a 

Sălii Unirii - concept şi executie 
70.00 

12 
Servicii de proiectare si documentatie tehnica de specialitate pentru realizarea 

expozitiei de baza la obiectiv Sala Unirii 
50.00 

13 
Lucrări de pictură Sala Unirii: portretul lui T. Vladimirescu, 3 portrete 

personalităţi Şcoala Ardeleană şi Stema României - Muzeul Naţional 
24.00 

  Dotări independente Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia 177.10 

  Dotări independente Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia 163.00 

  Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 457.80 

  Capitolul 68.02   Asigurări și asistență socială                                                                                           7,708.00 

I Obiective de investiţii: 7,248.00 

1 
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și Mental 

Ocna Mureş 
3,800.00 

2 
Centru de Îngrijire și Asistenţă pentru persoane cu Handicap Psihic și Mental 

Ocna Mureș - PT 
150.00 

3 Proiect extindere, modernizare și autorizare PSI CIA Abrud 129.00 

4 Extindere și modernizare CIA Abrud 2,500.00 

5 Extindere și reautorizare PSI CIA Gîrbova PT 25.00 

6 Execuție extindere CIA Gîrbova 150.00 

7 Extindere și reautorizare PSI LP 13 Gîrbova – PT 15.00 

8 Extindere  LP 13 Gîrbova 50.00 

9 Instalație stingere incendiu sediu DGASPC  250.00 

10 Documentație tehnică obținere autorizație PSI sediu DGASPC Alba 29.00 

11 Proiect și execuție înlocuire instalație termică CTF Stremț 150.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 460.00 

1 Autoturism 3 buc 300.00 

2 Centrale termice 30.00 

3 Uscător rufe centrifuga CRRN Galda de Jos 25.00 

4 Maşina tăiat varza CRRN Glda de Jos 6.00 

5 Programe informatice software  50.00 

6 
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și Mental 

Ocna Mureş – DALI 
49.00 

  Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică 10,936.64 

1 Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba 958.00 

2  

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire 

pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

Județul Alba 

49.00 

  Obiective de investiţii: 9,929.64 

1   Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș 9,929.64 

  Capitolul 74.02 Protecţia Mediului 3,051.55 

I Obiective de investiţii: 131.55 

1 
Împrejmuire  centru de vizitare de la Poarta Raiului - (proiect tehnic, detalii de 

execuţie, asistenţă tehnică din partea proiectantului avize, acorduri etc) 
7.20 

2 Execuție împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului  124.35 

II Alte cheltuieli de investiţii: 70.00 

1  Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba 50.00 

2 
 Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a calității 

aerului în Județul Alba 
20.00 

III Fazarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Alba” 

2,850.00 

  Capitolul 84.02  Transporturi 31,598.54 

I Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2018, în continuare: 27,681.14 

1 

Modernizare drum județean DJ107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - 

Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limită județul 

Hunedoara 

4,064.99 
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2 
 Modernizare drum județean DJ107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noșlac - Căptălan 

- Copand - Stîna de Mureș - Găbud - limită județul Mureş 
3,520.05 

3 
Modernizare drum județean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - 

Aiud (DN 1) 
2,587.78 

4 
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic - 

Intregalde, județul Alba km. 17+700 - km. 23+700 
3,163.57 

5 
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu de 

Jos, județul Alba 
6,631.18 

6 Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704) - Săliștea (DJ705E) 3,082.58 

7 
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos – Gîrbovița -Gîrbova 

de Sus 
4,055.39 

8 
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste pârâul Dumbrăvița, în localitatea 

Limba, județul Alba  
575.60 

II Lucrări noi: 380.00 

1 
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km. 52+150, 

Dobra, județul Alba - PT+DDE 
45.00 

2 
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean DJ106E: 

limită Județul Sibiu - Dobra – Șugag - PT+DDE 
45.00 

3 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 

Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sîncel - 

Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de Balta - limită județul 

Mureș - faza PT 

70.00 

4 

Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sîncrai - Rădeşti - 

Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B) – 

faza PT 

55.00 

5 
Reabilitare drum județean DJ 705: limită județul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - 

Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) - faza PT 
65.00 

6 
Reabilitare si consolidare drum Galda de Jos (intersecţie cu DJ 107H - drum acces 

Centru Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos) 
100.00 

III 

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a 

documentației de prefezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor de 

investiții, studii de fezabilitate, aferente obiectivului: 

887.40 

1 
Consolidare Pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu de 

Jos, județul Alba - faza DALI 
40.94 

2 
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița -Gîrbova 

de Sus, județul Alba - faza SF 
44.03 

3 
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic - 

Intregalde, județul Alba, km. 17+700 - km. 23+700 - faza SF 
29.64 

4 
Modernizare drum județean DJ704K: Vinerea (DJ704) - Săliștea (DJ705E) - faza 

SF 
22.79 

5 
Consolidare Pod pe drumul judeţean DJ106E peste Râul Sebeș, km.5 2+150, 

Dobra, județul Alba - faza DALI 
30.00 

6 
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean DJ106E: 

limită Județul Sibiu – Dobra - Șugag - faza DALI 
30.00 

7 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 

Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sîncel - 

Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de Baltă - limita județul 

Mureș - faza SF 

70.00 

8 

Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sîncrai - Rădeşti - 

Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B) - 

faza SF 

40.00 

9 
Reabilitare drum județean DJ 705: limită județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - 

Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) - faza SF 
50.00 

10 Expertiza tehnică pod pe DJ106E: limită județul Sibiu – Dobra - Șugag 20.00 

11 
Expertiza tehnică pod pe DJ141C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - 

limită județul Sibiu 
15.00 

12 
Expertiza tehnică Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul 

județean DJ106E: limită Județul Sibiu - Dobra - Șugag 
20.00 

13 

Expertiza tehnică reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 

1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - 

Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de Baltă - 

50.00 



 48 

limită județul Mureș 

14 

Expertiza tehnică modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - 

Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu 

Mureş (DN 14 B) 

20.00 

15 
Expertiza tehnica reabilitare drum judeţean DJ 705: limită județul Hunedoara - 

Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) 
30.00 

16 
Consolidare corp drum județean DJ750: Gîrda de Sus(DN75) - Ordîncușa-Ghețar 

- expertiză tehnică 
130.00 

17 Expertiza tehnica, studiu geo, studiu topo reabilitare si consolidare drum Galda de 

Jos  (intersectie cu DJ 107H - drum acces Centru Management Integrat al 

Deseurilor Galda de Jos) 

20.00 

18 Studiu de fezabilitate proiect „Modernizare şi reabilitare sectoare drumuri 

judeţene DJ107A, DJ705B și DJ107C” 50.00 

19 Expertize tehnice pentru proiectul „Modernizare şi reabilitare sectoare drumuri 

judeţene DJ107A, DJ705B și DJ107C” 36.00 

20 Studiu de fezabilitate proiect „Modernizare şi reabilitare sectoare drumuri 

judeţene DJ107D și  DJ107G" 80.00 

21 Expertize tehnice pentru proiectul „Modernizare şi reabilitare sectoare drumuri 

judeţene DJ107D și DJ107G” 59.00 

IV 

Proiect „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) - Aiudul de Sus - 

Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani -Valea Barnii 

- Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuciulesti - Bucium –Izbita - Coleșeni - 

Bucium Sat - DN74(Cerbu)ˮ       

2,650.00 

  CAPITOL 87.02 - Alte Acțiuni Economice 20.00 

I  Alte cheltuieli de investiţii  20.00 

1 Proiectare site web  20.00 

  

                                   CONTRASEMNEAZĂ 

            PREŞEDINTE,                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                    Ion  DUMITREL                                                Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

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

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

anul 2018 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 30 august 2018; 

Luând în dezbatere: 

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

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

proprii  pe anul 2018; 

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

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

parţial din venituri  proprii  pe anul 2018;  

 - raportul de specialitate nr. 16890/28 august 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 6659/21 august 2018 a Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a 

Județului Alba, privind alocarea din veniturile proprii ale ministerului fonduri Judeţului Alba (Spitalul 

Judeţean de Urgență Alba Iulia) pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în 

situaţii de urgenţă. 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie 2018 

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

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

parţial din venituri  proprii  pe anul 2018, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

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

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

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

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

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

protecție socială; 

 Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 - Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

 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 2018 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie 2018 privind 

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

externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2018, 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 2018, se stabileşte în sumă de 

561.398,42  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

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

„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2018, în sumă de 

362.685,39 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 2018, se stabileşte în 

sumă de 236.682,05 mii lei. 

                (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2018, se stabileşte în 

sumă de 126.003,34 mii lei”. 

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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„Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii, rectificat  pe anul 2018, în sumă de 236.947,51 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

proprii pe anul 2018 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 210.274,96 mii lei. 

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

proprii pe anul 2018 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 26.672,55  mii lei. 

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

  „Art. 5. (1) Cheltuielile pentru „Autorităţi executive” , rectificate pe anul 2018, se stabilesc în 

sumă de 43.475,38  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

5. La articolul 9, alineatul 1 și anexa 9„a” a  alineatului 2 se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

„Art. 9. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat - învăţământul 

special”, rectificate pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 2.558,13 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr. 9 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                  (2)    Cheltuielile rectificate pentru Centrul  Școlar de Educație Incluzivă Alba,  suma de  

1.439,63 mii lei, conform anexei nr. 9„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

6. Alineatele 1şi 2 ale articolului 11 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 11. (1)  Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate”, rectificate pe anul 2018, se stabilesc în 

sumă de 22.723,45 mii lei. 

              (2)  Repartizarea pe unităţi de sănătate publică este următoarea: 

     Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        21.717,00 mii lei 

     Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                   686,00 mii lei” 

7. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:        

„Art. 13. Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Sport” pe anul 2018 se stabilesc în sumă de 

19.535,00  mii lei, din care: 

 pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ–sportive suma de 3.640,00 mii lei. 

Crediul de angajament se stabileste în suma de 3.090,00 mii lei 

 pentru realizarea obiectivului “Sala polivalenta de sport cu capacitate de 1800-2000 de 

locuri” suma de 15.895,00 mii lei” 

8. Alineatul 1 al articolului 16 se modifică, iar la alineatul 3, anexa 12 „b”, se modifică și vor 

avea următorul cuprins: 

„Art. 16. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, pe 

anul 2018, se stabilește în sumă de 3.537,00 mii lei , în structura prevăzută în anexa nr. 12 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

                 (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural, educative și sportive, rectificat pe anul 

2018, potrivit anexei nr. 12„b” - parte integranta a prezentei hotărâri. 

9. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 24. Se aprobă Agenda evenimentelor Județului Alba pe anul 2018, rectificată în structura 

prevăzută în anexa nr. 19 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

10. Alineatul 1 al articolului 26 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 26. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Direcţia Publică 

Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba, rectificat pe anul 2018,  în sumă de 1.740,59 mii lei, în 

structura prevăzută în anexa nr. 21 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

11. Alineatul 1 al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 27. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2018, pentru Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 207.802,83 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 22 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

12. Alineatul 1 al articolului 28 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 28. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 9.971,76 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 23 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

13. Alineatele 1 şi 3 ale articolului 29 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2018, pentru Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 7.347,46 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 24 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

     (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Muzeului Național al Unirii 

Alba Iulia, rectificat pe anul 2018, potrivit anexei nr. 24„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

14. Alineatele 1 și 3 al articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2018, pentru Teatrul de 

Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 4.477,77 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 25 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 
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                (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Teatrului de Papusi 

Prichindel Alba Iulia, rectificat pe anul 2018, potrivit anexei nr. 25„a” - parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

15. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 33. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare și a 

creditelor de angajament, rectificat  pe anul 2018, în structura prevăzută în anexa nr. 28 - parte integrantă 

a prezentei hotărâri”. 

 

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 terțiari de credite în extras și Direcţiilor din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                            SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 231 

Alba Iulia, 30 august 2018  

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 231/30 august 2018 sunt 

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

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin LICITAŢIE 

DESCHISĂ într-o singură etapă a contractului 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” 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 15586/2 august 2018 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 

prin LICITATIE DESCHISĂ intr-o singură etapă a contractului 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”; 

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. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările si 

completările ulterioare; 

     - art. 80 şi urm. 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, 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 următoarea 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin LICITAŢIE 

DESCHISĂ într-o singură etapă a contractului 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”,  în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Nicoleta Elena IRIMIE    - șef birou, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism - 

Biroul programe și proiecte mediu; 

 

Membri titulari: 

Cristel Sandu DAUCEANU    - consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi  

     urbanism - Biroul programe și proiecte mediu; 

Bogdan OLAR     - consilier asistent, Direcţia amenajarea teritoriului şi 

urbanism - Biroul programe și proiecte mediu; 

Dana POTOPEA    - şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul   

                                                         achiziții publice și monitorizarea implementării  

     contractelor; 

Felicia Carmen CAZACU  - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - 

 Serviciul achiziții publice și monitorizarea implementării 

contractelor; 

Ana Monica CRĂCIUN   - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - 

Compartimentul contabilitate-financiar; 

Raluca Elena GRĂDINARIU  - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii  

     publice - Serviciul juridic-contencios; 

Adela BOZDOG  - consilier superior, Serviciul pentru implementarea Programului 

Alba-Romania 100; 

Aurelian Cosmin OLTEAN  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 
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                                                   Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri 

Membri de rezervă : 

Camelia Ileana LAZĂR   -  şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul 

buget venituri 

Romana Maria RUSU   - şef serviciu, Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul  

     juridic-contencios; 

Violeta Daniela NICA   - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

achiziţii publice și monitorizarea implementării contractelor 

Dana Georgiana LUPEA   - consilier principal, Direcţia dezvoltare și bugete -  

Serviciul achiziţii publice și monitorizarea implementării 

contractelor 

 

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 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. 331 

Alba Iulia, 2 august 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind delegarea exercitării atribuţiilor Arhitectului Şef,  

domnului Victor Tudor Secară - consilier superior în cadrul  

Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism,  

 în perioada 6-9 august 2018 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 15699/6 august 2018 al Direcției juridică şi relaţii publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 Luând în considerare: 

 - cererea doamnei Vochița Maria Coman - Arhitect Şef al Județului Alba, de acordare a 

concediului de odihnă pentru perioada 6-9 august 2018, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 15661/2 august 2018 și aprobată de Președintele Consiliului Județean Alba;   

 - prevederile art. 40 alin. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 364/14 

decembrie  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 următoarea 

 

   

DISPOZIŢIE 

 

 

Articol unic 

 Deleg domnului Victor Tudor SECARĂ - consilier superior în cadrul Direcției amenajarea 

teritoriului și urbanism,  exercitarea atribuţiilor funcției specifice de conducere - Arhitect Şef al județului, 

în perioada 6-9 august 2018. 

 

 Prezenta dispoziţia se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, doamnei Coman Voichiţa Maria, domnului Victor Tudor Secară, 

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.  333                                                     

Alba Iulia, 6 august 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind aprobarea înlocuirii unei persoane responsabile cu realizarea interviului, pentru ocuparea 

prin transfer la cerere, a unei  funcții publice de execuție, vacante, de consilier juridic, gradul 

profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului  

Județean Alba 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 15867 din 7 august 2018 al Biroului resurse umane privind modificarea 

Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Județean Alba nr. 180/12 iulie 2018 cu privire la desemnarea 

persoanelor responsabile cu realizarea interviului pentru ocuparea, prin transfer la cerere, a unei  funcții 

publice de execuție, vacante, de consilier juridic, gradul profesional asistent din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 Luând în considerare prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Județean Alba nr. 180/12 

iulie 2018 cu privire la desemnarea persoanelor responsabile cu realizarea interviului pentru ocuparea 

prin transfer la cerere, a unei  funcții publice de execuție, vacante, de consilier juridic, gradul 

profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

   Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 90 alin. 5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 149 alin. 5 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Aprob înlocuirea doamnei Liliana NEGRUŢ - director executiv, Direcţia juridică şi 

relaţii publice, desemnată în calitate de persoană responsabilă cu realizarea interviului pentru ocuparea 

prin transfer la cerere, a unei funcții publice de execuție, vacante, de consilier juridic, gradul profesional 

asistent din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, cu doamna Raluca Elena 

GRĂDINARIU – consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul juridic-

contencios. 

Art. 2. Se modifică în mod corespunzător art. 1 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba nr. 180/12 iulie 2018 cu privire la desemnarea persoanelor responsabile cu realizarea interviului 

pentru ocuparea prin transfer la cerere, a unei  funcții publice de execuție, vacante, de consilier juridic, 

gradul profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor desemnate, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.      

 

 

                                         Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la numirea domnului Cristian RUGEANU,  

în funcţia de director medical interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 15899 din 7 august 2018 al Biroului resurse umane cu privire la numirea domnului 

Cristian RUGEANU, în funcţia de director medical interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

- adresa nr. 2167/3 august 2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 15892/7 august 2018. 

 Luând în considerare punctul 4.3.1. din adresa Ministerului Sănătății – Direcția Management 

Structuri Sanitare nr.34637/11.07.2018 cu privire la clarificarea sensului unor norme din Legea cadru nr. 

153/2017. 

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. 177 alin 5 și alin. 6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 38 alin. 3 lit. b și lit. c coroborat cu prevederile de la Cap. I subpunctul 1.4. al anexei nr. 

II, din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 8 și punctul D din Anexa 2 a Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, 

a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa 

nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate 

şi asistenţă socială”, aprobat prin H.G. nr. 153/2018. 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Numesc, începând cu data de 7 august 2018, în funcţia de director medical interimar al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, pe domnul Cristian RUGEANU – medic primar, până la ocuparea 

postului prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni. 

Art. 2. Stabilesc drepturile salariale ale domnului Cristian RUGEANU după cum urmează: 

salariul de bază în cuantum de 16325 lei și spor pentru condiţii deosebit de periculoase in procent de 50% 

din salarul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat. 

Art. 3. Pe perioada exercitării funcției de director medical interimar domnul Cristian RUGEANU 

îndeplinește atribuțiile directorului medical prevăzute de art. 2 din Ordinul Ministrului sănătății nr. 

921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în condiţiile şi în termenele prevăzute de art. 266-

275 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, domnului Cristian 

RUGEANU, Direcţiei juridice şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

 

                               Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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Alba Iulia, 7 august  2018 

  



 57 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind stabilirea programului de lucru al personalului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, pentru recuperarea zilelor de 16 şi 17 august 2018 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 15974/8 august 2018 al Biroului resurse umane cu privire stabilirea 

programului de lucru al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, 

pentru recuperarea zilelor de 16 şi 17 august 2018. 

Luând în considerare prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 17/13 

ianuarie 2017 privind  modificarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 103 alin. 1 şi art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1 alin. 2  din H.G.  nr. 595/2018 privind stabilirea  zilelor de 16 şi 17 august 2018 ca zile 

libere. 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, emit următoarea  

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

Art. 1. (1) Stabilesc prelungirea timpului de lucru în zilele lucrătoare din perioada 10 august - 7 

septembrie 2018 şi desfăşurarea activității de către personalul din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba  între orele 7
45

– 16
30

, în vederea recuperării zilelor de 16 şi 17 august 2018, 

stabilite ca zile libere prin H.G. nr. 595/2018. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. 1 pentru personalul încadrat pe funcția de 

îngrijitor, în zilele lucrătoare din perioada 14 august – 7 septembrie 2018, programul de lucru este: 5
30

– 

14
30

. 

Art. 2. Nu se aplică prevederile art. 1 alin. 1 consilierilor juridici care asigură reprezentarea 

autorităţilor administraţiei publice judeţene în procesele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, care au 

stabilit termen în zilele de 16 şi 17 august 2018.  

Art. 3. (1) Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

(2) De asemenea, Biroul resurse umane aduce la cunoștința personalului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba prevederile prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziţie se afișează la sediul Consiliului Judeţean Alba, se publică în Monitorul Oficial 

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

Judeţului Alba, Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                               Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor  

la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari 

publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 16151 din 10 august 2018 al Biroului resurse umane cu privire la numirea 

Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în grad 

profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 56 lit. a, art. 64 și art. 65 alin. 1 din  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 14 lit. a, art. 26 alin. 2, art. 121 alin. 1 lit. a, art. 125 și art. 126 din H.G. nr. 611/2008 

pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Desemnez Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor la concursul  de 

promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, a unor funcționari publici de execuție din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, organizat în data de 11 septembrie 2018, în 

următoarea componență: 

Comisia de concurs: 

Preşedinte:  Horaţiu Zaharia SUCIU   - şef birou, Biroul resurse umane  

Membri:      Camelia Ileana LAZĂR   - șef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - 

      Serviciul buget-venituri 

Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.   

 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

Preşedinte:  Elena OPRUŢA    - director executiv adjunct, Direcţia dezvoltare şi  

      bugete 

Membri:  Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi  

      relaţii publice - Serviciul juridic-contencios 

                        Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

Art. 2.  Desemnez în calitate de secretar al Comisiei de concurs și al Comisiei de soluționare a 

contestațiilor pe doamna Ioana Silvia MATEI – consilier superior, Biroul resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Direcţiei dezvoltare şi 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.  341 

Alba Iulia,  10 august  2018 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ PROPRIE a contractului de servicii având ca obiect: 

 „Servicii pentru realizarea de plăci comemorative Marea Unire” 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 17152/31 august 2018 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, 

prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE a contractului de servicii având ca obiect  „Servicii 

pentru realizarea de plăci comemorative Marea Unire”; 

Luând în considerare prevederile PROCEDURII SIMPLIFICATĂ PROPRIE privind achiziţia 

publică de servicii sociale şi alte servicii specifice prevăzute în anexa 2 la Legea nr. 98/2016, COD 

P.O.02-8-02, rev.1 

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, cu modificările si completările ulterioare; 

     - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin H.G. nr. 

395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIŢIE 

 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ PROPRIE a contractului de servicii având ca obiect „Servicii pentru realizarea de 

plăci comemorative Marea Unire”,  în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Petronela Aurora LUCA  - consilier superior, Serviciul pentru implementarea Programului  

    Alba-Romania 100 

Membri titulari: 

Felicia Carmen CAZACU  - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achiziţii publice și monitorizarea implementării contractelor 

Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic, Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul  

    juridic - contencios 

Membri de rezervă : 

Violeta Daniela NICA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achiziţii publice și monitorizarea implementării contractelor 

 

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, Direcţia gestionarea patrimoniului, Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.   

 

         Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE                SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL                       Vasile BUMBU   
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Alba Iulia, 31 august 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind aprobarea măsurilor privind pregătirea profesională şi a Planului anual de perfecționare 

profesională pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba  

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

           Analizând: 

 - referatul nr. 17143 din 31 august 2018 al Biroului resurse umane privind aprobarea măsurilor 

privind pregătirea profesională și a Planului anual de perfecționare profesională pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- procesul verbal nr. 17121/31 august 2018 cu privire la consultarea Sindicatului AS al aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, pentru aprobarea măsurilor privind pregătirea profesională şi 

a Planului anual de perfecționare profesională pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

-  avizul Comisiei paritare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

pentru aprobarea măsurilor privind pregătirea profesională şi a Planului anual de perfecționare 

profesională pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 17141/31 august 

2018. 

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. 50-53 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 192 - 200 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 17 alin. 3 din H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea 

profesională a funcționarilor publici. 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Aprob măsurile privind pregătirea profesională a funcționarilor publici și a personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, conform anexei nr. 1 - parte 

integrantă a prezentei dispoziții. 

            Art. 2. Aprob Planul anual de perfecționare pentru funcționarii publici și personalul contractual 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, pe anul 2018, conform anexei nr. 2 - 

parte integrantă a prezentei dispoziții. 

Art. 3. Pregătirea profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba se realizează în limita fondurilor alocate în bugetul 

Judeţului Alba în acest scop. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa funcţionarilor publici și personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului 

resurse umane. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției juridică și relații 

publice, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției amenajarea 

teritoriului și urbanism, Biroului audit public intern și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                Avizat pentru legalitate, 

              PREŞEDINTE,        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                 Ion DUMITREL                             Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 1 la Dispoziția Președintelui Consiliului 

                   Județean Alba nr. 349/31 august 2018    

 

Măsuri privind pregătirea profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

CAPITOLUL 1 Dispoziții generale 

Art. 1. Prezentele măsuri descriu modul de organizare și desfășurare a procesului de formare 

profesională continuă a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, în vederea aprofundării și actualizării cunoștințelor, dezvoltării 

competențelor, aptitudinilor și abilităților necesare pentru realizarea eficientă a atribuțiilor. 

Art. 2. (1) Autoritatea administraţiei publice locale - Consiliul Județean Alba, prin Biroul resurse 

umane, asigură gestionarea procesului de formare profesională a funcționarilor publici și a personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, instruirea de specialitate și 

monitorizarea formării profesionale. 

 (2) Președintele Consiliului Județean Alba desemnează un funcționar public din cadrul 

compartimentului resurse umane, responsabil cu formarea profesională a funcționarilor publici și a 

personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

CAPITOLUL 2 Organizarea și derularea procesului de formare profesională 

Art. 3. Caracterul continuu și planificat al procesului de formare profesională a funcționarilor 

publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba se 

asigură prin aplicarea următoarelor etape: 

a.) identificarea necesarului de formare profesională; 

b.) planificarea procesului de formare profesională prin elaborarea planului anual de 

formare profesională; 

c.) implementarea planului de formare profesională; 

d.) evaluarea programelor de formare și a impactului asupra activității personalului. 

Art. 4. (1) Identificarea necesarului de formare profesională a funcționarilor publici și a 

personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba se realizează 

anual, de către: 

a.) directorii/șefii de servicii/birouri, pentru personalul din subordine; 

b.) directorul direcției pentru șefii de servicii/birouri din subordine; 

c.) președintele consiliului județean pentru directori/șefii de servicii/șefii de birouri care 

sunt în subordinea directă a acestuia; 

d.) vicepreședintele consiliului județean pentru directori/șefii de servicii/șefii de birouri 

care sunt în coordonarea directă a acestuia. 

(2) Domeniile în care este necesară formarea profesională a funcționarilor publici și a 

personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba se consemnează 

în raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale. În cursul anului necesarul de formare 

profesională poate fi completat cu domeniile în care funcționarii publici și personalul contractual are 

competențe şi care se impun ca urmare a modificărilor legislative, precum și în situaţiile rezultate ca 

urmare a unor eventuale modificări ale atribuțiilor prevăzute în fișa postului. 

(3) Persoanele cu funcţii de conducere prevăzute la alin. 1, elaborează un raport privind 

necesarul de formare profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din subordine, cu 

evidențierea domeniilor considerate prioritare pentru fiecare serviciu/birou/compartiment, precum și a 

criteriilor care stau la baza identificării priorităților. 

Art. 5. (1) Responsabilul cu formarea profesională centralizează necesarul de instruire pe 

domenii, din rapoartele privind necesarul de formare, întocmește proiectul planului de formare 

profesională și realizează estimarea cheltuielilor necesare. 

(2) Documentele întocmite de responsabilul de formare profesională se supun aprobării 

președintelui consiliului județean. 

(3) Președintele Consiliului Județean Alba aprobă Planul anual de formare profesională a 

funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba și realizează demersurile necesare pentru includerea cheltuielilor respective în bugetul 

judeţului. 

(4) În limita fondurilor alocate în bugetul judeţului pentru formare profesională, Planul 

anual de formare profesională poate fi reanalizat și modificat la orice rectificare bugetară, cu justificarea 

modificărilor efectuate și precizarea, în cazul în care este prevăzută o creștere a sumelor alocate, a 

surselor de finanțare. 

(5) În situația în care, pe parcursul anului, intervin modificări ale atribuțiilor angajaților/ 

ale procedurilor de lucru/ modificări legislative importante, personalul poate participa la cursuri de 

formare profesională a căror tematici nu au fost cuprinse în Planul anual de perfecționare, cu acordul 
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conducerii autorității și cu încadrarea în fondurile bugetare alocate în acest sens, acestea fiind evidențiate 

în raportul anual privind formarea profesională a personalului. 

Art. 6. (1) Procesul de formare profesională poate fi realizat prin diverse forme: 

a.) programe de formare specializată sau programe de perfecționare efectuate în afara 

autorității, derulate cu furnizori de formare, finalizate cu certificat de absolvire, respectiv diplomă de 

participare; 

b.) programe de formare organizate și desfășurate în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba - specializare la locul de muncă: 

b
1
.) inițierea de bază a persoanelor nou angajate, cu excepția funcționarilor 

publici debutanți. Participarea la acest proces de formare profesională se atestă prin adeverință eliberată 

de Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba (modelul 

adeverinței este prevăzut în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei dispoziţii); 

b
2
.) instruiri interne pentru funcționarii publici și a personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. Participarea se atestă prin adeverință 

eliberată de Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

(modelul adeverinței este prevăzut în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei dispoziţii). 

c.) stagii practice / schimb de experienţă în cadrul autorităților și instituțiilor publice din 

țară sau din străinătate. Participarea se atestă prin adeverință de participare eliberată de autoritatea sau 

instituția publică unde s-a desfășurat stagiul/schimbul de experienţă; 

d.) conferințe, seminarii, ateliere de lucru și alte tipuri de evenimente similare, din țară 

sau din străinătate. Participarea se atestă prin certificat de participare eliberat de autoritatea ori instituția 

organizatoare; 

e.) programe de formare organizate și desfășurate în cadrul implementării de proiecte cu 

finanțare externă. Atestarea participării se face prin certificat de absolvire sau diplomă de participare 

eliberate de organizator. 

f.) Alte forme de pregătire profesională prevăzute de lege. Atestarea participării se face în 

condițiile legii. 

(2) Nu constituie forme de formare profesională și nu pot fi finanțate din bugetul 

Judeţului Alba studiile universitare (licență, masterat, doctorat). 

Art. 7. Certificatul de absolvire/ diploma de participare sau adeverința trebuie să conțină cel puțin 

următoarele elemente: 

 însemnele oficiale ale organizatorului: denumire, siglă, antet, și alte elemente oficiale de 

identificare; 

 denumirea documentului, seria și numărul (în cazul adeverințelor, numărul de înregistrare la 

emitent) și data eliberării documentului; 

 denumirea completă a programului, tipul programului, durata și perioada de derulare; 

 datele de identificare ale funcționarilor publici /  personalului contractual din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba pentru care se atestă absolvirea / participarea și semnătura 

primirii documentului de către aceasta sau împuternicitul acesteia; 

 certificarea furnizorului de formare/ organizatorului/ autorității unde a fost organizată practica, 

prin semnătura conducătorului sau reprezentantului legal al acestuia.  

Art. 8. Finanțarea programelor de formare profesională a funcționarilor publici și a personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba se realizează astfel: 

 pentru programele de formare urmate la inițiativa sau în interesul autorității, în domeniile din 

fișa postului, identificate la evaluarea performanțelor profesionale și incluse în planul anual de 

perfecționare, precum și cele rezultate din modificări ale cadrului normativ sau instituțional - integral, din 

bugetul judeţului; 

 pentru programele de formare urmate la inițiativa funcționarilor publici /  personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, cu acordul preşedintelui 

consiliului judeţean, în domeniile din fișa postului, neidentificate la evaluarea performanțelor profesionale 

și care nu se regăsesc nici în planul de perfecționare, în funcție de resursele financiare disponibile.  Se 

poate solicita suportarea unei părți de până la 50% din taxa de participare. 

 pentru programele urmate la inițiativa funcționarilor publici /  personalului contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, cu acordul preşedintelui consiliului 

judeţean, în domeniile care nu se regăsesc în fișa postului, nu au fost identificate ca necesare la evaluarea 

performanțelor profesionale și nu se regăsesc nici în planul anual de perfecționare, cu suportarea în 

întregime de către funcționarul public /  personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba interesat de programul respectiv. 

CAPITOLUL 3 Instruirea internă, inițierea de bază  

și  programe de formare profesională organizate cu furnizori de formare 

Art. 9. (1) Instruirile interne se desfășoară în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, prin organizarea de sesiuni de instruire pentru funcționarii publici și personalul contractual 
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din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba în scopul îndeplinirii optime a 

activităților și acțiunilor și reducerea timpului de îndeplinire a acestora. 

  (2) Tematici pentru instruirile interne: 

 modificări ale regulamentelor de organizare și funcționare/ interne;  

 proceduri operaționale nou implementate; 

 spețe deosebite întâlnite în îndeplinirea atribuțiilor; 

 studii de caz pe diferite teme de interes general; 

 alte teme considerate importante în procesul de desfășurare a activităților. 

(3) O temă va fi susținută pentru un grup sau mai multe grupuri de lucru, până la 

epuizarea numărului de persoane interesate și/sau implicate în activitățile și acțiunile care au dus la 

stabilirea temei respective. 

Art. 10. (1) Instruirile interne se vor desfășura la Sala 110, et. 1, Piața Ion IC Brătianu, nr. 1, Alba 

Iulia sau o altă încăpere asigurată de către autoritate. 

(2)  Instruirile interne se vor face în serii de maximum 30 de persoane. 

Art. 11. (1) Inițierea de bază a persoanelor nou angajate, cu excepția funcționarilor publici 

debutanți, se realizează pe o perioadă de 3 luni, prin îndrumare și coordonare de către un mentor, propus 

de șeful compartimentului în care își desfășoară activitatea, în baza unui plan de inițiere în activitățile 

specifice (modelul planului este prevăzut în anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei dispoziţii) .  

  (2) Inițierea de bază a persoanelor nou angajate va cuprinde în mod obligatoriu și 

tematicile cuprinse în Planul anual de perfecționare la „Instruiri interne”. În cazul în care perioada de 

instruire internă corespunde cu perioada inițierii de bază, personalul nou angajat va participa la aceasta 

conform planificării. În cazul în care personalul s-a angajat ulterior desfășurării programelor de instruire 

internă, acesta va fi instruit individual, în tematicile cuprinse la „Instruiri interne”, de către responsabilul 

cu instruirea, în baza unui proces verbal de instruire (modelul de proces verbal este prevăzut în anexa nr. 

7 - parte integrantă a prezentei dispoziţii). 

Art. 12. Pentru programele de formare profesională organizate la inițiativa autorității cu furnizori 

de formare, autoritatea achiziționează serviciile de formare profesională, conform normelor interne de 

achiziție a serviciilor de formare profesională, cu respectarea legislației achizițiilor publice. 

Art. 13. (1) Participarea la programele de formare profesională urmate la inițiativa funcționarului 

public se face pe baza cererii justificate (detalierea utilității și a caracteristicilor programului) avizată de 

către șeful direct și aprobată de către preşedintele consiliului judeţean. 

(2) În cazul în care personalul contractual este cel care are inițiativa participării la o formă 

de pregătire profesională, cu scoatere din activitate, conducerea consiliului judeţean va analiza solicitarea 

și va decide cu privire la cererea formulată, condițiile în care va permite angajatului participarea la forma 

de pregătire profesională, inclusiv dacă va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de acesta, în 

termen de 15 zile de la primirea solicitării. 

Art. 14. (1) Evaluarea impactului programelor organizate cu furnizori de formare asupra 

activității angajatului se efectuează de către directori/șefi servicii/șefi birouri, la întocmirea rapoartelor de 

evaluare. 

(2) Evaluarea formelor de perfecționare profesională a furnizorilor, a structurii 

programelor și a satisfacției participanților se realizează pe bază de chestionare de evaluare distribuite 

participanților la programele de formare de responsabilul cu formarea profesională (modelul de proces 

verbal este prevăzut în anexa nr. 3 - parte integrantă a prezentei dispoziţii). 

(3) Concluziile evaluării, se referă la: 

 corectitudinea identificării necesităților de formare profesională și a stabilirii 

obiectivelor, a selectării formelor de perfecționare și a furnizorilor de formare; 

 calitatea serviciilor oferite de furnizorul de formare; 

 impactul instruirii asupra rezultatelor activității angajatului și eficienței utilizării 

fondurilor privind formarea profesională. 

CAPITOLUL 4 Drepturile și obligațiile specifice ale Consiliului Judeţean Alba 

 și ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul  

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

Art. 15. (1) Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba care urmează programe de formare finanțate din bugetul Judeţului Alba vor 

face dovada finalizării programului prin depunerea la compartimentul resurse umane a 

certificatului/diplomei/adeverinței obținute în urma programului de formare, în termen de cel mult 10 zile 

de la finalizarea acestuia. 

(2) În cazul în care durata cumulată, într-un an, a programelor de formare, finanțate din 

bugetul Judeţului Alba, este mai mare de 90 de zile, pentru funcționarii publici și 60 de zile pentru 

personalul contractual, funcționarii publici/personalul contractual sunt obligați să se angajeze în scris că 

vor lucra în aparatul de specialitate/instituţii din subordinea Consiliului Judeţean Alba cel puțin 3 ani de 

la terminarea programelor, proporțional cu numărul de zile efective de formare. 
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(3) Angajamentul se încheie până cel târziu la data începerii cursului care excede durata 

cumulată prevăzută la alin. 2, se ataşază în dosarul personal al funcționarului public și constituie act 

adițional la contractul de muncă pentru personalul contractual. 

(4) Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba sunt obligaţi să restituie contravaloarea cheltuielilor pentru perfecționare, 

precum și drepturile salariale primite în această perioadă dacă raportul de serviciu încetează înainte de 

împlinirea termenului de la alin. 2, în următoarele cazuri: 

 prin acordul părților, consemnat în scris; 

 prin destituire din funcția publică;  

 prin demisie; 

 ca urmare a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârșirea 

unei infracțiuni contra umanității, statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 

care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 

intenție;  

 ca urmare a interzicerii exercitării profesiei sau funcției, ca măsură de siguranță ori ca 

măsură de siguranță ori ca pedeapsă complementară de la data rămânerii definitive a hotărârii 

judecătorești prin care s-a dispus interdicția.  

(5) Contravaloarea cheltuielilor de restituit, efectuate pentru perfecționare, precum și 

drepturile salariale primite pe perioada perfecționării, se calculează proporțional cu perioada rămasă până 

la împlinirea termenului prevăzut la alin. 2. 

(6) Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba sunt obligaţi să restituie contravaloarea cheltuielilor pentru perfecționare, 

pentru anul în curs, în următoarele cazuri: 

 a obținut calificativului „nesatisfăcător” la evaluarea performanțelor profesionale; 

 nu a absolvit programul de formare din vina lui; 

 nu a depus în termenul prevăzut la alin. 1 dovada participării/absolvirii. 

Art. 16. În relația cu funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba participanți la programele de formare, Consiliul Judeţean Alba 

are următoarele drepturi și obligații: 

 să solicite și să primească informațiile necesare analizării necesității și oportunității 

aprobării și finanțării participării la programele de formare; 

 să aprobe sau să refuze, în mod justificat, participarea la programe de formare și 

finanțarea cheltuielilor de participare; 

 să solicite restituirea sumelor cheltuite cu participarea la programele de formare, dacă 

funcționarii publici și personalul contractual nu fac dovada finalizării programului din culpa sa; 

 să planifice și să asigure participarea funcționarilor publici/personalului contractual la 

programele de formare conform planificării; 

 să asigure formarea funcționarilor publici/personalului contractual în mod echitabil, 

prioritar, în conformitate cu obiectivele și activitățile din fișa postului, dar și cu luarea în considerare a 

opiniilor exprimate de funcționarul public la evaluarea performanțelor profesionale individuale; 

 să aducă la cunoștința funcționarilor publici/personalului contractual informațiile 

relevante privind formarea profesională individuală 

Art. 17. (1) Funcționarii publici/personalul contractual participanți la programele de formare au 

următoarele drepturi și obligații: 

 să fie consultați în stabilirea domeniilor programelor de formare profesională la care 

vor participa și să li se asigure dreptul la contestarea deciziilor care se iau în acest sens; 

 să li se aducă la cunoștință informațiile relevante privind formarea profesională 

individuală și condițiile de desfășurare a programelor de formare la care vor participa; 

 să sesizeze autorității neregulile și abaterile constatate în ceea ce privește obligațiile 

furnizorului de formare; 

 să restituie sumele cheltuite de autoritate cu participarea la programele de formare, 

daca nu își îndeplinesc obligațiile asumate; 

 să utilizeze în activitatea curentă cunoștințele, competențele, și abilitățile dobândite și 

să asigure transferul de cunoștințe. 

                     Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL              Vasile BUMBU  
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Anexa nr. 1 la Măsuri privind pregătirea profesională  

a funcționarilor publici și a personalului contractual  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 

 

 

 

 

Cerere pentru solicitarea participării funcționarilor publici  

la programele de formare profesională 

 

 

 

 

Doamnă/ Domnule Director/ Președinte al ……………, 

 

 

 

Subsemnatul (a)……………………………………………………………….., funcția și 

compartimentul……………………………., vă rog să-mi aprobați participarea la cursul de perfecționare 

profesională ..................................................., organizat de ................................................. în perioada 

................................... la .............................. având valoarea taxei de curs de ...............lei și valoarea 

tarifului de servicii hoteliere aferente de .................. lei.  

Prezenta cerere are drept temei legal prevederile art. 50 – 53 din Legea nr. 188/1999 privind 

statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare/ art. 192-200 din 

Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Data ........................  

 

Semnătura solicitant 

 

 

 

 

 

AVIZAT         AVIZAT  

Șef serviciu        Compartiment ............ 

(se va menționa existența domeniului în fișa postului) 
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Anexa nr. 2 la Măsuri privind pregătirea profesională  

a funcționarilor publici și a personalului contractual  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE 

 

 

 

Nr. P.V. .................................................din............./......../, 

 

 

 

1. Domeniul instruirii .................................................................................................. 

2. Documentația de referință (denumire conform tematicii) ........................................ 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Comp. Funcția Data 

instruirii 

Semnătura 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Semnătură, 

Responsabil cu instruirea internă 
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Anexa nr. 3 la Măsuri privind pregătirea profesională  

a funcționarilor publici și a personalului contractual  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 

 

 

CHESTIONAR DE EVALUARE A CURSULUI DE PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DERULAT DE 

 

 

în perioada--------------------------------- 

 

 

 

 Vă rugăm să ne sprijiniți în realizarea evaluării cursului/programului/sesiunii de perfecționare 

profesională la care ați participat, precum și a furnizorului de formare. Încercuiți nota care corespunde 

opiniei dvs. și consemnați la rubrica ,,Observații,, alte aspecte pozitive / negative constatate de dvs.. Nota 

1 = Foarte puțin; Nota 2 = Puțin; Nota 3 = Mediu; Nota 4 = Mult; Nota 5 = Foarte mult. 

 

 

CONȚINUT ȘI OBIECTIVE 

Obiectivele formării au fost atinse? 1 2 3 4 5 

Conținutul perfecționării a corespuns nevoilor dumneavoastră de 

perfecționare? 

1 2 3 4 5 

Echilibrul între teorie și practică a fost optim? 1 2 3 4 5 

Considerați că partea teoretică a perfecționării a fost adecvată? 1 2 3 4 5 

Considerați că partea practică a perfecționării a fost adecvată? 1 2 3 4 5 

Observații: 

 

 

 

METODOLOGIE ȘI DOCUMENTARE 

Utilitatea perfecționării 1 2 3 4 5 

Metodologia de asigurare a învățării a corespuns conținutului 

perfecționării? 

1 2 3 4 5 

Materialele folosite au fost adecvate pentru învățare? 1 2 3 4 5 

Materialele de curs au conținut informații de ultimă oră? 1 2 3 4 5 

Au fost utilizate metode participative, interactive?      

Aplicațiile practice au corespuns conținutului? 1 2 3 4 5 

Observații: 

 

 

 

GRADUL DE SATISFACȚIE 

Mijloacele tehnice folosite au fost adecvate? 1 2 3 4 5 

Satisfacția generală 1 2 3 4 5 

Așteptările dumneavoastră cu privire la perfecționare au fost îndeplinite? 1 2 3 4 5 

Gradul de învățare a fost ridicat? 1 2 3 4 5 

Ați aflat / învățat cel puțin trei lucruri noi? 1 2 3 4 5 

Considerați că perfecționarea vă va fi utilă în activitatea profesională? 1 2 3 4 5 

LOGISTICA 

Primire 1 2 3 4 5 

Sălile de perfecționare 1 2 3 4 5 

Orarul și durata perfecționării 1 2 3 4 5 

Respectarea orarului și a conținutului cursului 1 2 3 4 5 

Mărirea grupei 1 2 3 4 5 

Mediul general de perfecționare 1 2 3 4 5 

Observații: 
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Vă rugăm să evaluați formatorii care au intervenit în cadrul cursului/programului/sesiunii de instruire 

Nota 1 = Excelent; Nota 2 = Bun; Nota 3 = Acceptabil; Nota 4 = Slab; Nota 5 = Foarte slab 

 

 

NUME ȘI PRENUME FORMATOR 1: 

Stăpânește subiectul cursului/perfecționării 1 2 3 4 5 

Activitatea desfășurată a fost conformă cu programa și obiectivele 

perfecționării? 

1 2 3 4 5 

A respectat programul, orarul anunțat 1 2 3 4 5 

A facilitat asimilarea cunoștințelor 1 2 3 4 5 

Dispune de o bună capacitate de a transmite informația 1 2 3 4 5 

Motivează și traversează interesul pentru subiectul perfecționării 1 2 3 4 5 

Răspunde în mod adecvat la întrebările participanților 1 2 3 4 5 

Evaluarea generală a formatorului 1 2 3 4 5 

Observații: 

 

 

 

 

 

NUME ȘI PRENUME FORMATOR 2: 

Stăpânește subiectul cursului/perfecționării 1 2 3 4 5 

Activitatea desfășurată a fost conformă cu programa și obiectivele 

perfecționării? 

1 2 3 4 5 

A respectat programul, orarul anunțat 1 2 3 4 5 

A facilitat asimilarea cunoștințelor 1 2 3 4 5 

Dispune de o bună capacitate de a transmite informația 1 2 3 4 5 

Motivează și traversează interesul pentru subiectul perfecționării 1 2 3 4 5 

Răspunde în mod adecvat la întrebările participanților 1 2 3 4 5 

Evaluarea generală a formatorului 1 2 3 4 5 

Observații: 

 

 

 

 

 

NUME ȘI PRENUME FORMATOR 3: 

Stăpânește subiectul cursului/perfecționării 1 2 3 4 5 

Activitatea desfășurată a fost conformă cu programa și obiectivele 

perfecționării? 

1 2 3 4 5 

A respectat programul, orarul anunțat 1 2 3 4 5 

A facilitat asimilarea cunoștințelor 1 2 3 4 5 

Dispune de o bună capacitate de a transmite informația 1 2 3 4 5 

Motivează și traversează interesul pentru subiectul perfecționării 1 2 3 4 5 

Răspunde în mod adecvat la întrebările participanților 1 2 3 4 5 

Evaluarea generală a formatorului 1 2 3 4 5 

Observații: 

 

 

 

 

NUME ȘI PRENUME FORMATOR 4: 

Stăpânește subiectul cursului/perfecționării 1 2 3 4 5 

Activitatea desfășurată a fost conformă cu programa și obiectivele 

perfecționării? 

1 2 3 4 5 

A respectat programul, orarul anunțat 1 2 3 4 5 

A facilitat asimilarea cunoștințelor 1 2 3 4 5 

Dispune de o bună capacitate de a transmite informația 1 2 3 4 5 

Motivează și traversează interesul pentru subiectul perfecționării 1 2 3 4 5 
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Răspunde în mod adecvat la întrebările participanților 1 2 3 4 5 

Evaluarea generală a formatorului 1 2 3 4 5 

Observații: 

 

 

 

 

Data.............................. 

Compartimentul/Serviciul ........................................................... 
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Anexa nr. 4 la Măsuri privind pregătirea profesională  

a funcționarilor publici și a personalului contractual  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 

 

 

ANGAJAMENT   

 

 

 Subsemnatul(a) ........................................................... domiciliat(ă) în ................................ strada 

................................................, nr. ......, bloc ...., et. .., ap. ....., sector/județ .......................... posesor al CI, 

seria .........., nr. ........................, emisă de ............................................., la data de .........................., CNP 

........................................, având funcția de ................................................. 

în cadrul ...................................................................................., prin prezenta declar că am luat la 

cunoștință de prevederile art. 50 – 53 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și art. 35 din H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea 

normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici. 

 Având în vedere că începând cu data de ....................................urmez/voi urma cursul/programul 

de perfecționare profesională ............................................................ organizat de 

....................................................................................................................., ce are o durată mai mare de 90 

de zile într-un an calendaristic, respectiv ..............................., iar costurile acestei forme de perfecționare 

profesională sunt suportate din bugetul ........................................... 

......................................................................, mă angajez ca după terminarea cursurilor să lucrez în 

administrația publică o perioadă cuprinsă între 2 și 5 ani proporțional cu numărul zilelor de perfecționare 

profesională, respectiv ............. ani ......................... luni. 

 Dacă raporturile de serviciu vor înceta potrivit prevederilor art. 97 lit. b, lit. d și lit. e, ale art. 98 

alin. 1 lit. f și lit. g sau ale art. 99 alin. 1 lit. d, înainte de împlinirea termenului prevăzut în aliniatul 

precedent, mă angajez să restitui contravaloarea cheltuielilor suportate de autoritate pentru perfecționarea 

mea profesională, precum și drepturile salariale primite în perioada perfecționării, calculate în condițiile 

legii, proporțional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului. 

 De asemenea, dacă nu voi absolvi cursul/programul de perfecționare profesională 

............................................................................................................... din vina mea, sau nu voi face 

dovada acestui lucru prin depunerea documentului doveditor, mă angajez să restitui contravaloarea 

cheltuielilor suportate de autoritate pentru perfecționarea mea profesională, precum și drepturile salariale 

primite în perioada perfecționării. 

 

 

 

Data  ……………….  
 

  

      Semnătura, 
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Anexa nr. 5 la Măsuri privind pregătirea profesională  

a funcționarilor publici și a personalului contractual  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR.             DATA     

 

 

 

ADEVERINȚĂ 

 

 Prin prezenta se adeverește că domnul(a), ___________________________________, 

(funcția)_______________, la ________________________, a participat la Sesiunea de instruire internă 

pe tema___________________________________________________________, în 

perioada_____________________.  

 

 

 

Președinte, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Birou Resurse Umane                                                telefon: 

0731560763 
Verificat şi Avizat, 

Șef de birou 

Horaţiu Zaharie Suciu 

 

Nr. ex. 

1 
Întocmit, 

Hațegan Niculina 

 

R O M Â N I A  

J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

R O M Â N I A  

J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  
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Anexa nr. 6 la Măsuri privind pregătirea profesională  

a funcționarilor publici și a personalului contractual  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

Aprob, 

Președinte 

 

 

Plan de inițiere în activitate 

 

 

Persoana inițiată:______________ 

Funcția deținută:______________ 

Data angajării: _______________ 

Mentor:             _______________ 

Perioada de inițiere (3 luni): ______________ 

Tematică instruire internă: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

Activități specifice: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

 

Semnătură 

(șef ierarhic superior persoanei nou angajate) 
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Anexa nr. 7 la Măsuri privind pregătirea profesională  

a funcționarilor publici și a personalului contractual  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 

 

 

Proces verbal instruire interna persoane nou angajate 

Nr. .....................................din............./......../, 

 

 

 

 

Nume Prenume (persoană nou angajată): 

 

 

Nr. 

crt. 

Tematica instruirii 

interne 

Responsabil cu 

instruirea 

Perioada Semnătură 

responsabil 

instruire 

Semnătură 

instruit 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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Anexa nr. 2 la Dispoziția Președintelui Consiliului 

                   Județean Alba nr. 349/31 august 2018 

 

PLANUL ANUAL DE PERFECȚIONARE  

pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

Nr. 

Crt. 
TEMATICI 

Instruire externă - efectuată în afara instituției 

- anul 2018* 

Instruire internă - efectuată în cadrul 

instituției – anul 2018** 
 

Programe de 

formare 

specializată 

sau programe 

de 

perfecționare  

Conferințe, seminarii, 

ateliere de lucru. Stagii 

Practice în cadrul 

autorităților și 

instituțiilor publice din 

țară sau străinătate 

Programe de formare 

organizate în cadrul              

implementării de 

proiecte 

Instruire 

internă/ 

perioada/ 

responsabil 

instruire 

Inițierea de bază a 

persoanelor nou 

angajate, cu excepția 

funcționarilor publici 

debutanți/responsabi

l instruire 

1 Administrarea teritoriului 2                2FP 2                 2FP 1               1FP   

2 Amenajarea teritoriului şi 

urbanism 

4                4FP 2                 2FP 2                2FP   

3 Autorizarea lucrărilor de 

construcţii 

6                6FP     

4 Comunicare intra şi 

interinstituţională în entităţile 

publice 

10             8FP 

                 2PC 

2                1FP 

                  1PC 

   

5 Comunicare interpersonală în 

cadrul entităţilor publice   

2                2FP  2                2FP   

6 Comunicare și lucrul în 

echipă 

5                4FP 

                 1PC 

    

7 Comunicare şi relaţii publice 1               1FP 

                   

 

1               1FP 

                   

 

 

  

8 Comunicare în limbi străine 

pentru administraţia publică 

6                4FP 

                 2PC 

    

9 Promovare 4                4FP 2                2FP 2                2FP   

10 Parteneriate 2                2FP 1                1FP 1                1FP   

11 Etică şi integritate 2                2FP   

 

  

12 
Redactarea actelor normative  

și gestionarea documentelor  

   122        105FP 

              16 PC 

10 septembrie -14 

septembrie 2018 

Bumbu Vasile 

(Direcţia juridică 

şi relaţii publice) 

18               16 FP 

                    2 PC 

Bumbu Vasile 

(Direcţia juridică şi 

relaţii publice) 
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Nr. 

Crt. 
TEMATICI 

Instruire externă - efectuată în afara instituției 

- anul 2018* 

Instruire internă - efectuată în cadrul 

instituției – anul 2018** 
 

Programe de 

formare 

specializată 

sau programe 

de 

perfecționare  

Conferințe, seminarii, 

ateliere de lucru. Stagii 

Practice în cadrul 

autorităților și 

instituțiilor publice din 

țară sau străinătate 

Programe de formare 

organizate în cadrul              

implementării de 

proiecte 

Instruire 

internă/ 

perioada/ 

responsabil 

instruire 

Inițierea de bază a 

persoanelor nou 

angajate, cu excepția 

funcționarilor publici 

debutanți/responsabi

l instruire 

13 Gestionarea conflictelor 4               4PC 2                2PC    

14 Gestionarea informaţiilor 

clasificate 

1                1FP     

15 Transparenţa decizională şi 

liberul acces la informaţii de 

interes public 

1                1FP     

16 

Comportament şi conduită 

publică. Reguli interne 

privind timpul de lucru.  

   122        105FP 

              16 PC 

22 octombrie - 26 

octombrie 2018 

Suciu Horațiu 

(Biroul resurse 

umane)  

18               16 FP 

                    2 PC 

Suciu Horațiu 

(Biroul resurse umane) 

17 Managementul timpului 6                6FP     

18 Tehnici şi programe de 

dezvoltare personală 

6               4FP 

                 2PC 

    

19 Gestionarea durabilă a 

domeniului public sau privat 

al unităţilor administrativ-

teritoriale 

4                4FP     

20 Dezvoltarea durabilă locală 5               5FP     

21 Ingineria valorificării 

deşeurilor 

1               1PC     

22 Arii protejate 2               2PC    

 

 

23 Abordare tehnico-legislativă 

pentru elaborarea și publicarea 

actelor administrative 

6                6FP     

24 Cod fiscal, cod procedură 

fiscală. Cod civil 

6                6FP     

25 Elaborarea propunerilor de 

finanțare pentru accesarea 

instrumentelor/ fondurilor 

structurale 

4                4FP 2FP             2FP 2FP           2FP   
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Nr. 

Crt. 
TEMATICI 

Instruire externă - efectuată în afara instituției 

- anul 2018* 

Instruire internă - efectuată în cadrul 

instituției – anul 2018** 
 

Programe de 

formare 

specializată 

sau programe 

de 

perfecționare  

Conferințe, seminarii, 

ateliere de lucru. Stagii 

Practice în cadrul 

autorităților și 

instituțiilor publice din 

țară sau străinătate 

Programe de formare 

organizate în cadrul              

implementării de 

proiecte 

Instruire 

internă/ 

perioada/ 

responsabil 

instruire 

Inițierea de bază a 

persoanelor nou 

angajate, cu excepția 

funcționarilor publici 

debutanți/responsabi

l instruire 

 

26 Implementare proiecte     6            4FP 

                 2PC 

2FP             2FP 6                2FP 

                 2PC 

  

27 Managementul proiectelor   9              7FP 

                 2PC 

 

3                3FP 8                6FP 

                 2PC 

 

  

28 Administrarea şi utilizarea 

sistemului de operare LINUX 

1                1FP     

29 Administrarea şi dezvoltarea 

reţelelor IT&C 

1                1FP     

30 Web Design 3               3FP     

31 Audit şi control 1               1FP 

                     

    

32 Control managerial 1               1FP 

                     

    

33 
Managementul achiziţiilor 

publice 

 

 

 

 

 

32            32FP 

                 3PC 

 

 

 

 

 

10                9FP 

                    1PC 

 122        105FP 

              16 PC 

8 octombrie - 12 

octombrie 2018 

Potopea Dana 

(Serviciul  

achiziții publice 

si monitorizarea 

implementării 

contractelor)  

18               16 FP 

                    2 PC 

Potopea Dana 

(Serviciul  achiziții 

publice si 

monitorizarea 

implementării 

contractelor) 

34 Managementul administraţiei 

publice 

24            24FP 

                     

    

35 Managementul financiar şi 

contabilitate bugetară. 

Finantarea activitatilor 

autoritatii publice 

15            12FP 

                3PC 

    

36 Managementul funcţiei 

publice şi al funcţionarilor 

publici 

3               3FP 
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Nr. 

Crt. 
TEMATICI 

Instruire externă - efectuată în afara instituției 

- anul 2018* 

Instruire internă - efectuată în cadrul 

instituției – anul 2018** 
 

Programe de 

formare 

specializată 

sau programe 

de 

perfecționare  

Conferințe, seminarii, 

ateliere de lucru. Stagii 

Practice în cadrul 

autorităților și 

instituțiilor publice din 

țară sau străinătate 

Programe de formare 

organizate în cadrul              

implementării de 

proiecte 

Instruire 

internă/ 

perioada/ 

responsabil 

instruire 

Inițierea de bază a 

persoanelor nou 

angajate, cu excepția 

funcționarilor publici 

debutanți/responsabi

l instruire 

 

37 Managementul impozitelor şi 

taxelor locale – executare 

silita 

3               3 FP 

                     

    

38 Managementul resurselor 

umane din entităţile publice 

3                3FP 

                     

    

39 Managementul investitiilor si 

a proiectelor 

12            12FP 4                2FP 2                2FP   

40 Managementul riscurilor si 

guvernanta corporativa 

6                4FP 

                 2PC 

4                  2FP 

                    2PC 

   

41 
Implementarea sistemului de 

control managerial 

 

 

 

6                6FP 

                    

  122        105FP 

              16 PC 

5 noiembrie - 9 

noiembrie 2018 

Vasile Bumbu 

(compartimentul 

sistem de control 

intern 

managerial) 

18               16 FP 

                    2 PC 

Vasile Bumbu 

(compartimentul 

sistem de control 

intern managerial) 

42 Marketing turistic si cultural 4                4FP 

                    

    

43 Patrimoniu cultural 5               5FP 

 

                    

    

44 Turism 4               3FP 

                 1PC 

    

45 Promovare social media 2                2FP 

                    

    

46 Cadastrul - abordări şi 

reglementări în context european 

2                2FP     

47 Protecţia muncii, sănătate şi 

securitatea muncii 

1               1FP     

48 Legislatie rutiera 6                2FP 

                 4PC 
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Nr. 

Crt. 
TEMATICI 

Instruire externă - efectuată în afara instituției 

- anul 2018* 

Instruire internă - efectuată în cadrul 

instituției – anul 2018** 
 

Programe de 

formare 

specializată 

sau programe 

de 

perfecționare  

Conferințe, seminarii, 

ateliere de lucru. Stagii 

Practice în cadrul 

autorităților și 

instituțiilor publice din 

țară sau străinătate 

Programe de formare 

organizate în cadrul              

implementării de 

proiecte 

Instruire 

internă/ 

perioada/ 

responsabil 

instruire 

Inițierea de bază a 

persoanelor nou 

angajate, cu excepția 

funcționarilor publici 

debutanți/responsabi

l instruire 

49 

Metode  si instrumente de 

eficientizare a procedurii de 

inventarieere si reevaloare 

 

1                1FP 

    

50 

Protecţia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date  

   122        105FP 

              16 PC 

24 septembrie -28 

septembrie 2018 

Negruț Liliana 

(Compartiment 

administrație 

publica, relații 

publice ATOP si 

transparenta 

decizionala)  

18               16 FP 

                    2 PC 

Negruț Liliana 

(Compartiment 

administrație publica, 

relații publice ATOP 

si transparenta 

decizionala) 

 

* Rubricile conțin numărul total de persoane care vor participa la sesiunile de instruire externă- efectuate în afara instituției astfel: Total___ din care ___ funcții publice 

(FP) și ____ personal contractual (PC)  

** Rubricile conțin numărul total de persoane care vor participa la instruire internă astfel: Total___ din care ___ funcții publice (FP) și ____ personal contractual (PC) 

 

                          Avizat pentru legalitate, 

          PREŞEDINTE            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

            ION DUMITREL                Vasile BUMBU  

 

 

 



 

 

i 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la aprobarea Regulamentului privind menţinerea funcţionarilor publici din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, în funcţia publică deţinută maximum 3 ani peste vârsta standard 

de pensionare 

 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 16793 din 27 august 2018 al Biroului resurse umane cu privire la Regulamentul 

privind menţinerea funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în 

funcţia publică deţinută maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art. 98 alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 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 următoarea 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

Art. 1. Aprob Regulamentul privind menţinerea funcţionarilor publici din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, în funcţia publică deţinută maximum 3 ani peste vârsta standard de 

pensionare, conform anexei - parte integrantă a prezentei dispoziţii. 

Art. 2. Prezentul Regulament privind menţinerea funcţionarilor publici din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, în funcţia publică deţinută maximum 3 ani peste vârsta standard de 

pensionare, va fi adus la cunoştinţă personalului Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și va fi afișat la sediul Consiliului 

Județean Alba. 

  

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi relaţii cu publicul, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei 

amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcţiei dezvoltare şi buget şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                         Avizat pentru legalitate, 

              PREŞEDINTE,             SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                 Ion DUMITREL                                      Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 350 

Alba Iulia, 31 august 2018 
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Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului 

                   Județean Alba nr. 350/31 august 2018    

 

 

 

REGULAMENT 

 privind menţinerea funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Alba, în funcţia publică deţinută maximum 3 ani  

peste vârsta standard de pensionare 

 

 

Prezentul regulament are drept fundament prevederile art. 98 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și se aplică funcţionarilor publici din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 Art. 1. În vederea menținerii în funcţia publică, peste vârsta standard de pensionare, respectiv data 

îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, 

funcţionarul public va depune la registratura Consiliului Județean Alba o cerere (modelul cererii este prevăzut în 

anexa prezentului regulament), cu cel puțin 2 luni înainte de data îndeplinirii condițiilor prevăzute de legislaţia în 

vigoare. 

 Art. 2. În termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, funcţionarul public de conducere care 

coordonează compartimentul/funcţionarul public de conducere ierarhic superior/preşedintele sau vicepreşedintele 

consiliului judeţean pentru funcţionarii publici care sunt în subordinea directă a acestuia, va întocmi un referat 

privind prelungirea/încetarea raportului de serviciu al funcţionarului public în cauză.  

 Art. 3. Referatul privind prelungirea/încetarea raportului de serviciu va conţine, în mod obligatoriu: 

 descrierea activităţii desfăşurate de către funcționarul public; 

 competenţele și aptitudinile pe care le-a dovedit funcționarul public; 

 modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu; 

 conduita funcționarului public în timpul serviciului; 

 calificativele obţinute de către funcţionarului public în cauză, la evaluarea performanţelor 

individuale în ultimii 2 ani calendaristici; 

 rezultatele deosebite/rezultatele slabe care recomandă prelungirea/încetarea raportului de serviciu;  

 justificarea propunerii de prelungire/încetare a raportului de serviciu. 

 Art. 4. Pentru a putea fi aprobată menţinerea în activitate, funcţionarul public trebuie să fi obţinut 

calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici. 

 Art. 5. Dosarul care va conţine cererea funcţionarului public, referatul privind menţinerea în 

activitate/încetarea raportului de serviciu şi rapoartele de evaluare, va fi depus cu celeritate, la cabinetul 

preşedintelui prin intermediul biroului resurse umane. În termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea dosarului, 

preşedintele Consiliului Judeţean Alba va analiza dosarul şi va aproba sau va respinge cererea funcţionarului 

public în cauză.  

 Art. 6. (1) Prelungirea raportului de serviciu al funcţionarului public se va putea face anual, până la 

maxim 3 ani de la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare 

pentru pensionare.  

      (2) Prelungirea anuală a raportului de serviciu al funcţionarului public se va face cu respectarea 

prevederilor art. 1 - 5 din prezentul regulament și cu încadrarea în sumele aprobate în bugetul propriu.  

 Art. 7. Nerespectarea termenului prevăzut la art. 1 conduce la respingerea cererii pe motiv de 

tardivitate. 

                         Avizat pentru legalitate, 

              PREŞEDINTE,               SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                 Ion DUMITREL                                      Vasile BUMBU 
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Anexa   

 la Regulamentul privind menţinerea funcţionarilor publici 

 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, 

 în funcţia publică deţinută maximum 3 ani 

 peste vârsta standard de pensionare 

                                                      

 

 

 

CERERE 

(model) 

 

Către, 

Consiliul Judeţean Alba 

 

Domnule Preşedinte 

 

 

 

 

Subsemnatul/a …………………………………având funcţia publică de conducere/execuţie 

………………………….…………., în cadrul Direcţiei/serviciului/biroului/compartimentului 

………………………..…….., prin prezenta cerere, vă rog a-mi aproba prelungirea raportului de serviciu, în 

conformitate cu prevederile art. 98 alin. 3 din Legea nr 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de un an, începând cu data de …………….. 

Menţionez faptul că îndeplinesc/am îndeplinit cumulativ condiţiile de vârstă standard şi stagiu minim de 

cotizare pentru pensionare la data de …………………. 

 

Alba Iulia, 

Data ……………. 

 

            

Numele şi prenumele 

Semnătura, 
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ORDIN  Nr. 320 / 10 august 2018   

 

privind convocarea  Colegiului Prefectural al Judeţului Alba  

în ședința ordinară din data de 28 august 2018 

 

Prefectul județului Alba; 

 

Având în vedere prevederile art. 12, 13 şi 14 din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi 

ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare și prevederile art. 4 din Regulamentul-cadru de funcţionare al Colegiului Prefectural al Județului 

Alba; 

Având în vedere Referatul nr.24/10.08.2018, al Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situații de urgență, pentru aprobarea Ordinului prefectului 

județului Alba privind convocarea Colegiului Prefectural al Județului Alba în ședința ordinară din data de 28 

august 2018; 

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu 

modificările şi completările ulterioare, emite următorul  

ORDIN:  
 

Art.1. Colegiul Prefectural al Judeţului Alba, constituit în baza Ordinului nr.137/2018 al Prefectului 

Judeţului Alba, se convoacă în şedinţă ordinară, în data de 28 august 2018, ora 09,00, la sediul Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Alba, sala “Mihai Viteazul”. 

Art.2. Ordinea de zi cuprinde: 

a) Analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor de asistență socială 

în semestrul I al anului 2018 - Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba; 

b) Raportul de activitate al Direcției Regionale de Statistică Alba, pentru semestrul I al anului 2018 ;    

c) Diverse. 

 

Art.3. Prezentul ordin va fi comunicat, prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor 

publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, membrilor Colegiului prefectural, se va da 

spre publicare în Monitorul Oficial al județului Alba și va fi afișat pe pagina web a Instituției Prefectului 

Județul Alba.        

PREFECT, 

Dănuț-Emil Hălălai 
 

                                                                                       Contrasemnează,                                                                                                              

SUBPREFECT,                                                                                               

                                                                                                         Monica Popescu  

 

                                                                                                    Avizat pentru legalitate,                                                                                           

                                                                                                          Șef serviciu, 

                                                                                                                                                Ovidiu Cazacu 

Alba Iulia, 10 august 2018. 

Nr. 28  
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                  Nesecret 

ORDINUL NR. 327 

 

  Prefectul judeţului Alba; 

  Văzând referatul de specialitate nr.25/27.08.2018  privind emiterea Ordinului Prefectului referitor la 

constituirea Comisiei pentru verificarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Alba; 

 Ținând cont de prevederile art.1 și urm. ale Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de 

învățământ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.1 și urm. ale Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, O.M.S. nr. 1955/1995 pentru aprobarea normelor de igienă privind unităţile pentru 

ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor; 

 În temeiul art. 26 şi art. 27 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi  instituţia prefectului 

***Republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul 

 

O R D I N 

 

 Art.1 Se constituie Comisia de verificare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Alba, 

formată din reprezentanţii următoarelor instituţii:  

                   - Fleșer Nelu, șef serviciu, Instituţia Prefectului - Judeţul Alba; 

- Dana Onac, consilier, Instituţia Prefectului - Judeţul Alba;  

- Daniel Ciulea, inspector, Instituţia Prefectului - Judeţul Alba; 

- Georgiana Jurcă, consilier, Instituţia Prefectului - Judeţul Alba;                       

- Florin Dumitreanu, asistent inspector, Direcţia de Sănătate Publică Alba; 

- Olivia Manea, inspector, Direcţia de Sănătate Publică Alba; 

- Mircea Duca, inginer, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba; 

- Eugen Jude, subinginer, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba. 

          Art.2 Comisia îşi va desfăşura activitatea în perioada  28 august – 7 septembrie 2018, fiind urmărită 

respectarea principalelor prevederi ale actelor normative  

menționate anterior. Deplasarea membrilor comisiei la unitățile de învățământ preuniversitar din județ va fi 

asigurată, alternativ, cu autoturisme aparținând instituțiilor nominalizate la art.1 din prezentul ordin. 

   Art.3 Rezultatele controalelor cuprinzând date pentru fiecare unitate de învățământ în parte, vor fi 

centralizate și prezentate ulterior spre informare prefectului. 

          Art.4 Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, 

situații de urgență va comunica prezentul ordin celor nominalizaţi și instituţiilor care au desemnat reprezentanţi în 

comisie. De asemenea, ordinul va fi publicat pe site-ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba.  

                                                                      Alba Iulia, 27.08.2018 

Prefect, 

Dănuț-Emil HĂLĂLAI 
 

         Contrasemnează, 

                Subprefect, 

             Monica Popescu 

         

         Vizat pentru legalitate, 

                 Șef serviciu, 

                Ovidiu Cazacu 
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GLOSAR DE TERMENI 

 

 

 
 

AMC – Asistență Medicală Comunitară 

APL – Autorităţi Publice Locale 

ATI – Anestezie Terapie Intensivă 

CJ Alba – Consiliul Județean Alba 

CJAS – Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Alba 

CMR – Colegiul Medicilor din România 

CMDR – Colegiul Medicilor Dentiști din România 

CNAS – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

CPU - Compartiment Primiri Urgențe 

CFR – Colegiul Farmaciștilor din România 

DALY - Disability Adjusted Life Years 

DGASPC – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  

DSP – Direcţia de Sănătate Publică 

HIV/SIDA – Virusul Imunodeficienței Umane/Sindromul Imunodeficienței Dobândite  

INS/ INSSE – Institutul Național de Statistică  

MS – Ministerul Sănătăţii 

OAMGMAMR – Ordinul Asistenților Medicali Generaliști a Moașelor și Asistenților 

Medicali din România 

OMS - Organizaţia Mondială a Sănătăţii 

ONG – Organizații Nonguvernamentale  

ORL - Otorinolaringologie 
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POR – Program Operațional Regional 

PNS – Programe Naționale de Sănătate 

SAJ – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba 

SBC – Spitalul de Boli Cronice 

SJU – Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia  

SM – Spitalul Municipal 

SMURD – Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare 

SO – Spitalul Orăşenesc 

SPF – Spitalul de Pneumoftiziologie 

SPAS – Serviciul Public de Asistență Socială  

TBC - Tuberculoză 

UAT – Unitate Administrativ Teritorială 

UE – Uniunea Europeană 

UPU – Unitate Primiri Urgențe 
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Introducere  

Sănătatea publică – domeniu de interes strategic 
 

Starea de sănătate a populației este o prioritate a guvernării pentru orice națiune 

preocupată de prezentul și de viitorul ei.  

Sănătatea populației este un indicator al nivelului de dezvoltare al oricarei țări, atât în 

ceea ce privește reglementarea și organizarea domeniului sănătății publice cât și în ceea ce  

privește  eficiența gestionării acestuia reflectată în indicatorii calitativi și cantitativi specifici 

care descriu starea de sănătate a unei populații, la nivel micro sau macrosocial.    

Schimbarea paradigmei politico-economice ce a avut loc în România la începutul 

anilor 1990 a dus la transformarea tuturor domeniilor vieții sociale, inclusiv cel al sănătații 

publice.   

Reformele profunde ce au avut loc în domeniul sănătății au vizat în principiu:  

 reorganizarea instituțională și reformarea instituțională  

 diversificarea serviciilor medicale 

 crearea unei piețe libere în zona furnizorilor de servicii  

 corelarea legislației românești cu cea europeană în domeniul sănătății 

 implementarea standardelor europene în domeniul sănătății 

 perfecționarea personalului care lucrează în domeniu 

 asigurarea accesului la informații de natură medicală pentru toate categoriile de public 

concomitent cu asigurarea accesului la servicii medicale pentru categorii largi de public 

 diversificarea surselor de finanțare direcționate spre domeniul medical. 

 

Scopul general al sistemului național de sănătate a fost subsecvent dreptului 

constituțional al fiecărui cetățean de a avea acces la servicii medicale.  

Evoluția sistemului național de sănătate publică  a antrenat în cele aproape trei decenii, 

resurse umane și materiale importante, cu rezultate care nu satisfac la momentul de față 

cerințele publicului pe de o parte, iar pe de altă parte, eficiența reflectată în indicatorii privind 

starea de sănătate a populației la nivel național se traduce în statistici negative care ne situează 

pe poziții fruntașe la nivel european în anumite sectoare cum ar fi: boala cardiacă ischemică, 

accidentul vascular cerebral, boala hipertensivă cardiacă, ciroza hepatică, cancerul de col 

uterin, cancerul de stomac, cancerul hepatic, tuberculoza, infecţiile respiratorii superioare. 

În condițiile unei eficiențe discutabile a sistemului de sănătate, la nivel național, se 

impune o abordare teritorială a domeniului, în măsura în care autoritățile publice locale - 

consilii județene si consilii locale au atribuții stabilite prin lege în ceea ce privește asiguarea 

accesului comunităților locale la servicii de sănătate. 
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În acest context, Consiliul Județean Alba ca autoritate publică locală cu atribuții de 

coordonare a autorităților publice locale și de asigurare a cadrului necesar furnizării serviciilor 

publice de interes județean, conform Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale și în 

concordanță cu Strategia de dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014-2020 a inițiat 

elaborarea unui set de strategii sectoriale, printre care și Strategia județului Alba în 

domeniul sănătății. 

Scopul acestui demers este acela de a asigura coerența planurilor de dezvoltare 

sectoriale la nivel de județ astfel încât  să se realizeze  o dezvoltare echilibrată și durabilă a 

tuturor domeniilor de activitate în care administrațiile publice locale au atribuții și 

responsabilități pentru a asigura cetățenilor un nivel de trai cât mai ridicat și comunități 

cât mai prospere. 

Strategia județului Alba în domeniul sănătății decurge din nevoia obiectivă de a 

avea o cunoaștere aprofundată a domeniului de activitate față de care Consiliul Județean Alba 

are atribuții directe prevăzute prin lege dar și responsabilităţi instituționale în raport cu toate 

instituțiile de specialitate , administrațiile locale și actorii privați sau publici care activează în 

acest sector. 

Strategia își propune un „inventar lărgit” - Analiza diagnostic - al domeniului, pornind 

de la o structură logică ce urmărește organizarea conceptuală, legală și instituțională a 

sănătății publice la nivelul județului  Alba, urmat de o analiză SWOT corelată îndeaproape 

conţinutului etapei de Analiză diagnostic, iar ca și concluzii ale demersului, se va realiza 

partea de proiectare a sistemului de sănătate la nivel județean pentru  perioada 2018-2023. 

Ca orice demers de planificare strategică, documentul ce va fi realizat în parteneriat cu 

toate categoriile de reprezentanţi ai domeniului - instituţii, asociaţii, furnizori de servicii, 

autorități publice locale - va urmări clarificarea contextului actual, cu aspecte pozitive și 

negative, în vederea îmbunătățirii situației existente, fără pretenția de a inventaria cu grad 

maxim de rigoare toate elementele componente ale sistemului județean de sănătate, ci mai 

degrabă cu intenția deschiderii unui proces de evaluare strategică pe termen mediu și lung 

care să devină o platformă comună de lucru pentru toți actorii din domeniu, sub coordonarea 

Consiliului Județean Alba, în calitate de administraţie locală de nivel județean, coordonatoare 

de politici publice locale. 

Principiul de bază în elaborarea Strategiei este subordonat dreptului fundamental al 

fiecărui cetățean de a avea acces la serviciile de sănătate. 

Documentul ce va fi elaborat sub coordonarea Consiliului Județean Alba va urmări să 

cuprindă punctele de vedere, opiniile și perspectivele tuturor celor care au legătură directă sau 

indirectă cu sistemul de sănătate, indiferent de poziția pe care se situează în arhitectura 

acestuia. 

Strategia se dorește a fi un instrument de lucru atât pentru instituțiile publice implicate 

în  ceea ce înseamnă sistemul de sănătate în structura sa actuală, cât și pentru toți factorii 

interesați direct de dezvoltarea domeniului, în toată complexitatea lui. 
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Din punct de vedere conceptual și metodologic, Strategia județului Alba în 

domeniul sănătății va reflecta o abordare sintetică  a domeniului sănătății publice 

reliefând acele elemente specifice domeniului asupra cărora administraţiile publice pot 

avea o intervenție directă sau pot dezvolta parteneriate instituționale  pentru acele 

elemente de sistem ce revin ca și responsabilitate sau competență specifică altor instituții 

sau organizații, publice sau private din domeniul sănătății. 

Prin urmare, Strategia elaborată în parteneriat larg interinstituțional de Consiliul 

Județean Alba, se va armoniza cu strategiile de specialitate ale altor structuri, administrații 

și mai ales cu Strategia elaborată de Direcția de Sănătate Publică Alba ca instituție 

deconcentrată, reprezentantă a Ministerului Sănătății la nivelul județului Alba. 

Rolul asumat de Consiliul Județean Alba în elaborarea și implementarea acestei 

Strategii este de a reuni, unifica și corela perspectivele tuturor actorilor importanți la nivel 

județean și a de structura o planificare realistă și asumată a intervențiilor ce vor avea loc în 

perioada următoare la nivel județean în domeniul sănătății. 

 

Aspect conceptuale privind domeniul sănătății publice 

 

Starea de sănătate a populaţiei reprezintă un indicator major al nivelului de trai al 

comunităţii, ocupând primul loc în lista indicatorilor alcătuită de experţii ONU pentru 

definirea calităţii vieţii.  

Conform Organizatiei Mondiale a Sănătăţii, principalii factori determinanţi ai sănătăţii 

includ mediul social şi economic, mediul fizic, caracteristicile şi comportamentele 

individuale ale persoanei. 

În consecință, starea de sănătate este rezultanta interacțiunii mai multor factori ce 

depind de persoană dar şi de mediul din care provine, fizic şi social. Asupra factorilor externi, 

ce ţin de mediul social, un rol esenţial revine statului care deţine pârghiile necesare şi anume 

sistemul public de asistenţă medicală şi educaţia pentru sănătate a populaţiei, ca parte a 

sistemului educaţional. 

Figura 1. Factorii cheie care influenţează sănătatea 
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Sistemul național de sănătate publică este structurat pe nivele de intervenție 

cuprinzând: 

 Servicii medicale primare, asistenţă medicală comunitară, medicina de familie 

 Servicii medicale specializate, servicii în ambulatorul de specialitate, servicii 

spitaliceşti. 

 
 

Figura 2. Piramida accesării serviciilor medicale în sistemul public de sănătate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Direcţia de Sănătate Publică Alba, 2016 

 

Conform diagramei prezentate, se constată că la nivel național, asistența medicală 

comunitară este cel mai puțin accesat serviciu medical  deşi este cel mai apropiat de publicul 

beneficiar, de comunitatea locală. 

Preferința și adresabilitatea publicului este concentrată la nivelul serviciilor 

specializate, spitalicești, creând o presiune maximă asupra acestora și antrenând un consum 

mult mai mare de resurse umane și materiale. 

O abordare durabilă și sustenabilă în domeniul sănătății ar presupune parcurgerea 

circuitului de accesare a serviciilor medicale pornind de la serviciile asigurate în comunitate 

spre serviciile specializate oferite de ambulatoriu 

sau spitale. 

 

 

Figura 3. Circuitul accesării serviciilor  

medicale în sistemul național de sănătate 
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Cap. I.  Cadrul legislativ şi instituţiile publice naţionale  

în domeniul sănătăţii 
 

1.1. Cadrul legislativ 

 

Sănătatea publică este un domeniu de importanţă majoră pentru societate, dinamic și 

specializat, consumator de resurse financiare majore și cu impact mare asupra vieții 

economice și sociale. În consecință, acest domeniu a fost supus unui proces continuu de 

legiferare atât din cauze interne cât și din nevoia adaptării la legislația europeană. Cele mai 

importante acte normative din domeniu sunt: 

 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, reprezintă legea fundamentală în domeniul de referinţă; 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 

competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ce are ca 

rezultat consolidarea descentralizării decizionale în domeniul sănătăţii; 

 Hotărârea nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de 

atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea 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 şi completările ulterioare, ce are în 

vedere enumerarea unităţilor sanitare ce trec în subordinea autorităţilor administraţiei 

publice locale; 

 Ordonanţa nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes 

judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, ce se referă la situaţia 

terenurilor şi a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare publice de 

interes judeţean sau local; 

 Legea nr. 99/2004 pentru aprobarea Ordonanţei nr. 70/2002 privind administrarea 

unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local; 

 Legea nr. 180/2017 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară; 

 Ordinului comun nr. 1002/5057 din 14 august 2015 privind modificarea şi completarea 

anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului 
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sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării 

de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare 

autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea 

unui stil de viaţă sănătos; 

 Hotărârea nr. 932/2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 459/2010 

pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico-

sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și 

personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară; 

 Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

1.2. Definirea conceptelor din sistemul de sănătate 

 

Conceptul social pe care se fundamentează sistemul de sănătate este bazat pe 

principiile de acces universal la asistenţă medicală de calitate şi, prin urmare, presupune 

aplicarea principiului solidarităţii în finanţare. 

Asistenţa medicală cuprinde: 

I. Asistenţă  medicală primară   

II. Asistenţă  medicală specializată   

III. Servicii complementare 

 

I. Asistenţa medicală primară defineşte furnizarea îngrijirilor de sănătate cuprinzătoare, 

de prim-contact, indiferent de natura problemei de sănătate, în contextul unei relaţii continue 

cu pacienţii, în prezenţa bolii sau în absenţa acesteia. 

Servicii de medicină primară: 

 Medicina de familie 

 Centre de permanenţă 

 Asistenţa medicală comunitară 

 Asistenţa medicală şcolară 

Medicina de familie furnizează următoarele servicii: 

1) Servicii medicale esenţiale: 

- intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale; 

- asistenţa curentă a solicitărilor acute; 

- monitorizarea bolilor cronice – supraveghere, prescripţii tratament, etc.; 

- servicii medicale preventive (ex. imunizări, monitorizare evoluţie sarcină, etc.) 

  

2) Servicii medicale extinse (opţional, în anumite condiţii): 

- servicii speciale de consiliere; 

- planificare familială; 

- unele proceduri de mică chirurgie; 
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- servicii medico-sociale: îngrijiri la domiciliu, îngrijiri terminale.  

 

3) Servicii medicale adiţionale: manopere şi tehnici însuşite de medicii practicieni, 

certificate prin atestate de studii complementare şi/sau care necesită dotări speciale. 

Centrele de permanenţă (fixe sau mobile) - asigură continuitatea asistenţei medicale 

primare în regim de gardă a colectivităţilor locale arondate, în afara programului normal 

de lucru al cabinetelor de medicină de familie. Este asigurată de medici de familie.  

Asistenţa medicală comunitară - cuprinde ansamblul de programe, servicii de 

sănătate şi acţiuni de sănătate publică furnizate la nivelul comunităţilor cu scopul 

creşterii accesului populaţiei şi, în special, al grupurilor vulnerabile, inclusiv a celor de etnie 

romă, la servicii de sănătate, în special la cele centrate pe prevenire. Este asigurată de 

asistenţi medicali comunitari sau mediatori sanitari, angajaţi ai autorităţilor publice 

locale, fiind organizată și coordonată din punct de vedere profesional de către direcțiile 

județene de sănătate publică.  

Asistenţa medicală şcolară - reprezintă ansamblul activităţilor de medicină 

preventivă şi curativă care se desfăşoară în toate unităţile de învăţământ de stat şi particulare 

autorizate/ acreditate. Este asigurată de către medici, medici dentişti şi asistenţi medicali, prin 

cabinete medicale şi de medicină dentară aflate în subordinea autorităţilor 

administraţiei publice locale, fiind organizate şi coordonate din punct de vedere 

profesional de către direcţiile judeţene de sănătate publică.   

 

II.  Asistenţa medicală specializată: 

 Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate 

 Asistenţă medicală spitalicească 

 Asistenţă medicală de urgenţă 

 Asistenţă medicală pentru medicina dentară 

Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice: 

- servicii medicale – consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 

- servicii medicale curative - consultaţii pentru afecţiuni acute, subacute și acutizări 

ale bolilor cronice 

- servicii medicale curative - consultaţii pentru afecţiuni cronice 

- depistarea de boli cu potenţial endemo - epidemic 

- servicii de planificare familială 

- servicii diagnostice şi terapeutice 

- servicii de sănătate conexe actului medical. 

 

Asistenţă medicală spitalicească (continuă > 24 ore, de zi < 12 ore) - Serviciile 

spitaliceşti sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicală, paliative şi 

cuprind: consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau 

chirurgicale, îngrijire, medicație, monitorizare și supraveghere, cazare și masă. 
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Cuprind şi servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie acordate în 

sanatorii, inclusiv sanatorii balneare şi preventorii.  

Asistenţă medicală de urgenţă: 

- Consultaţii de urgenţă la domiciliu (pentru urgenţe medico-chirurgicale) şi 

activităţi de transport sanitar neasistat 

- Servicii de AMBULANŢĂ, SMURD, UPU. 

Asistenţă medicală pentru medicina dentară (consultaţii, tratamente, extracţii) 

 

III. Servicii complementare: 

 Investigaţii paraclinice (analize de laborator, radiologie, imagistică, medicină 

nucleară, explorări funcţionale) 

 Asistenţă farmaceutică - asigurată prin farmacii din sistemul public de sănătate 

şi sistemul privat 

 Servicii de îngrijire la domiciliu, îngrijiri paliative 

 Servicii de recuperare, medicină fizică şi balneologie (kinetoterapie, băi, 

masaj, aerosoli, împachetări, etc.)  

 Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau 

funcţionale în ambulatoriu (ex. în domenii precum O.R.L., stomii, proteze 

membre, orteze, încălţăminte ortopedică, etc.) 

 

1.3. Instituţiile publice naţionale în domeniul sănătăţii 

 

Ministerul Sănătății  

Casa Națională de Asigurări de Sănătate  

 

Ministerul Sănătăţii este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 

personalitate juridică, în subordinea Guvernului, și reprezintă autoritatea centrală în domeniul 

asistenței de sănătate publică. Este organizat şi funcţionează, în baza Hotărârii Guvernului 

României nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Ministerul Sănătăţii 

îndeplineşte următoarele atribuţii principale1: 

 Elaborează politici, strategii şi programe de acţiune în domeniul sănătăţii 

populaţiei, în acord cu Programul de Guvernare, coordonează și controlează 

                                                           
1  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Ministerului Sănătăţii, http://www.ms.ro/wp-

content/uploads/2016/10/ROF-MS.pdf  

http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2016/10/ROF-MS.pdf
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2016/10/ROF-MS.pdf
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implementarea politicilor, strategiilor și programelor din domeniul sănătății 

populației, la nivel național, regional și local; 

 Evaluează și monitorizează starea de sănătate a populației, ia măsuri pentru 

îmbunătățirea acesteia și informează Guvernul referitor la indicatorii de sănătate, 

tendințele de evoluție și despre măsurile necesare pentru îmbunătățirea acestora; 

 Reglementează modul de organizare și funcționare a sistemului de sănătate; 

 Monitorizează, controlează şi evaluează activitatea instituțiilor sanitare şi ia 

măsuri pentru îmbunătățirea calității asistenței medicale acordate populației; 

 Asigură, în colaborare cu instituțiile administrației publice centrale și locale, 

resursele umane, materiale și financiare necesare funcționării instituiților din 

sistemul public de sănătate; 

 Colaborează cu reprezentanții administrației publice centrale și locale, cu cei 

ai societății civile  și cu mass-media în scopul educației pentru sănătate a 

populației și adoptării unui stil de viață sănătos; 

 Participă la limitarea efectelor apărute în urma dezastrelor, calamităților și 

epidemiilor în domeniul său de competență; 

 Reprezintă Guvernul României în relația cu Organizația Mondială a Sănătății 

și cu alte organisme internaționale, în domeniul de interes; 

 Elaborează, implementează și coordonează programe naționale de sănătate, în 

scopul realizării obiectivelor politicilor de sănătate publică; 

 Gestionează prin structurile de specialitate, programele internaționale de 

asistență financiară pentru susținerea reformei în sănătate și prin creșterea 

calității asistenței medicale acordate populației. 

 

Unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în 

coordonarea Ministerului Sănătăţii sunt: 

I. Unitățile aflate în subordinea Ministerului Sănătății  

a. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat: 

1. Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, 

servicii publice deconcentrate în subordinea căreia funcționează: 

- unități cu personalitate juridică, finanțate integral din venituri proprii 

din contractele încheiate prin sistemul de asigurării sociale de 

sănătate, 

- serviciile de ambulanță,  

- centrele de diagnostic și tratament, 
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- centrele medicale și ambulatorii de specialitate 

2. Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti; 

3. Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti; 

4. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" 

Bucureşti; 

5. Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi 

Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti; 

6. Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti; 

7. Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti; 

8. Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti; 

9. Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice; 

10. Agenţia Naţională a Medicamentului Bucureşti; 

11. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Bucureşti. 

 

b. Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin 

sistemul de asigurări sociale de sănătate 

 Unităţi oncologice (Institutul Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" 

Bucureşti; Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca; Institutul 

Regional de Oncologie Iaşi; Institutul Regional de Oncologie Timişoara); 

 Unităţi de recuperare, medicină fizică şi balneoclimatologie (Institutul 

Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti; 

Centrul Medical Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Tineri 

"Cristian Şerban" Buziaş; Spitalul de Recuperare Borşa; Spitalul Clinic de 

Recuperare Medicală Băile Felix; Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină 

Fizică şi Balneologie Eforie Nord; Sanatoriul Balnear şi de Recuperare 

Techirghiol; Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia; Sanatoriul 

Balneoclimateric de Copii Buşteni; Sanatoriul Balnear Slănic-Moldova); 

 Unităţi de neurologie şi boli nervoase (Institutul Naţional de Neurologie şi 

Boli Neurovasculare Bucureşti; Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie 

Dezna; Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii 

"Dr. Nicolae Robănescu" Bucureşti; Centrul de Patologie Neuromusculară "Dr. 

Radu Horia" Vâlcele); 

 Unităţi de boli cardiovasculare (Institutul de Urgenţă pentru Boli 

Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" Bucureşti; Institutul Inimii de 

Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca; 

Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara; Institutul de Urgenţă pentru Boli 

Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş; Institutul de Boli Cardiovasculare 

"Prof. Dr. G. I. M. Georgescu" Iaşi; Centrul de Cardiologie Craiova; Spitalul 

de Cardiologie Covasna); 
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 Unităţi de psihiatrie (Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei; 

Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca; Spitalul de 

Psihiatrie Poiana Mare; Spitalul de Psihiatrie Zam; Spitalul de Psihiatrie şi 

pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri; Spitalul de Psihiatrie Gătaia; 

Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel; Spitalul Clinic de 

Psihiatrie "Socola" Iaşi; Sanatoriul de Nevroze Predeal); 

 Unităţi de boli infecţioase (Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. 

Matei Balş" Bucureşti);  

 Unităţi de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L (Institutul de 

Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. Dr. Dorin Hociotă" 

Bucureşti); 

 Unităţi de boli digestive, gastroenterologie şi hepatologie (Institutul de 

Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi; Institutul Clinic de Boli Digestive şi 

Transplant Hepatic Fundeni); 

 Unităţi de gerontologie (Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana 

Aslan" Bucureşti);  

 Unităţi de pneumoftiziologie (Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius 

Nasta" Bucureşti);  

 Unităţi pentru ocrotirea mamei si a copilului (Institutul pentru Ocrotirea 

Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti);  

 Unităţi de endocrinologie (Institutul Naţional de Endocrinologie "C. I. Parhon" 

Bucureşti);  

 Unităţi de diabet, nutriţie şi boli metabolice (Institutul Naţional de Diabet, 

Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" Bucureşti);  

 Unităţi de urologie  (Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-

Napoca; Institutul Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni); 

 Unităţi de medicină complementare şi alternativă (Institutul Naţional pentru 

Medicină Complementară şi Alternativă Bucureşti "Prof. Dr. Florin Brătila" 

Bucureşti);  

 Alte unităţi (Institutul Clinic Fundeni Bucureşti). 

 

c. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat (Institutul 

Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti; Institutul de Medicină 

Legală Iaşi; Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca; Institutul de Medicină 

Legală Timişoara; Institutul de Medicină Legală Craiova; Institutul de Medicină 

Legală Târgu Mureş; Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog 
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Bucureşti). 

 

II. Unități aflate sub autoritatea Ministerului Sănătății: Compania Naţională "Unifarm" - 

S.A. Bucureşti; Societatea Comercială "Sanevit 2003" - S.A. Arad şi Societatea 

Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi. 

 

III. Unități aflate sub coordonarea Ministerului Sănătății: Institutul Naţional de Cercetare - 

Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" Bucureşti, 

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie 

"Cantacuzino" Bucureşti şi Școala Naţională de Sănătate Publică, Management şi 

Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. 

 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) - este instituție publică, 

autonomă, de interes național, cu personalitate juridică, și funcționează pe baza Statutului 

propriu, administrând și gestionând sistemul asigurărilor sociale de sănătate, în vederea 

aplicării politicilor și programelor Guvernului în domeniul sanitar. 

Principalul obiect de activitate îl reprezintă asigurarea funcționării unitare și 

coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România. Aceasta are misiunea de 

a realiza un sistem de asigurări sociale de sănătate modern și eficient, pus permanent în slujba 

interesului public și a asiguratului, care are rolul de a îmbunătății starea de sănătate a 

populației. 

Principalele obligații ale CNAS sunt următoarele: 

- Să asigure logistica funcționării unitare și coordonate a sistemului asigurărilor sociale 

de sănătate; 

- Să urmărească colectarea și folosirea cu eficiență a fondului; 

- Să folosească mijloacele adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea și 

susținerea intereselor asiguraților pe care îi reprezintă; 

- Să acopere nevoile de servicii de sănătate ale persoanelor, în limita fondurilor 

disponibile. 

Sistemul de asigurări de sănătate este principalul sistem de finanțare a ocrotirii și 

promovării sănătății populației care oferă un pachet de servicii de bază ce cuprinde servicii 

medicale, servicii de îngrijire a sănătății, medicamente, materiale sanitare și dispozitive 

medicale. 

CNAS are în subordine Casele județene de sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate a 

Municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, 

Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești. 
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1.4. Unităţile administrativ teritoriale - atribuţii în domeniul sănătăţii publice 

 

ATRIBUŢII  

UAT JUDEŢ 

CONSILIU JUDEŢEAN 

ATRIBUŢII  

UAT MUNICIPIU, ORAŞ, COMUNĂ 

CONSILIU LOCAL 

În baza Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 cu modificările şi completările 

ulterioare 

- atribuţii privind gestionarea serviciilor 

publice din subordine (cf. art. 91, alin. 1, 

lit. d), asigurând potrivit competenţelor 

sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar 

pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes judeţean privind sănătatea şi 

situaţiile de urgenţă* (cf. art. 91, alin. 5, 

lit. a, pct. 3 şi pct. 8) 

* SMURD, structură integrată Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă şi Unitatea de 

Primiri Urgenţe – Spitalul Judeţean de 

Urgenţă 

- atribuţii privind gestionarea serviciilor 

furnizate către cetăţeni (cf. art. 36, alin. 

2, lit. d), asigurând potrivit competenţelor 

sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar 

pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes local privind sănătatea (cf. art. 

36, alin. 6, lit. a, pct. 3) 

Consiliul Judeţean Alba prin aparatul de specialitate, colaborează cu autorităţile 

administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor de pe raza 

teritorială a judeţului, în scopul planificării, dezvoltării şi organizării serviciilor de interes 

local în domeniul asistenţă medicală, socială, învăţământ special (cf. Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba). 

 

În baza Legii reformei în domeniul sănătăţii nr. 95/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare 

- participă la finanţarea unor cheltuieli de 

administrare şi funcţionare, cheltuieli de 

personal, bunuri şi servicii, investiţii, 

reparaţii capitale, consolidare, extindere şi 

modernizare, dotări cu echipamente 

medicale ale unităţilor sanitare cu paturi 

(cf. art. 199, alin 1). 

- participă la finanţarea unor cheltuieli de 

administrare şi funcţionare, cheltuieli de 

personal, bunuri şi servicii, investiţii, 

reparaţii capitale, consolidare, extindere şi 

modernizare, dotări cu echipamente 

medicale ale unităţilor sanitare cu paturi 

(cf. art. 199, alin 1); 

- posibilitatea acordării de facilităţi şi 

stimulente aferente instalării unui 

medic, înfiinţării şi funcţionării 

cabinetului de medicină de familie; 

 



STRATEGIA JUDEŢULUI     ALBA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII, 2018-2023 

 

 

 

18 

În baza OUG nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii 

şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare 

Asigurarea resurselor umane, materiale şi 

financiare pentru: 

- asistenţa medicală acordată în unităţi 

sanitare cu paturi; 

 

Finanţarea cheltuielilor de personal pentru 

medici şi asistenţi medicali, cheltuieli cu 

medicamente, materiale sanitare din unităţile 

de asistenţă medico-socială. 

 

Emitere avize/autorizaţii 

 

Asigurarea resurselor umane, materiale şi 

financiare pentru: 

- asistenţa medicală comunitară; 

- asistenţa medicală desfăşurată în 

unităţile de învăţământ; 

Finanţarea cheltuielilor de personal pentru 

medici şi asistenţi medicali, cheltuieli cu 

medicamente, materiale sanitare din unităţile 

de asistenţă medico-socială. 

 

Emitere avize/autorizaţii 

 

În baza Ordonanţei nr. 70 din 29 august 2002 privind administrarea unităţilor sanitare 

publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare 

- terenurile şi clădirile în care îşi 

desfăşoară activitatea unităţile sanitare 

publice de interes judeţean sunt parte 

integrantă a domeniului public al 

judeţului şi se dau în administrarea 

unităţilor sanitare publice (cf. art. 1, 

alin. 1); 

- consiliile judeţene pot înfiinţa unităţi de 

asistenţă medico-socială, prin 

reorganizarea unor unităţi sanitare publice 

(cf. art. 5); 

 

- terenurile şi clădirile în care îşi 

desfăşoară activitatea unităţile sanitare 

publice de interes local sunt parte 

integrantă a domeniului public al 

municipiilor, oraşelor, comunelor şi se 

dau în administrarea unităţilor sanitare 

publice (cf. art. 1, alin. 1); 

- consiliile locale pot înfiinţa unităţi de 

asistenţă medico-socială, prin 

reorganizarea unor unităţi sanitare publice 

(cf. art. 5); 
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Cap. II   Sistemul instituțional în domeniul sănătății publice în 

judeţul Alba 
 

2.1. Instituţiile publice judeţene în domeniul sănătăţii publice 

 

Figura 4. Imagine de ansamblu a sistemului de sănătate publică din Județul Alba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Direcţia de Sănătate Publică Alba 

Direcţia de Sănătate Publică Alba este un serviciu public deconcentrat, cu 

personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății, care realizează politici și programe 

naționale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, 
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evidențele statistice pe probleme de sănătate, precum și de planificare și derulare a 

investițiilor finanțate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate. 

Direcția de Sănătate Publică Alba reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivel 

local și are următoarele atribuții principale: 

 Evaluează, coordonează și monitorizează modul de asigurare a asistenței medicale 

curative și profilactice din unitățile sanitare din teritoriul arondat, luând măsuri pentru 

asigurarea accesului la asistență medicală a oricărei persoane din raza județului Alba; 

 Coordonează, organizează și evaluează programele naționale de sănătate ce se 

derulează în teritoriu arondat și exercită atribuții specifice de control în sănătatea publică, prin 

personalul împuternicit cu aprobarea Ministerului Sănătății; 

 Organizează activități în domeniul sănătății publice în colaborare cu autoritățile 

locale, cu instituții de învățământ și organizații guvernamentale și nonguvernamentale; 

 Coordonează serviciile de asistență medicală din teritoriu, organizează și coordonează 

asistența medicală în caz de calamități, dezastre, catastrofe și alte situații deosebite, 

organizează, coordonează și răspunde de organizarea rețelei sanitare pentru apărare, sub 

coordonarea Ministerului Sănătății; 

 Participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență  și cu alte structuri din Ministerul Sănătății; 

  Organizează culegerea și prelucrarea datelor statistice de la toți furnizorii de servicii 

medicale, indiferent de forma de organizare, întocmește și transmite rapoarte statistice către 

instituțiile desemnate în acest sens; 

 Furnizează date statistice către alte autorități, la solicitare și cu respectarea 

confidențialității datelor. 

Direcția de Sănătate Publică Alba asigură următoarele tipuri de servicii publice2: 

 Supraveghere boli transmisibile; 

 Supraveghere boli netransmisibile; 

 Evaluare programe boli netransmisibile; 

 Evaluare şi promovare a sănătății; 

 Igiena colectivităților de copii/tineret; 

 Medicina muncii; 

 Programe de sănătate în relație cu mediul; 

 Statistică; 

                                                           
2 Direcţia de Sănătate Publică Alba, Strategia judeţeană de sănătate 2017 – 2020 
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 Diagnostic microbiologic; 

 Chimie sanitară şi/sau toxicologiei; 

 Control în sănătate  

 

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Alba este o instituție publică cu 

personalitate juridică, cu buget propriu aflată în subordinea Casei Naționale de Asigurări de 

Sănătate. 

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Alba:  

 colectează contribuțiile persoanelor fizice, altele decât cele pentru care colectarea 

veniturilor se realizează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;  

 gestionează bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate aprobat, 

cu respectarea prevederilor legii, asigurând funcționarea sistemului de asigurări sociale de 

sănătate la nivel local.  

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii 

sănătăţii populaţiei, care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi, sunt 

obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar. 

Casa de Asigurări de Sănătate poate derula şi activităţi pentru valorizarea fondurilor 

gestionate, respectiv închirieri, proiecte, studii, manifestări științifice, exploatarea 

patrimoniului propriu, precum şi alte activităţi în acest sens, aprobate prin hotărâre a 

Guvernului. 

Principalele atribuții ale Casei Județene de Asigurări de Sănătate Alba sunt: 

 asigură evidenţa şi protecţia asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale în caz 

de boală sau accident; 

 controlează respectarea dreptului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi 

materiale sanitare în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii; 

 asigură consultanţă, asistenţă persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de 

servicii medicale; 

 evaluează, negociază, contractează, monitorizează şi decontează serviciile 

medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale contractate cu furnizorii, în condiţiile 

contractului-cadru; 

 asigură rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi 

a altor prestaţii în alte state, în baza prevederilor documentelor internaţionale din domeniul 

sănătăţii încheiate cu statele respective. 
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2.2. Furnizorii de servicii medicale la nivel județean 

 

Furnizorii de servicii medicale acordă următoarele tipuri de serviciile medicale: 

 Servicii medicale primare 

 Servicii medicale de specialitate  

 Servicii medicale complementare  

 

I. Serviciile de medicină primară cuprind următoarele categorii:  

 Medicina de familie, 

 Centrele de permanență, 

 Asistența medical comunitară, 

 Asistența medical şcolară. 

 

Medicina de familie – în județul Alba, la sfârșitul anului 2017, sunt 196 de furnizori 

de servicii medicale din asistența medicală primară aflați în relație contractuală cu Casa 

Judeţeană de Asigurări de Sănătate Alba, dintre care 76 în mediul rural si 120 în mediul 

urban. (Anexa 1 – Furnizori de servicii medicale primare în judeţul Alba, în anul 2017, aflaţi 

în relaţii contractuale cu CJAS Alba).  

În județul Alba, sunt 212 cabinete medicale de medicină de familie dintre care 129 în 

mediul urban şi 83 în mediul rural. Unitățile administrativ teritoriale ce prezintă un deficit de 

medici de familie sunt: 

 În mediul urban: Municipiul Aiud (1 medic de familie), Municipiul Blaj (5 

medici de familie), Orașul Cugir (4 medici de familie); 

 În mediul rural: Roșia de Secaș, Almașu Mare, Ceru Băcăinți, Mogoș, 

Întregalde, Noșlac, Ponor, Lupșa și Șibot. 

 

Tabel 1. Furnizori de servicii medicale din asistența medicală primară aflați în relații contractuale cu 

CJAS Alba, în perioada 2014-2017 

 
      Ani  

                          Indicator  
2014 2015 2016 2017 

Furnizori de servicii medicale 

medicină  

de familie 

207 204 201 196 

 

În această perioadă se observă o scădere a numărului de furnizori de servicii medicale 

privind medicina de familie în județul Alba, cu 11 furnizori de medicină de familie. 
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Pentru anul 2018, deficitul de medici de familie a crescut in mediul rural, adăugându-

se trei unități administrativ teritoriale: Cut, Hopârta și Poșaga (conform datelor furnizate de 

CAS Alba). 

 Centrele de permanenţă – organizarea şi funcționarea centrelor de permanență este 

reglementată prin Legea nr. 236 din 16.06.2004 privind asigurarea continuității asistenței 

medicale primare prin centrele de permanentă, actualizată. 

Centrele de permanență sunt forme de organizare a activității medicale în sistemul 

sanitar, fixe sau mobile, fără personalitate juridică, care funcționează în afara programului de 

activitate al cabinetului de medicină de familie stabilit şi prevăzut în contractul de furnizare 

de servicii medicale în asistența medicală primară încheiat cu casa de asigurări de sănătate, 

care sunt organizate în condițiile prevăzute de lege şi care asigură continuitatea asistenței 

medicale primare. Centrele de permanenţă sunt organizate şi înfiinţate de Direcţia de Sănătate 

Publică Alba în zone izolate, greu accesibile sau în localităţile din mediul urban sau rural în 
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care DSP Alba a considerat că este necesară asigurarea continuităţii asistenţei medicale 

primare. 

În judeţul Alba sunt organizate 5 astfel de centre de permanență, un Centru mobil de 

permanenţă Arieşul Mare care are arondată zona Poiana Vadului, Scărişoara, Arieşul şi Gârda 

de Sus, 3 Centre fixe de permanenţă în localităţile Baia de Arieş, Ocna Mureş şi Zlatna și 

Centrul de permanență Terra Aster din Alba Iulia. Activitatea centrelor de permanenţă se 

desfăşoară după un grafic bine stabilit, în regim de gardă a medicilor de familie, pentru a 

asigura permanenţa serviciilor pentru pacienţi. 

Tabel 2. Centre de permanenţă în judeţul Alba, localizare şi număr medici de familie 

Nr.

crt. 
Denumire centru Localitatea 

Nr. 

medici 

1 Centrul de Permanenţă Arieşul Mare  zona de arondare: Poiana Vadului, Scărișoara, 

Arieşeni, Gârda de Sus 

7 

2 Centrul de Permanenţă Baia de Arieş Baia de Arieș 7 

3 Centrul de Permanenţă Ocna Mureş Ocna Mureș 6 

4 Centrul de Permanenţă Zlatna Zlatna 5 

5 Centrul de permanență Terra Aster din 

Alba Iulia 

Alba Iulia  7 
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Asistența medicală comunitară – este reglementată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 

18 din 27 februarie 2017 privind asistența medicală comunitară și Ordinul 393 din 13 martie 

2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor 

comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterea sărăciei, și 

privește modul de organizare și funcționare a centrelor comunitare integrate în vederea 

facilitării și îmbunătățirii accesului populației și, în special, a grupurilor vulnerabile la 

serviciile de sănătate, integrate la nivelul comunităților cu serviciile sociale și educaționale. 

Responsabilitatea asigurării serviciilor de asistență medicală comunitară revine 

autorităților administrației publice locale pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile 

din punct de vedere medical, economic sau social. 

Furnizarea serviciilor de asistență medicală comunitară se realizează în cadrul 

unităților administrativ teritoriale prin serviciul public de asistență socială/compartimente de 

asistență socială și/sau centrele comunitare integrate/aparatul de specialitate a primarului. 

Furnizarea serviciilor de asistență medicală comunitară se realizează de următoarele categorii 

profesionale, în limita competențelor: asistent medical comunitar și mediatori sanitari, în 

funcție de specificul comunității. 

Asistența medicală comunitară are următoarele obiective: 

 Identificarea, în colaborare cu serviciul public de asistență social, a problemelor 

medico-sociale ale comunității și, în special, ale persoanelor aparținând grupurilor 

vulnerabile; 

 Facilitarea accesului populației, în special al persoanelor aparținând grupurilor 

vulnerabile , la serviciile de sănătate și sociale; 

 Promovarea unor atitudini și comportamente favorabile unui stil de viață sănătos, 

inclusive prin acțiuni de educație pentru sănătate în comunitate; 

 Participarea la implementarea de programe, proiecte, acțiuni și intervenții de 

sănătate publică, adaptate nevoilor comunității, în special persoanelor aparținând 

grupurilor vulnerabile;  

 Furnizarea de servicii de sănătate în limita competențelor profesionale legale ale 

personalului cu atribuții în domeniu. 

Tabel 3. Asistența medicală comunitară în judeţul Alba, în perioada 2014-2017 

Ani  

                      Indicator  
2014 2015 2016 2017 

UAT- uri  Urban  Rural  Urban  Rural  Urban  Rural  Urban  Rural  

Nr. asistenți medicali 

comunitari  
11 18 19 25 21 23 21 31 

Mediatori sanitari 3 1 3 1 3 1 4 1 
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În județul Alba, aproape s-a dublat numărul asistenţilor medicali comunitari angajați 

de către primării, de la 29 angajați în anul 2014 (dintre care 11 sunt angajați în mediul urban 

iar 18 sunt angajați în mediul rural) la 52 angajați în anul 2017 (dintre care 21 în mediul urban 

și 31 în mediul rural). 

În octombrie 2017, reţeaua de asistenţi medicali comunitari din judeţul Alba 

acoperea un număr de 37 de UAT-uri (reprezentând 47% din total UAT-uri), dintre care: 9 

UAT municipii/oraşe şi 28 UAT comune (reprezentând 41,79% din total UAT comune). De 

asemenea, în 5 UAT-uri au fost angajaţi mediatori sanitari: Alba Iulia, Blaj, Cîmpeni, Cugir 

şi Roşia Montană. 

Pentru a asigura minimul de calitate asistenței medicale comunitare, H.G. nr. 459/2010  

stabilește normarea personalului care desfășoară activități de asistență medicală comunitară,  

și se realizează potrivit următoarelor normative de personal: 
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- un asistent medical comunitar la 500 de persoane asistate; 

- un mediator sanitar rom la 700 de persoane consiliate. 

Unităţile administrativ teritoriale neacoperite de rețeaua de servicii medicale 

comunitare sunt: orașul Baia de Arieș şi Teiuş, precum şi comunele Almașu Mare, Arieșeni, 

Avram Iancu, Blandiana, Bucerdea Grânoasă, Cîlnic, Cenade, Ceru – Băcăinți, Ciugud, 

Ciuruleasa, Cut, Daia Română, Fărău, Galda de Jos, Horea, Întregalde, Jidvei, Livezile, 

Lopadea Noua, Meteș, Mihalț, Mirăslău, Mogoș, Noșlac, Ocoliș, Ohaba, Poiana Vadului, 

Ponor, Rădești, Rimetea, Rîmeț, Roșia de Secaș, Săliștea Sîncel, Stremț, Șibot, Unirea, Vadu 

Moților, Valea Lungă – 41 UAT-uri, reprezentând 53% din total UAT-uri. 

Activitatea serviciilor de asistență medicală comunitară este coordonată din punct de 

vedere tehnic și metodologic de către Direcția de Sănătate Publică Alba. Atât unitățile 

administrativ teritoriale cât și Direcția de Sănătate Publică Alba sunt responsabile de 

monitorizarea și evaluarea activității serviciilor de asistență medicală comunitară. 

Asistența medicală școlară - reprezintă ansamblul activităţilor de medicină 

preventivă şi curativă care se desfăşoară în toate unităţile de învăţământ de stat şi particulare 

autorizate/ acreditate. Este asigurată de către medici, medici dentişti şi asistenţi medicali, prin 

cabinete medicale şi de medicină dentară aflate în subordinea autorităţilor 

administraţiei publice locale, fiind organizate şi coordonate din punct de vedere 

profesional de către direcţiile judeţene de sănătate publică. 

Asistența medicală școlară în județul Alba este prezentă doar în mediul urban. În anul 

școlar 2017-2018 sunt 50 de cabinete medicale școlare în unități de învățământ (preşcolare, 

şcolare, liceale și universitare) și 7 cabinete stomatologice după cum urmează: 

Tabel 4. Asistența medicală şcolară în judeţul Alba, în anul şcolar 2017-2018 

Nr. 

crt. 

Unitate 

administrativ 

teritorială 

Cabinete medicale școlare Cabinete stomatologice 

Nr. cabinete 

medicale 

Nr. medici Nr. cabinete 

stomatologice 

Nr. medici 

1. Alba Iulia  26 8 5 5 

2. Aiud 3 2 1 1 

3. Blaj 4 2 - - 

4. Sebeș 10 3 - - 

5. Abrud  1 0,5** - - 

6. Cîmpeni* 1 - - - 

7. Cugir 1 0,5** 1 1 

8. Ocna Mureș 4 1 - - 

Total  50 17 7 7 

      Note: * Cabinet medical şcolar doar cu asistent medical 

   ** 0,5 jumătate de normă 

 

Din totalul de 11 unități administrativ teritoriale din mediul urban, 8 UAT-uri au 

cabinete medicale școlare, ponderea cea mai mare fiind în municipiul Alba Iulia, unde sunt 26 

de cabinete medicale şcolare și 5 cabinete de medicină dentară din totalul de 7 cabinete la 

nivelul județului. În localitățile Zlatna, Baia de Arieș și Teiuș precum și în mediul rural 

lipsește asistența medicală școlară. Acest fapt a fost constatat și în Strategia Județeană de 

Sănătate 2017 - 2020 a Direcției de Sănătate Publică Alba unde se face mențiunea că ”la 
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nivelul anului 2015, există doar 45 de cabinete medicale școlare în mediul urban, mediul rural 

fiind lipsit de asistență medicală școlară. Numărul personalului medico-sanitar în rețeaua de 

medicină școlară este foarte redus (17 medici și 45 asistenți medicali) ceea ce face ca 

serviciile medicale preventive să lipsească în special în mediul rural” 3 , această situație 

menţinându-se şi în anul 2017. 

 

II. Serviciile medicale de specialitate cuprind următoarele categorii: 

 Servicii medicale clinice acordate în ambulatorii de specialitate 

 Servicii medicale spitalicești 

                                                           
3 Direcţia de Sănătate Publică Alba, Strategia Județeană de Sănătate 2017 – 2020, citat pag. 38 
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 Servicii medicale de urgență (Unitățile de Primiri Urgențe, SMURD – Serviciul 

Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, Ambulanța) 

 Servicii de medicină dentară. 

Servicii medicale clinice acordate în ambulatorii de specialitate   

În județul Alba asistența medicală ambulatorie de specialitate este oferită de 28 de 

furnizori de servicii medicale clinice ce se află în relații contractuale cu CJAS Alba. Dintre 

aceștia, 9 sunt furnizori publici și oferă servicii medicale ambulatorii de specialitate în cadrul 

unităților sanitare cu paturi (spitale) și 19 sunt furnizori privați, după cum urmează: 

Tabel 5. Furnizori publici de asistență medicală ambulatorie de specialitate 
 

Nr. 

crt. 

Localitatea Furnizorul de asistență medicală 

ambulatorie 

Specialitatea* 

1 Alba Iulia  Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Servicii medicale clinice 

2 Abrud  Spitalul Orășenesc Abrud Servicii medicale clinice 

3 Aiud Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud Servicii medicale clinice - 

pneumoftiziologie 

4 Spitalul Municipal Aiud Servicii medicale clinice 

5 Blaj Spitalul Municipal Blaj Servicii medicale clinice 

6 Cîmpeni Spitalul Orășenesc Cîmpeni Servicii medicale clinice 

7 Spitalul de Boli Cronice Cîmpeni Servicii medicale clinice 

8 Cugir Spitalul Orășenesc Cugir Servicii medicale clinice 

9 Sebeș  Spitalul Municipal Sebeș Servicii medicale clinice 

Notă: * Descrierea serviciilor medicale clinice se regăseşte la subcapitolul servicii medicale spitaliceşti, unde 

sunt prezentate toate serviciile oferite de unităţile sanitare cu paturi, inclusiv cele din ambulatoriu  

 

Tabel 6. Furnizori privați de asistență medicală ambulatorie de specialitate 
 

Nr. 

crt. 

Localitatea Furnizorul de asistență medicală 

ambulatorie 

Specialitatea 

1 Alba Iulia  SC TUTTI SAT SRL Endocrinologie 

2 SC OPTIC MEDICAL LINE SRL Oftalmologie 

3 SC DIANA BARBONȚA SRL Diabet zaharat 

4 CAB. DR. MORARIU ȘTEFAN Pediatrie  

5 SC GEROMEDICAL SRL Geriatrie și Gerontologie 

6 TERRA ASTER SRL Geriatrie și Gerontologie 

Medicină internă 

7 CAB. DR. POPA CONSTANTIN Ortopedie și Traumatologie 

8 SC CMC PRAXIS SRL Otorinolaringologie și Obstetrică 

Ginecologie  

9 Centrul medical ”ELISAMED”* Medicina muncii, Dermatologie-

Dermatocosmetică, Endocrinologie, 

Medicină generală, Medicină interactivă, 

Nutriție, Obstetrică-Ginecologie, ORL, 

Urologie, Chirurgie generală, Medicină 

interna, Ecografie generală, Cardiologie 

10 Blaj SC ANALIMED SRL Pediatrie  

11 SC DANO VITA VASI SRL Pediatrie, Psihiatrie, Medicină Internă 

12 Cugir CAB.DR RUS MARCELA Diabet Zaharat 

13 CAB.DR. SANTU ANA Psihiatrie  

14 Galda de Jos CABINET DR. CIOANCĂ 

ALEXANDRU 

Psihiatrie 

15 Ocna Mureș CAB. DR. FABIAN MARIA Pediatrie  
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16 CAB. DR. MAHALEANU MARIA Pediatrie  

17 CAB. DR. ANGHEL DANIELA Medicină Internă 

18 Sebeș – 

Petrești  

CENTRU MEDICAL LAURA CATANĂ 

SRL 

Psihiatrie  

19 Sebeș CAB.DR. CALINICI OLGUȚA Dermatovenerologie  

20 SC CDT SRL Oftalmologie  

*Puncte de lucru: Blaj, Jidvei, Abrud, SEWS Alba Iulia 

Specialitățile furnizorilor de asistență medicală ambulatorie din mediul privat sunt 

următoarele: endocrinologie, oftalmologie, diabet zaharat, pediatrie, geriatrie și gerontologie, 

medicină internă, ortopedie și traumatologie, otorinolaringologie, obstetrică ginecologie, 

pediatrie, psihiatrie și dermatovenerologie. 

Serviciile medicale spitalicești sunt furnizate în unități sanitare cu paturi, de utilitate 

publică, cu personalitate juridică. Spitalele pot fi publice sau private, însă spitalele de urgență 

funcționează numai ca spitale publice. Serviciile medicale acordate în cadrul spitalului sunt de 

natură preventivă, curativă, de recuperare și/sau paliative. 

Spitalele se organizează și funcționează, pe criteriul teritorial și pe specificul 

patologiei.  

După criteriul teritorial avem în  județul Alba un spital județean – Spitalul Județean 

de Urgență Alba Iulia și spitale locale respectiv spitale municipale (Spitalul Municipal Aiud, 

Spitalul Municipal Blaj și Spitalul Municipal Sebeș) și spitale orășenești (Spitalul Orășenesc 

Abrud, Spitalul Orășenesc Cîmpeni și Spitalul Orășenesc Cugir). 

După criteriul patologiei, în județul Alba avem Spitalul de Boli Cronice Cîmpeni și 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud. 

De asemenea, la nivelul județului Alba, funcționează și o Unitate de asistență medico-

socială, aflată în subordinea administrației publice locale Ocna Mureș, unde sunt acordate 

servicii de îngrijire, servicii medicale, precum și servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-

sociale. 

Dintre unităţile sanitare cu paturi din judeţul Alba, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia şi Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud sunt unităţi medicale subordonate Consiliului 

Judeţean Alba, în timp ce spitalele municipale, orăşeneşti şi Spitalul de Boli Cronice Cîmpeni 

sunt subordonate municipiilor  Aiud, Blaj, Sebeş, respectiv oraşelor Abrud, Cugir, Cîmpeni.  

 

Unități medicale subordonate Consiliului Județean Alba 

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia -  este cea mai complexă unitate sanitară a 

județului Alba, ce asigură asistență medicală de specialitate și asistență medicală de urgență. 

Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia are o structură medicală și o structură funcțională 

(administrativă). 

Structura medicală cuprinde următoarele secții și/sau compartimente: 
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- Secții și compartimente  medicale (826 paturi); 

- Ambulatoriu integrat al spitalului (30 cabinete şi 3 structuri funcţionale); 

- Alte structuri funcționale (farmacie, laboratoare, etc.). 

 

Tabel 7. Secții și compartimente medicale  

la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 
 

Nr. 

crt. 
Denumire 

Nr. 

paturi 
 Compartimente 

Nr. 

paturi 

1 

 
Secția medicină internă  49 

din 

care: 

Compartiment reumatologie 6 

Compartiment pneumologie 6 

Compartiment endocrinologie 5 

2 Secția gastroenterologie 25    

3 Compartiment nefrologie 13    

4 Secția cardiologie 50  Compartiment terapie intensivă 10 

5 Secția oncologie medicală 35  Compartiment îngrijiri paliative 6 

6 Compartiment hematologie 5    

7 
Compartiment diabet zaharat, nutriție 

si boli metabolice 

17    

8 Secția chirurgie generala 60 
din 

care: 

Compartiment neurochirurgie 8 

Compartiment chirurgie plastica 

microchirurgie reconstructivă 

7 

Compartiment chirurgie vasculara 5 

9 Compartiment urologie 20    

10 Secția obstetrică ginecologie 62    

11 Secția neonatologie 30 
din 

care: 

Compartiment terapie intensivă 5 

Compartiment prematuri 10 

12 Secția pediatrie 43  Compartiment terapie acută 5 

13 Secția ortopedie și traumatologie  35    

14 Compartiment oftalmologie 15    

15 
Secția ORL 25 din 

care:  

Compartiment chirurgie maxio-

facială 

5 

16 Secția ATI 28    

17 Secția neurologie 73 
din 

care:  

Compartiment Cronici 5 

Compartiment terapie acută 5 

18 Secția boli infecțioase 46  Compartiment HIV/SIDA 4 

19 Compartiment dermato-venerice 8    

20 Secția psihiatrie acuţi 50    

21 
Compartiment psihiatrie cronici (Baia 

de Arieș) 

22    

22 
Secția recuperare medicală fizică și 

balneo 

32 din 

care: 

Compartiment recuperare medicală 

ortopedie și  traumatologie 

7 

23 Compartiment recuperare neurologică 15    

 Total  758    

1 Unitate de primiri urgențe 5  Cabinet medicină dentară de urgență  

2 Spitalizare de zi 25    

3 Stație hemodializă 4    

4 Însoţitori  14    

5 

Centrul de sănătate multifuncțională 

Ocna Mureș – spitalizare de zi 20 
din 

care: 

Cabinet medicină internă 7 

Cabinet pediatrie 8 

Cabinet obstetrică ginecologie 5 

 Total 68    

TOTAL 826    
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În cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2017, Ambulatoriul 

integrat al spitalului cuprindea următoarele cabinete şi structuri: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

Cabinet interne  

Cabinet cardiologie 

Cabinet gastroenterologie 

Cabinet reumatologie 

Cabinet nefrologie 

Cabinet endocrinologie 

Cabinet pediatrie 

Cabinet chirurgie generală 

Cabinet chirurgie plastica si 

microchirurgie reconstructiva 

Cabinet neurochirurgie 

Cabinet neurologie 

Cabinet dermato-venerice 

Cabinet psihiatrie 

Cabinet urologie 

Cabinet ortopedie-traumatologie 

Cabinet chirurgie maxio-facială 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33 

Cabinet oftalmologie 

Cabinet ORL 

Cabinet ginecologie 

Cabinet psihiatrie  

Cabinet neuropsihiatrie  

Compartiment ergoterapie 

Cabinet recuperare fizică și balneologică 

Sală de gimnastică 

Cabinet medicină sportivă 

Cabinet geriatrie și gerontologie 

Cabinet alergologie și imunitate clinică 

Cabinet pneumologie 

Cabinet hematologie 

Punct recoltare 

Fișier dispensar Policlinică  

Îngrijire curăţenie 

Statistică 

 

 

Alte structuri funcţionale în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 

2017, sunt următoarele: 

1. Bloc Operator 

2. Sterilizare 

3. Farmacie spital 

4. Laborator bacteriologie 

 Laborator analize medicale 

 Laborator imunoserologie, contagioase si planificare familiara 

 Laborator biochimie 

 Laborator hematologie 

5. UTS  

6. Laborator radiologie și imagistică medicală 

 Laborator radiologie si imagistica medicala - computer tomograf - spital si 

ambulatoriu de specialitate 

 Laborator radiologie si imagistica medicala – RMN - spital si ambulatoriu de 

specialitate 

7. Laborator explorări funcționale 

8. Laborator endoscopie digestiva diagnostica si terapeutica 

9. Laborator endoscopie bronhică 

10. Serviciul județean de medicina legala 

11. Serviciul de anatomie patologica 

 Compartiment Citologie 

 Compartiment Histopatologie 

 Compartiment Prosectura 

12. Cabinet planificare familială 

13. Cabinet medicina muncii 
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14. Cabinet oncologie medicală 

15. Cabinet Boli infecțioase 

16. Cabinet Diabet zaharat, nutriție si boli metabolice 

17. Cabinet Diabet zaharat, nutriție si boli metabolice (ed. spec.) 

18. Cabinet Diabet zaharat, nutriție si boli metabolice (picior diabetic) 

19. Centru de Sănătate Mintală adulți cu staționare de zi 

20. Centru Sănătate Mintală  copii 

21. Dispensar TBC 

22. Centrul de Sănătate Multifuncțional Ocna Mureș 

23. Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale 

24. Compartiment de internări-informații 

 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud - este o unitate sanitară aflată în subordinea 

Consiliului Județean Alba, de utilitate publică cu paturi (120 paturi) și furnizează servicii 

medicale de specialitate: pneumologie în regim spitalicesc pentru adulți și ambulatoriu 

prin ambalatorul integrat al spitalului. Serviciile medicale acordate în spital sunt: 

prevenire, curative, de recuperare și paliative a bolnavilor cu domiciliul în teritoriul arondat 

municipiului Aiud și județului Alba, cuprinse în Programul Național de Control al 

Tuberculozei. Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud are o structură medicală și o structură 

funcțională (administrativă).  

Structura medicală are următoarele secții și/sau compartimente: 

Tabel 8. Secții și compartimente medicale  

la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, în anul 2017 

Nr. 

crt. 

Denumire Paturi Compartimente 

1. Secția Pneumoftiziologie I 56 Componenta TBC - 23 paturi 

2. Secția Pneumologie II TBC 60  

3. Laborator Analize medicale   

4. Laborator Explorări Funcționale  Compartiment Endoscopie Bronșică 

5. Laborator Radiologie   

6. Farmacie   

7. Dispensar T.B.C.   

8. Statistică  Medicală   

9. S.P.C.I.N    

Total  116  

 

Spitalele municipale, subordonate Consiliilor locale ale municipiilor Aiud, Blaj şi Sebeş: 

Spitalul Municipal AIUD este o unitate sanitară cu personalitate juridică, în 

subordinea Consiliul Municipiului Aiud. Spitalul ocupă locul doi în județul Alba din punct de 

vedere al gradului de complexitate a serviciilor medicale acordate, asigurând asistență 

medicală de specialitate pentru locuitorii din municipiul Aiud cât și a zonelor arondate, 

acoperind o rază de 30 km. 

Are o structură de 225 paturi (fără Compartiment Primiri Urgenţe), acoperind 20 

specialități medicale, după cum urmează: 
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Tabel 9. Secții și compartimente medicale  

la nivelul Spitalului Municipal Aiud, în anul 2017 

Nr. 

crt. 
Denumire Nr. 

paturi 

Compartimente Nr. 

paturi 

1. Secția Interne 28 Compartiment Gastroenterologie 6 

2. Compartiment Boli Cronice 10   

3. Compartiment Cardiologie  15   

 

4. Secția Chirurgie Generală 

 

36 

Compartiment Urologie 8 

Chirurgie 24 

Compartiment ORL 4 

5. Compartiment Chirurgie plastică și 

microchirurgie reconstructivă 
5 

Pentru arși  2 

6. Secție Ortopedie și Traumatologie 25   

7. Secția Psihiatrie 32   

8. Compartiment Obstetrică – Ginecologie 20   

9. Compartiment Neonatologie 10   

10. Compartiment Pediatrie 20   

11. Compartiment ATI 5   

12. Compartiment Boli Infecțioase 10   

13. Compartiment Neurologie 9   

14. Compartiment Primire Urgențe CPU 5   

Total 230   

15. Spitalizare de zi  13   

16. Însoțitori  10   

Total 253   

 

Ambulatoriul integrat al Spitalului Municipal Aiud cuprinde următoarele cabinete 

de specialitate şi structuri: 

1. Registratură ambulatoriu 13. Cabinet Neurologie 

2. Cabinet Boli Interne 14. Cabinet ORL  

3. Cabinet Cardiologie 15. Cabinet Oftalmologie 

4. Cabinet Endocrinologie 16. Cabinet Planing Familial  

5. Cabinet Chirurgie 17. Cabinet Dermatologie 

6. Cabinet Urologie 18. Cabinet Gastroenterologie 

7. Cabinet Chirurgie plastică  19. Cabinet Medicină Fizică și Balneologie  

8. Cabinet Ortopedie și Traumatologie  20. Cabinet Pneumologie 

9. Cabinet Obstetrică – Ginecologie 21. Cabinet Medicina Muncii 

10. Cabinet Pediatrie 22. Laborator explorări funcționale 

11. Cabinet Psihiatrie 23. Laborator de Analize Medicale  

12. Cabinet Neuropsihiatrie infantilă    

 

Alte structuri funcționale în cadrul Spitalului Municipal Aiud sunt următoarele: 

 

1. Bloc Operator chirurgie 

2. Bloc Operator ortopedie traumatologie 

3. Radiologie 

4. Cabinet Diabet Zaharat, Nutriție, Boli Metabolice 

5. Cabinet Oncologie Medicală 

6. Dietetica 

7. Farmacie cu circuit închis 

8. Statistică medicală  

9. Birou Internări 

10. Registratură laborator 

11. Spălătorie 
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Spitalul Municipal Blaj este o unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea 

Consiliul Municipiului Blaj. Spitalul asigură asistență medicală de specialitate pentru 

locuitorii din municipiul Blaj cât și din zonele arondate. 

Are o structură de 277 paturi (fără Compartiment Primiri Urgenţe), acoperind 12 

specialități medicale, după cum urmează: 

 

Tabel 10. Secții și compartimente medicale  

la nivelul Spitalului Municipal Blaj, în anul 2017 

Nr. 

crt. 
Denumire Nr. 

paturi 

Compartimente 

1 Secția Medicină internă 40  

2 Compartiment Cardiologie 15 Terapie Intensivă coronarieni 

3 Secție Chirurgie Generală 60 Compartiment Ortopedie și Traumatologie  

4   Compartiment Oftalmologie 

5 Secția Obstetrică Ginecologie 30  

6 Secția Pediatrie  35  

7 Compartiment Neonatologie 11 Terapie Intensiva 

8 Secția ATI 15 ATI Obstetrică Ginecologie 

9 Compartiment Boli Infecțioase 21  

10 Secția Neurologie 30  

11 Compartiment Psihiatrie 20  

12 Compartiment Primire Urgențe (CPU) 5  

Total  277  

 

Ambulatoriul integrat al Spitalului Municipal Blaj cuprinde următoarele cabinete 

de specialitate şi structuri: 

1. Medicină Internă 8. Pediatrie 

2. Cardiologie 9. Neurologie 

3. Chirurgie Generală 10. Psihiatrie 

4. Urologie 11. Dermatovenerologie 

5. Ortopedie și Traumatologie 12. Endocrinologie 

6. Obstetrică și Ginecologie 13. ORL 

7. Oftalmologie 14. Boli Infecțioase 

 

Alte structuri funcționale în cadrul Spitalului Municipal Blaj sunt următoarele: 

 

1. Farmacie  

2. Bloc Operator 

3. Unitate de transfuzie 

4. Sterilizare 

5. Laborator analize medicale 

6. Laborator Radiologie și Imagistică Medicală 

7. Laborator Explorări Funcționale 

8. Compartiment prevenire și control al infecțiilor nosocomiale 

9. Cabinet Diabet zaharat, Nutriție și Boli Metabolice 

10. Cabinet planificare familială 

11. Dispensar TBC 
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Spitalul Municipal Sebeș este o unitate sanitară, cu personalitate juridică, asigurând 

servicii medicale complete de specialitate, preventive, curative și de recuperare a bolnavilor 

internați în unități cu paturi, a celor care se prezintă în ambulatoriu integrat atât pentru 

municipiul Sebeș cât și pentru 15 comune, pe un teritoriu de cca 120 km în diametru. Spitalul 

are 231 de paturi spitalizare continuă, 15 paturi spitalizare de zi și 8 paturi însoţitori; pentru 

situații de urgență, spitalul asigură asistență medicală prin Serviciul de Urgență – Camera de 

gardă.  

 

Tabel 11. Secții și compartimente medicale  

la nivelul Spitalului Municipal Sebeş, în anul 2017 

Nr. 

crt. 

Denumire Nr. 

paturi 

Compartimente 

1. Medicină Internă 55 Compartiment cardiologie 

2. 

Secția Chirurgie 30 

Ortopedie și Traumatologie 

3. ORL 

4. Oftalmologie 

5. Secția Obstetrică și Ginecologie 35  

6. Secția Psihiatrie Acuți 35  

7. Secția Pediatrie 26 Compartiment Neonatologie 

8. Compartiment Boli Infecțioase 5  

9. Compartiment ATI 5  

10. Compartiment Neurologie 25  

11. Compartiment Recuperare, Medicină Fizică 

și Balneară 

15  

Total 231  

12. Spitalizare de zi 15  

13. Însoţitori  8  

14. Unitate primiri urgențe - Camera de gardă   

Total 254  

 

Ambulatoriul integrat al Spitalului Municipal Sebeş cuprinde următoarele cabinete 

de specialitate şi structuri: 

1. Medicină Internă / Endocrinologie 9. Dermatologie 

2. Cardiologie 10. Neurologie 

3. Chirurgie 11. Pediatrie 

4. Ortopedie și Traumatologie 12. Recuperare, Medicină Fizică și Balneară 

5. ORL 13. Psihiatrie 

6. Oftalmologie 14. Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice 

7. Obstetrică – Ginecologie 15. Alergologie și Imunologie Clinică 

8. Boli Infecțioase 16. Planificare Familială 

 

Alte structuri funcționale în cadrul Spitalului Municipal Sebeş sunt următoarele: 

 

1. Punct Transfuzii 

2. Farmacie 

3. Bloc Operator 

4. Sterilizare 

5. Laborator Analize Medicale 

6. Laborator Recuperare , Medicină Fizică și Balneară  

7. Compartiment de Prevenție și Combaterea Infecțiilor Nosocomiale 

8. Dispensar TBC 
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Spitale orășenești, subordonate Consiliilor locale ale oraşelor Abrud, Cîmpeni, Cugir 

Spitalul Orășenesc Abrud - este o unitate sanitară de utilitate publică cu 85 de paturi, 

ce asigură servicii medicale spitalicești pentru patologie care necesită internare în regim de 

spitalizare continuă pentru îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic; asistență medicală 

spitalicească în regim de zi pentru îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic; și ambulatoriu 

prin ambulatoriul integrat al spitalului. 

Spitalul Orășenesc Abrud are o structură medicală și o structură funcțională 

(administrativă). Structura medicală are următoarele secții și/sau compartimente: 

 

Tabel 12. Secții și compartimente medicale  

la nivelul Spitalului Orăşenesc Abrud, în anul 2017 

Nr. 

crt. 

Denumire Nr. 

paturi 

 Compartimente Nr. 

paturi 

1. 
Secția Medicină internă 

25 din 

care: 

Boli Cronice 5 

2. 
Chirurgie generală 

10 din 

care: 

ORL 5 

3. Compartiment ATI 2    

4. Compartiment Recuperare, Medicină 

Fizică și Balneologie 

5    

5. 
Secția Obstetrică Ginecologie 

13 din 

care: 

Compartiment Neonatologie 3 

6. Compartiment Pediatrie 10    

7. Compartiment Boli Infecțioase 20    

Total 85    

8. Spitalizare de zi 10    

9. Însoțitori  2    

Total 97    

 

Ambulatoriul integrat al Spitalului Orăşenesc Abrud cuprinde următoarele 

cabinete de specialitate şi structuri: 

1. Cabinetul de Medicină Internă 5. Cabinet Pediatrie 

2. Cabinetul de Chirurgie Generală 6. Cabinet Recuperare, Medicină fizică și Balneară 

3. Cabinetul Obstetrică Ginecologie 7. Cabinet Oftalmologie 

4. Cabinetul ORL 8. Cabinet Dermatovenerologie  

 

Alte structuri funcționale în cadrul Spitalului Orăşenesc Abrud sunt următoarele: 

1. Farmacie 

2. Sterilizare 

3. Dietetică  

4. Laborator Analize 

5. Laborator Radiologie și Imagistică Medicală 

 

Spitalul Orășenesc Cîmpeni – este o unitate sanitară publică, cu personalitate 

juridică, subordonată Consiliului local Cîmpeni, care asigură asistenţă medicală de urgenţă, 

preventivă, curativă şi de recuperare pentru locuitorii oraşului Cîmpeni şi zonele arondate.  
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Structura medicală a Spitalului Orăşenesc Cîmpeni are următoarele secții și/sau 

compartimente: 

Tabel 13. Secții și compartimente medicale  

la nivelul Spitalului Orăşenesc Cîmpeni, în anul 2017 

Nr. 

crt. 

Denumire Nr. 

paturi 

 Compartimente Nr. 

paturi 

1. Secția Medicină Internă 30    

2. Compartiment Psihiatrie 10    

3. Compartiment Obstetrică Ginecologie 14    

4. Compartiment Gastroenterologie 14    

5. 
Secția Pediatrie 

25 din 

care: 

Compartiment Neonatologie 7 

6. 
Secția Chirurgie generală 

25 din 

care: 

Compartiment ortopedie-

traumatologie 

10 

7. Compartiment ATI 5  Unitate de transfuzie sanguină  

8. Compartiment Primiri Urgențe 5    

Total 128    

9. Spitalizare de zi 10    

10. Însoțitori  6    

Total 144    

 

Ambulatoriul integrat al Spitalului Orăşenesc Cîmpeni cuprinde următoarele 

cabinete de specialitate şi structuri: 

1. Cabinet Medicină internă 7. Cabinet ORL 

2. Cabinet Chirurgie 8. Cabinet Oftalmologie 

3. Cabinet Ortopedie 9. Cabinet Dermatologie 

4. Cabinet Obstetrică – Ginecologie 10. Recuperare Medicină Fizică și Balneologie 

5. Cabinet Pediatrie 11. Cabinet Neurologie 

6. Cabinet Psihiatrie 12. Cabinet Gastroenterologie 

 

Alte structuri funcționale în cadrul Spitalului Orăşenesc Cîmpeni sunt următoarele: 

1. Bloc Operator Chirurgie 

2. Bloc Operator Obstetrică Ginecologie 

3. Laborator Radiologie 

4. Laborator Analize Medicale 

5. Dietetică 

6. Săli Nașteri 

7. Farmacie 

8. Statistică Medicală și Internări 

 

Spitalul Orășenesc Cugir – este o unitate sanitară publică, cu personalitate juridică, 

care asigură asistenţă medicală de urgenţă, preventivă, curativă şi de recuperare. Spitalul este 

subordonat autorităţii publice locale şi are 147 paturi. 

 

Tabel 14. Secții și compartimente medicale  

la nivelul Spitalului Orăşenesc Cugir, în anul 2017 

Nr. 

crt. 

Denumire Nr. paturi 

1. Secția Medicină Internă 13 

2. Compartiment Cardiologie 18 

3. Compartiment Pneumologie 6 
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4. Compartiment Diabet zaharat, Boli de Nutriție și Boli de Metabolism 8 

5. Compartiment Obstetrică Ginecologie 15 

6. Compartiment Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie 6 

7. Compartiment Dermatovenerologie 3 

8. Compartiment Chirurgie Generală 15 

9. Compartiment Pediatrie, incluzând şi Compartiment Neonatologie 20 

10. Compartiment Boli Infecţioase 15 

11. Compartiment ATI 3 

12. Secţie Psihiatrie - Acuţi 25 

 147 

13. Spitalizare de zi 3 

14. Însoțitori   

Total 150 

 

Ambulatoriul integrat al Spitalului Orăşenesc Cugir cuprinde următoarele cabinete 

de specialitate şi structuri: 

1. Cabinet Interne 8. Cabinet Boli Infecțioase 

2. Cabinet Obstetrică – Ginecologie 9. Cabinet Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie 

3. Cabinet Dermato-venerice 10. Cabinet Oftalmologie 

4. Cabinet Chirurgie generală 11. Cabinet Endocrinologie 

5. Cabinet Diabet şi Boli de Nutriție 12. Cabinet ORL 

6. Cabinet Psihiatrie 13. Cabinet Pediatrie 

7. Cabinet Cardiologie 14. Dispensar TBC 

 

Alte structuri funcționale în cadrul Spitalului Orăşenesc Cugir sunt următoarele: 

1. Laborator analize paraclinice 

2. Farmacie cu circuit închis 

 

Spitalul de Boli Cronice Cîmpeni - este o unitate sanitară cu paturi, cu personalitate 

juridică ce furnizează servicii medicale spitalicești variate în specialitatea Pneumologie, 

Medicină Internă, Neurologie, în cadrul celor 2 secţii: Pneumologie şi Boli Cronice, 

deservind pacienții din oraşul Cîmpeni şi zona Munților Apuseni, dar şi din alte judeţe, având 

un număr de 87 paturi (85 de paturi spitalizare continuă şi 2 paturi spitalizare de zi). 

 

Tabel 15. Secții și compartimente medicale  

la nivelul Spitalului de Boli Cronice Cîmpeni, în anul 2017 

Nr. 

crt. 

Denumire Nr. paturi 

1. Secţia Pneumologie, din care 25 paturi pentru TBC 55 

2. Secţia Boli Cronice 30 

Total 85 

3. Spitalizare de zi 2 

Total 87 

 

Ambulatoriul integrat al Spitalului de Boli Cronice Cîmpeni cuprinde următoarele 

cabinete de specialitate şi structuri: 

1. Cabinet de Pneumologie 

2. Cabinet Recuperare Fizică şi Balneologie 

3. Cabinet Medicină Internă 

4. Cabinet Neurologie 
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Alte structuri funcționale în cadrul Spitalului de Boli Cronice Cîmpeni sunt 

următoarele: 

1. Laboratoare de analize medicale 

2. Laborator Bacteriologie BK 

3. Laborator radiologie şi Imagistică Medicală 

4. Laborator de Explorări Funcţionale 

5. Compartiment Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie 

6. Dispensar TBC 

7. Farmacie cu circuit închis 

 

Resursele umane implicate în asistența medicală spitalicească 

Tabel 16. Resurse umane implicate în asistența medicală spitalicească, în judeţul Alba 

Nr. 

crt 

 

 

Categorii de personal 

 

Nr. posturi 

Conform 

normativ 

personal 

Conform 

statului 

de 

funcții 

aprobat 

Ocupate Vacante 

Rata 

ocupare 

% 

Deficit 

% 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

1 Medici 272 209 149 60 71 % 29 % 

2 Farmaciști 12 6 3 3 50 % 50 % 

3 
Alt personal sanitar 

superior 
42 36 33 3 92 % 8% 

4 
Asistenți medicali (studii 

medii si superioare) 
1,088 714 617 97 86% 14% 

5 Personal auxiliar  630 350 293 57 84% 16% 

Serviciul de Ambulanță Județean Alba 

6 Medici 24 12 12 - 100% - 

7 
Asistenți medicali (studii 

medii si superioare) 126 108 108 - 100% - 

8 Personal auxiliar  124.5 110.5 110.5 0.0 100% - 

Spital Municipal Aiud 

9 Medici 45 45 33 12 73% 27% 

10 Farmaciști 2 2 1 1 50% 50% 

11 
Alt personal sanitar 

superior 
6 6 5 1 83% 17% 

12 
Asistenți medicali (studii 

medii si superioare) 
162 151 150 1 99% 1% 

13 Personal auxiliar  84 77 70 7 91% 9% 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 

14 Medici 15 15 8 7 53% 47% 

15 Farmaciști 1 1 1 - 100% - 

16 
Alt personal sanitar 

superior 
2 2 - 2 - 100% 

17 
Asistenți medicali (studii 

medii si superioare) 
41 41 30 11 73% 27% 

18 Personal auxiliar  32 32 20 12 63% 38% 

Spitalul Municipal Blaj 
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Sursa: Direcţia de Sănătate Publică ALBA, Strategia Judeţeană de Sănătate 2017-2020  

19 Medici 58 57 30 27 53% 47% 

20 Farmaciști 3 2 2 - 100% - 

21 
Alt personal sanitar 

superior 
7 7 6 1 86% 14% 

22 
Asistenți medicali (studii 

medii si superioare ) 190 181 138 43 76% 24% 

23 Personal auxiliar  110 108 72 36 67% 33% 

Spitalul Municipal Sebeş 

24 Medici 41 41 31 10 76% 24% 

25 Farmaciști 2 2 2 - 100% - 

26 
Alt personal sanitar 

superior 
7 7 5 2 71% 29% 

27 
Asistenți medicali (studii 

medii si superioare) 
158 158 138 20 87% 13% 

28 Personal auxiliar  87 87 64 23 74% 26% 

Spitalul Orăşenesc Abrud 

29 Medici 20 20 7 13 35% 65% 

30 Farmaciști 1 1 1 - 100% - 

31 
Alt personal sanitar 

superior 
5 5 3 2 60% 40% 

32 
Asistenți medicali (studii 

medii si superioare) 83 83 52 31 63% 37% 

33 Personal auxiliar  49 49 31 18 63% 37% 

Spitalul Orăşenesc Cîmpeni 

34 Medici 33 25 12 13 48% 52% 

35 Farmaciști 1 1 1 - 100% - 

36 
Alt personal sanitar 

superior 
3 3 1 2 33% 67% 

37 
Asistenți medicali (studii 

medii si superioare) 
96 85 82 3 96% 4% 

38 Personal auxiliar  65 50 48 2 96% 4% 

Spitalul de Boli Cronice Cîmpeni 

39 Medici 10 10 5 5 50% 50% 

40 Farmaciști 1 1 1 - 100% - 

41 
Alt personal sanitar 

superior 
2 2 1 1 67% 33% 

42 
Asistenți medicali (studii 

medii si superioare) 
56 56 32 24 57% 43% 

43 Personal auxiliar  34 34 15 19 44% 56% 

Spitalul Orăşenesc Cugir 

44 Medici 25 24 12 12 50% 50% 

45 Farmaciști 1 1 - 1 - 100% 

46 
Alt personal sanitar 

superior 
4 4 3 1 75% 25% 

47 
Asistenți medicali (studii 

medii si superioare) 
85 94 66 28 70% 30% 

48 Personal auxiliar  48 60 45 15 75% 25% 
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La nivelul sistemului de sănătate din judeţul Alba se constată un deficit de personal 

medical în spitalele judeţean, municipale şi orăşeneşti, în special la categoriile medici (în 

medie de 35,65%) şi farmacişti (în medie de 29,41%), dar şi la alt personal sanitar superior4 

(în medie de 20,83%), asistenţi medicali, studii medii şi superioare (în medie de 16,51%) şi 

personal auxiliar5 (în medie de 22,31%). Din punct de vedere geografic, cele mai mari deficite 

de personal medical în spitale sunt în zona Cîmpeni, Aiud, Abrud, Cugir şi Blaj.    

 

Serviciile medicale de urgență (Unitățile de primiri urgențe, SMURD – Serviciul 

Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, Ambulanța) 

Serviciile medicale de urgență se acordă prin Serviciul de Ambulanţă Judeţean 

Alba care este o unitate sanitară publică de importanță strategică, cu personalitate juridică, în 

subordinea Ministerului Sănătății, aflată în coordonarea serviciului de specialitate a Direcției 

de Sănătate Publică Alba. 

Serviciul de ambulanță județean asigură asistență medicală de urgență și transport 

medical asistat, cu echipamentele medicale de urgență, cu sau fără medic și consultații 

medicale de urgență la domiciliu și transport medical neasistat. Acest serviciu funcționează în 

regim de lucru continuu, pentru solicitările de asistență medicală de urgență. 

Principalele atribuții6 ale Serviciul de Ambulanță Județean Alba sunt următoarele: 

 Acordarea asistenţei medicale publice de urgenţă la nivel prespitalicesc asigurată prin 

echipaje medicale de urgenţă şi echipaje de consultaţii de urgenţă la domiciliu; 

 Efectuarea transportului sanitar neasistat al pacienţilor care nu se află în stare critică şi 

nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului; 

 Efectuarea transportului medical asistat al pacienţilor care necesită monitorizare şi 

îngrijiri medicale pe durata transportului; 

 Colaborarea cu celelalte instituţii sanitare şi intrarea în relaţii economice şi juridice 

rezultate din îndeplinirea atribuţiilor sale; 

 Desfăşurarea activităţii prin dispecerat medical de urgență, de preluare şi coordonare a 

apelurilor de urgenţă, cu caracter medical, primite prin numărul unic de urgenţă 112; 

 Acordarea asistenței medicale de urgență la spectacole în aer liber, festivaluri şi 

manifestări sportive, solicitată de către organizatori, pe baza unor contracte; 

 Participarea, împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, la întocmirea 

planului de acțiune în situații de urgență pe baza listelor cu mijloacele din dotare și cu 

personal, transmise de toate instituțiile cu atribuții în domeniu; 

                                                           
4  Cuprinde, spre exemplu, asistent medical şef, asistent medical principal, asistent social, kinetoterapeut, 

psiholog 
5 Cuprinde, spre exemplu, infirmier, îngrijitor, brancardier 
6  Conform Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare pentru serviciile de ambulanţă judeţene, 
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2017/07/ROF-SJA.pdf 

http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2017/07/ROF-SJA.pdf
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 Efectuarea controlului calităţii în acordarea asistenţei medicale de urgenţă, prin 

monitorizarea continuă a activităţii echipajelor de intervenţie; 

 În cazul unor accidente colective sau al unor calamităţi, desfăşurarea activităţilor de 

intervenţie specifice în conformitate cu planul roşu de intervenţie al serviciilor de 

urgenţe prespitaliceşti; 

 Efectuarea transportului produselor biologice și al organelor pentru transplant, precum și 

al personalului medical al locul solicitării, în program continuu necesar acordării 

asistenței medicale de urgență pe întreg teritoriu județului, și după caz, în afara acestuia. 

Serviciul de Ambulanță Județean Alba are sediul central în municipiul Alba Iulia și 

substații de ambulanță în localitățile: Abrud, Aiud, Baia de Arieş, Blaj, Cîmpeni, Cugir, Ocna 

Mureş, Sebeş, Teiuş, Zlatna.7 

 

                                                           
7 Sursa: http://www.ambulantaalba.ro/sedii_ambulanta/sedii_ambulanta_ALBA.htm 

http://www.ambulantaalba.ro/sedii_ambulanta/sedii_ambulanta_ALBA.htm
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În îndeplinirea atribuțiilor, Serviciul de Ambulanță Județean Alba colaborează cu 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare si Descarcerare (SMURD), Poliția, Jandarmeria, 

Pompierii și Salvamont. 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare si Descarcerare (SMURD) este o unitate 

de intervenție publică integrată, de importanță strategică, fără personalitate juridică, având în 

structura sa echipe integrate de reanimare, specializate în acordarea asistenței medicale și 

tehnice de urgență, precum și echipe de personal paramedical, specializat în acordarea 

primului ajutor calificat. Acest serviciul funcționează în cadrul Inspectoratului pentru Situații 

de Urgență  ”Unirea” al Județului Alba, în colaborare cu Unitatea de primiri urgențe  din 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. 

În perioada 2008 - 2015, prin Programul Operațional Regional, Axa 3 ”Îmbunătățirea 

infrastructurii sociale”, au fost finanțate trei proiecte ce au vizat îmbunătățirea dotării cu 

echipamente speciale a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență. 

Proiectele au fost implementate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Centrul 

Transilvaniei, unde Judeţul Alba este membru fondator, fiind achiziţionate pentru judeţul 

Alba următoarele echipamente: 

 4 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei 

medicale de urgenţă, 1 autospecială pentru lucrul cu apă şi spumă şi 1 autospecială 

pentru descarcerări grele în cadrul proiectului „Achiziţionare echipamente specifice 

pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă 

şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat  în 

Regiunea 7 Centru” (2008-2010). Valoare proiect pentru judeţul Alba 6.043.168,37 

lei. 

 4 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică şi 3 ambulanţe de 

prim ajutor în cadrul proiectului „Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în 

situaţii de urgenţă” (2012-2014). Valoare proiect pentru judeţul Alba 3.238.352 lei. 

 1 autospecială complexă de intervenţie în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea 

intervenţiilor în situaţii de urgenţă în zone greu accesibile” (2014-2015). Valoare 

proiect pentru judeţul Alba 447.877,67 lei. 

Valoarea totală a celor 3 proiecte, pentru judeţul Alba, a fost 9.729.398,04 lei.   

Structura de intervenție subordonată Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

”Unirea” al Județului Alba, este următoarea:  

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia; 

- Detașamentul de pompieri Aiud; 

- Garda de intervenție Blaj; 

- Garda de intervenție Sebeș; 

- Pichetul de pompieri Cîmpeni; 

- Punct de lucru Cugir. 
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Asistenţa medicală prespitalicească este realizată şi prin servicii medicale de urgenţă 

private, autorizate să desfăşoare astfel de activităţi medicale, în speţă fiind SC Medical 

Pegasus SRL,  Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Alba şi Elisa 

Medical Consult – asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar asistat, din Alba Iulia 

care se află în relaţii contractuale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Alba. 

Serviciile de medicină dentară  

În judeţul Alba sunt 57 de furnizori de servicii medicale dentare ce se află în relații 

contractuale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Alba (date în anul 2017).8 

 

                                                           
8 Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Alba, http://www.casan.ro/casalba/page/furnizori-medicina-dentara-

in-contract.html  

http://www.casan.ro/casalba/page/furnizori-medicina-dentara-in-contract.html
http://www.casan.ro/casalba/page/furnizori-medicina-dentara-in-contract.html
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III. Serviciile medicale complementare cuprind următoarele categorii: 

 

 Farmacii 

 Laboratoare de analize medicale 

 Servicii de îngrijire la domiciliu 

 Servicii medicale de recuperare 

 

Farmaciile – În județul Alba există 147 de puncte farmaceutice dintre care în mediul 

urban sunt 92, iar în mediul rural sunt 55 puncte farmaceutice, aflate în 45 de comune; în 22 

comune nu sunt puncte farmaceutice. 
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Figura 5. Distribuția punctelor farmaceutice din mediul urban în judeţul Alba 

 

 
Cele mai multe puncte farmaceutice sunt în Alba Iulia (41), urmate de municipiul 

Sebeș (11), iar numărul cel mai scăzut de puncte farmaceutice sunt la Baia de Arieș şi Zlatna 

(câte 2). 
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Laboratoarele de analize medicale 

În judeţul Alba, în anul 2017, erau 24 furnizori de investigaţii paraclinice, aflaţi în 

relații contractuale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Alba, din care 8 furnizori 

publici  şi 16 furnizori privaţi,  Anexa 2.  furnizată de CAS Alba. 

 

Serviciile de îngrijire la domiciliu – fac parte din sistemul de îngrijire integrată de 

care poate beneficia o persoană cu nevoi medicale, vârstnică sau cu dizabilități, atât la 

externarea din spital, cât și în cazul unor afecțiuni cronice sau terminale.  

Prevederile legislative care reglementează serviciile de îngrijire la domiciliu se 

regăsesc în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, dar şi în Hotărârile de 

Guvern şi Ordinele care aprobă Contractul-cadru anual şi Normele metodologice privind 

condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 

De serviciile de îngrijire la domiciliu pot beneficia pacienții asigurați în baza unei 

recomandări medicale, după caz, de la medicul specialist la externarea din spital; de la 

medicul de specialitate din ambulatoriu, nefiind necesară internarea, sau de la medicul de 

familie. Acordarea serviciilor medicale la domiciliu se realizează de către Casa Judeţeană de 

Asigurări de Sănătate Alba, care stabileşte criteriile de prioritizare în limita fondului aprobat, 

în baza unei decizii emise de aceasta.  

Pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu și 

îngrijiri paliative la domiciliu, prevăzute de norme și decontate de Casa Judeţeană de 

Asigurări de Sănătate, sunt, în principal, următoarele9:  

 Măsurarea parametrilor fiziologici (ex. temperatură, respiraţie, puls); 

 Administrarea medicamentelor (ex. intramuscular, subcutanat, oral, intravenos); 

 Recoltarea produselor biologice; 

 Alimentarea artificială / Alimentarea pasivă şi educarea asiguratului/aparţinătorilor; 

 Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare/ 

escarelor de decubit, complicaţiilor pulmonare; 

 Îngrijirea plăgilor/escarelor/stomelor/fistulelor/tubului de dren/sondei urinare/canulei 

traheale; 

 Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru absorbţia urinei; 

 Clismă cu scop evacuator, spălătură vaginală în cazuri de deficit motor;  

 Aspiraţie gastrică, aspiraţie căi respiratorii, paracenteză, ventilație noninvazivă; 

 Evaluarea asiguratului: stabilirea şi aplicarea unui plan de îngrijiri în controlul durerii 

şi altor simptome asociate bolii şi reevaluarea periodică;  

 Evaluarea mobilităţii, a capacităţii de auto-îngrijire, a riscului de apariţie al escarelor 

sau gradul escarelor, identificarea nevoilor nutriţionale şi recomandarea dietei şi 

                                                           
9 Lista completă se găseşte pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, http://www.cnas.ro/page/pachet-

de-servicii-medicale-de-baza-pentru-ingrijiri-medicale-la-domiciliu-si-ingrijiri-paliative-la-domiciliu.html  

http://www.cnas.ro/page/pachet-de-servicii-medicale-de-baza-pentru-ingrijiri-medicale-la-domiciliu-si-ingrijiri-paliative-la-domiciliu.html
http://www.cnas.ro/page/pachet-de-servicii-medicale-de-baza-pentru-ingrijiri-medicale-la-domiciliu-si-ingrijiri-paliative-la-domiciliu.html
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modul de administrare, implementarea intervenţiilor stabilite în planul de îngrijiri şi 

reevaluarea periodică - de către asistentul medical. 

 

Tabel 17. Evoluția furnizorilor de servicii medicale la domiciliu, aflați în relații contractuale 

cu CJAS Alba, în perioada 2014-2017 

Indicator 2014 2015 2016 2017 

Nr. furnizori de servicii medicale la domiciliu în relații 

contractuale cu CJAS Alba 
11 11 14 14 

 

Se observă o tendință ușoară de creștere a numărului de furnizori de servicii medicale 

la domiciliu din 2014 până în prezent; din cei 14 furnizori, doar unul aparține sectorului 

public – Serviciul Public de Asistență Socială Cugir (din anul 2015), restul fiind furnizori 

privați. 
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În judeţul Alba, în anul 2017, erau 14 furnizori de servicii medicale la domiciliu 

acreditați conform legii, care se află în relații contractuale cu CJAS Alba, după cum urmează: 

 ALBA IULIA  

o Asociația Caritas Alba 

o SC MEDICAL PEGASUS SRL 

o Crucea Roșie din România, Filiala Alba 

o SC BIOTERAPIA PLUS SRL 

o SC RALLUMEDICA SRL 

o SC MEDLINE SERVICE SRL  

 BLAJ 

o Asociația Caritas Mitropolitan Greco - Catolic Blaj 

o SC Central – Medical PROVITA 

o SC ANALIMED SRL 

 AIUD 

o Asociația Un Pas Înainte Alexandra 

 CUGIR 

o Serviciul Public de Asistență Socială Cugir 

o SC DEST HOME CARE SRL  

 METEȘ 

o SC REALMED Alba SRL 

 CIUGUD 

o SC ALBAMED PLUS, SRL 

 

Serviciile medicale de recuperare – se acordă în asistenţa medicală ambulatorie de 

specialitate pentru specialitatea clinică de recuperare, medicină fizică şi balneologie. Pachetul 

de servicii medicale de bază cuprinde:  

 Consultaţia medicală de specialitate iniţială (ex. anamneza, examenul clinic general şi 

specific, stabilirea explorărilor necesare şi/sau interpretarea explorărilor şi analizelor 

de laborator în vederea stabilirii diagnosticului, întocmirea planului de recuperare, 

prescrierea tratamentului medical); 

 Consultaţia de reevaluare; 

 Procedurile specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie (pentru perioade şi 

într-un ritm stabilit de medicul specialist).  

 

În judeţul Alba, în anul 2017, erau 10 furnizori de servicii medicale de recuperare, 

medicină fizică şi balneologie, acreditați conform legii, care se află în relații contractuale cu 

CJAS Alba, după cum urmează: 

 5 furnizori publici:  

o Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

o Spitalul Municipal Aiud 

o Spitalul Municipal Sebeş 
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o Spitalul Orăşenesc Abrud 

o Spitalul Orăşenesc Cugir 

 

 5 furnizori privaţi: 

o SC AVICENA SRL, Alba Iulia 

o Cab. Dr. SUCIU MONICA, Alba Iulia 

o SC MEDLIV TERAPIA SRL, Alba Iulia 

o SC TUTTI SAT SRL, Alba Iulia 

o SC BIOTERAPIA PLUS SRL, Vinţu de Jos, punct de lucru Alba Iulia. 
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2.3. Asociaţiile profesionale în domeniul sănătăţii publice la nivel județean 

 

Colegiul Medicilor din România - filiala Alba  

Corpul profesional al medicilor este organizat la nivel naţional, în cadrul Colegiului 

Medicilor din România, iar la nivelul judeţelor se organizează şi funcţionează câte un colegiu 

teritorial al medicilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

Principalul obiect de activitate al Colegiului Medicilor din România îl reprezintă 

controlul şi supravegherea exercitării profesiei de medic, aplicarea legilor şi a regulamentelor 

care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de 

medic şi păstrarea prestigiului acestei profesii în cadrul vieţii sociale. 

Mai multe informaţii pe site-ul Colegiului Medicilor din România - filiala Alba 

http://www.cmralba.ro/.  

 

Colegiul Medicilor Dentişti din România - filiala Alba  

Misiunea Colegiului Medicilor Dentişti din România este aceea de a apăra demnitatea, 

libertatea şi independenţa profesională a medicului dentist în exercitarea profesiei, de a 

promova drepturile şi interesele membrilor săi în toate domeniile de activitate, precum şi de a 

asigura respectarea de către medicii dentişti a obligaţiilor ce le revin faţă de pacienţi şi de 

sănătatea publică. 

La nivelul judeţului Alba funcţionează filiala Alba a Colegiului Medicilor Dentişti din 

România, care dispune de autonomie funcţională, organizatorică şi financiară.  

Mai multe informaţii pe site-ul Colegiului Medicilor Dentişti din România 

http://cmdr.ro.  

 

Colegiul Farmaciştilor din România – filiala Alba 

Colegiul Farmaciştilor din România se organizează şi funcţionează în baza Legii 

305/2004, ca organizaţie profesională, de interes public, apolitică având ca principal obiect de 

activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de farmacist, aplicarea legilor şi 

regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei. 

Colegiul Farmaciştilor se organizează şi funcţionează pe criterii teritoriale, la nivel 

naţional şi judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, având astfel autonomie 

funcţională, organizatorică şi financiară. 

http://www.cmralba.ro/
http://cmdr.ro/
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Mai multe informaţii pe site-ul Colegiului Farmaciştilor din România 

http://www.colegfarm.ro.  

 

Asociaţia Medicilor de Familie Alba  

Asociaţia Medicilor de Familie Alba,  asociaţie profesională neguvernamentală 

apolitică, cu personalitate juridică, reprezintă şi promovează interesele profesionale ale 

medicilor de medicină generală şi medicină de familie din judeţul Alba. 

AMF Alba este afiliată Societăţii Naţionale de Medicina Familiei din România având 

independenţă şi personalitate juridică. 

Scopul şi obiectivele principale ale Asociaţiei sunt: 

 Dezvoltarea şi afirmarea specialităţii de Medicina Familiei/Medicină Generală; 

 Reprezentarea, susţinerea şi protejarea intereselor profesionale ale membrilor săi, prin 

toate mijloacele permise de lege şi recunoaşterea Asociaţiei ca fiind de utilitate 

publică. 

Mai multe informaţii pe site-ul Societăţii Naţionale de Medicina Familiei  

http://www.snmf.ro/alba.  

 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 

România - filiala Alba 

Ordinul Asistenților Medicali Generalişti, Moașelor și Asistenților Medicali din 

România este organizație profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de 

interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilități delegate de autoritatea de 

stat, având ca obiect de activitate controlul și supravegherea exercitării profesiilor de asistent 

medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale 

de practică publică autorizate. 

Rolul fundamental al OAMGMAMR la nivel judeţean este acela de a asigura 

transferul de cunoştinţe către membrii săi, asistenţi medicali, atât ca norme de exercitare a 

profesiei, cât şi ca implementare şi actualizare a cunoştinţelor profesionale. 

Mai multe informaţii pe site-ul OAMGMAMR Alba http://www.oamralba.ro/.  

 

 

 

 

http://www.colegfarm.ro/
http://www.snmf.ro/alba
http://www.oamr.ro/
http://www.oamr.ro/
http://www.oamralba.ro/
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2.4. Organizaţiile neguvernamentale şi fundaţiile active în domeniul 

sănătăţii publice la nivel judeţean 

 

Crucea Roşie Română – filiala Alba 

Crucea Roşie Română, filiala Alba face parte din Societatea Naţională de Cruce Roşie 

din România, organizaţie neguvernamentală umanitară, de interes naţional, bazată în 

principal, pe voluntariat, membră a Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie încă de la 

înfiinţarea sa în 1876. 

Misiunea Crucii Roşii Române este de a asista persoanele vulnerabile în situații de 

dezastre şi de criză. Prin programele şi activitățile sale în beneficiul societăţii, contribuie la 

prevenirea şi alinarea suferinţei sub toate formele, protejează sănătatea şi viaţa, promovează 

respectul faţă de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naţionalitate, rasă, sex, 

religie, vârstă, apartenenţă socială sau politică. 

Filiala Alba este organizată la nivelul judeţului Alba în subfiliale de Cruce Roşie, 

situate în principalele zone: Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeş, Teiuş, Zlatna, Abrud, Cîmpeni, 

Ocna Mureş şi Cugir. De asemenea, în judeţ funcţionează 4 detaşamente de intervenţie în caz 

de dezastre la Alba Iulia, Abrud, Blaj si Cugir. 

Serviciile oferite sunt: consultații medicale de urgenţă la domiciliu, transport medical 

asistat şi neasistat în ţară şi străinătate, asistenţă medicală de urgenţă la evenimente publice. 

De asemenea, Crucea Roşie filiala Alba, prin angajaţi şi voluntari, se implică în programe 

sociale, campanii de educaţie pentru sănătate şi prim ajutor. 

Beneficiarii organizaţiei sunt: 

 persoane fără susţinători, aflate în situaţie de sărăcie extremă sau cu o stare de sănătate 

gravă; 

 persoane defavorizate, victime ale violenţei domestice, beneficiari ai sistemului public 

de asistenţă socială; 

 persoane cu acces redus la educaţie sau mijloace educaţionale; 

 persoane abuzate, neglijate sau supuse exploatării de orice fel; 

 persoane care au comis fapte prevăzute de legea penală; 

 persoane infectate cu HIV şi/sau bolnave de SIDA sau alte boli cronice grave; 

 persoane aflate în stradă sau în pericol de a-şi pierde locuinţa din motive economice 

şi/sau psiho-sociale; 

 persoane aparţinând minorităţilor etnice. 

 

Mai multe informaţii pe site-ul Crucea Roşie Română https://crucearosie.ro/ab/.  

 

https://crucearosie.ro/ab/
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Organizaţia Caritas Alba Iulia 

Organizaţia Caritas Alba Iulia este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate 

publică, înfiinţată de Arhiepiscopia Romano Catolică din Alba Iulia, fiind membră a 

Confederaţiei Caritas România. Confederaţia Caritas România este membră în Caritas Europa 

(Bruxelles) şi în Caritas Internationalis (Roma). 

Organizaţia derulează proiecte complexe în domeniul asistenţei sociale în 6 judeţe 

(Alba,  Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Mureş), pentru toate categoriile de vârstă. 

Serviciile furnizate sunt acreditate de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice. 

Servicii oferite – servicii sociale pentru copii aflaţi în dificultate în sistem rezidenţial, 

de zi, servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi şi 

boli cronice, servicii de integrare a persoanelor vulnerabile (ex. proiectul Incluziune socială şi 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi a altor grupuri vulnerabile, implementat 

alături de Consorţiul HEKS/EPER Elveţia, aplicant).  

De asemenea, organizaţia desfăşoară activităţi caritabile, precum şi activităţi educative 

pentru copii proveniţi din familii în dificultate.   

Mai multe informaţii pe site-ul Organizaţiei Caritas Alba Iulia http://www.caritas-

ab.ro/ro.  

 

Organizaţia Caritas Mitropolitan Greco – Catolic Blaj 

Organizaţia Caritas Mitropolitan Greco – Catolic Blaj este membră a Confederaţiei 

Caritas România, desfăşurând activităţi în oraşele Blaj, Teiuş, Braşov, Sibiu, Luduş, Mediaş, 

Târnăveni.  

Serviciile oferite sunt, în principal: îngrijirea medicală şi socială la domiciliu în cele 

şase localităţi din Transilvania, servicii de reabilitare pentru copii cu dizabilităţi, ajutor pentru 

familii în dificultate, sprijin şcolar pentru copii proveniţi din familii nevoiaşe, consiliere şi 

reintegrare persoane rrome.  

Mai multe informaţii pe site-ul Organizaţiei Caritas Mitropolitan Greco – Catolic Blaj 

https://www.caritas-blaj.ro/.  

 

Asociaţia Non-Guvernamentală Maria Beatrice 

Centrul de Recuperare în Regim de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi “Prietenii Mariei 

Beatrice” din Alba Iulia este o unitate medico-socială pentru copii cu dizabilităţi generate de 

afecţiuni neuromotorii, osteoarticulare şi musculare, temporare sau permanente, înfiinţat de 

Asociaţia Non-Guvernamentală Maria Beatrice. 

http://www.caritas-ab.ro/ro
http://www.caritas-ab.ro/ro
https://www.caritas-blaj.ro/
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Centrul Maria Beatrice oferă servicii de recuperare intensivă pentru copii cu 

afecţiuni motorii neurologice şi neuromusculare (ex. kinetoterapie, terapie VOJTA, 

mecanoterapie, hidrokinetoterapie, masaj terapeutic, termoterapie, psihoterapie şi terapie 

ocupaţională, psihoterapie logopedică, stimulare senzorială), consiliere psihologică pentru 

copii şi familiile acestora. 

Asociaţia Non-Guvernamentală Maria Beatrice colaborează cu universităţi, spitale, 

asociaţii profesionale în vederea formării de specialişti în kinetoterapie şi motricitate specială, 

terapie ocupaţională; asigură formarea profesională şi calificarea personalului angajat; 

participă la evenimente naţionale şi internaţionale care vizează schimb de bune practici în 

domeniu; participă la activităţi cu impact social asupra comunităţii locale; colaborează cu 

autorităţi publice locale şi instituţii publice în vederea furnizării de servicii sociale şi 

organizarea de evenimente cu impact în domeniu. 

Mai multe informaţii pe site-ul Asociaţiei Non-Guvernamentale Maria Beatrice 

http://mariabeatrice.ro/.  

 

Asociaţia SM Speromax Alba 

Asociaţia SM Speromax Alba, organizaţie neguvernamentală, non-profit, înfiinţată în 

anul 2007 de un grup de pacienţi cu Scleroză Multiplă este, la nivel naţional, membră 

fondatoare VOLUM – Federaţia Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în 

România. 

Misiunea Asociaţiei este creşterea calităţii vieţii în rândul persoanelor afectate de 

Scleroză Multiplă. 

Serviciile oferite de Asociaţia SM Speromax Alba sunt: 

 servicii de asistenţă socială şi informare; 

 transportul pacienţilor la evaluare şi ridicarea tratamentului acestora de la Târgu 

Mureş; 

 terapie Bowen; 

 kinetoterapie la sala de kinetoterapie din Alba Iulia şi acasă la pacienţi; 

 terapie ocupaţională la asociaţie şi acasă la pacienţi; 

 suport psihologic – individual şi grup terapeutic; 

 activităţi de socializare; 

 participare la activităţi de sensibilizare (ex. marşul persoanelor cu dizabilităţi, ştafeta 

ciclistă SM), seminarii, conferinţe. 

Mai multe informaţii pe site-ul Asociaţiei SM Speromax Alba http://smalba.ro/.  

 

 

 

http://mariabeatrice.ro/
http://smalba.ro/
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Asociaţia Un Pas Înainte Alexandra, Aiud 

Asociaţia Un Pas Înainte Alexandra, Aiud, organizaţie neguvernamentală constituită 

în anul 2014, îşi propune să îmbunătăţească calitatea vieţii persoanelor cu dizabilităţi de ordin 

fizic, psihic şi social şi a familiilor acestora, dar şi a altor categorii de persoane aflate în 

dificultate de ordin social şi economic. 

Serviciile oferite sunt, în principal: servicii de recuperare neuromotorie (electroterapie, 

kinetoterapie, masaj, mecanoterapie, reflexoterapie, termoterapie), suport şi consiliere 

psihologică, integrare socială individualizată prin logopedie, ludoterapie, terapie cognitivă.   

Beneficiarii sunt, în principal, copii cu dizabilităţi din municipiul Aiud şi zonele 

limitrofe.  

Mai multe informaţii pe site-ul Asociaţiei Un Pas Înainte Alexandra, Aiud 

http://unpasinaintealexandra.ro/.  

 

Asociaţia pentru Consiliere şi Asistenţă Specializată ACAS, Alba Iulia 

Asociaţia ACAS Alba Iulia este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 

2002, a cărei misiune este să ofere suport şi asistenţă specializată persoanelor cu nevoi 

speciale, persoanelor aflate în dificultate şi oricărei alte persoane care solicită serviciile 

asociaţiei. Domenii de interes: socio-medicale, educaţional, drepturile omului.   

Obiectivele Asociaţiei ACAS sunt: sprijinirea dezvoltării persoanei la potenţial 

maxim, aprecierea acesteia pentru ceea ce este, integrarea armonioasă socio-familială şi 

şcolar-profesională, precum şi sprijinirea familiilor în dificultate.   

Asociaţia are ca structuri: Centrul de Recuperare pentru Copii „Gepetto”, Centrul de 

resurse pentru recuperarea/abilitarea copilului şi intenţia de a iniţia din aprilie 2018 platforma 

media. Beneficiari sunt: copii, adolescenţi şi tineri care doresc să se implice civic şi social, 

copii, adolescenţi şi tineri cu dizabilităţi şi familiile acestora, specialişti. 

Programele iniţiate de Asociaţia ACAS sunt: Cupa ACAS – eveniment sportiv pentru 

copii şi tineri cu dizabilităţi (desfăşurat anual din 2004) şi Simpozionul ACAS (4 ediţii 

desfăşurate anual în perioada 2013 - 2016), transformat din 2017 în Conferinţa ACAS. 

Mai multe informaţii pe site-ul Asociaţiei ACAS, Alba Iulia http://acas-alba.ro/.  

 

Asociaţia Pacienţilor Alba 

Misiunea asociaţiei este promovarea şi apărarea drepturilor pacienţilor în 

condiţiile  stabilite de Constituţia ţării şi reprezentarea intereselor acestora atât în relaţiile cu 

instituţiile statului care concură la legiferarea şi înfăptuirea actului medical, cât şi 

cu  furnizorii serviciilor medicale. 

http://unpasinaintealexandra.ro/
http://acas-alba.ro/
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În acest sens, Asociaţia îşi propune, în principal: 

 să reprezinte şi să apere interesele pacienţilor în raport cu furnizorii de servicii 

medicale şi instituţiile statului; 

 să ofere informaţii pacienţilor cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora; 

 să susţină propuneri legislative, strategii, programe, proiecte care vizează 

îmbunătăţirea serviciilor şi facilităţilor acordate pacienţilor; 

 

Mai multe informaţii pe site-ul Asociaţiei Pacienţilor Alba 

http://www.pacientialba.ro/.  

 

Asociaţia pensionarilor Speranţa Alba 

Asociaţia pensionarilor Speranţa Alba este o organizaţie obştească, cu personalitate 

juridică, de drept privat, autonomă, neguvernamentală, fără scop patrimonial şi apolitică, 

înfiinţată în anul 2006.  

Asociaţia derulează activităţi în domeniul social, domeniul sănătăţii, activităţi de 

socializare şi culturale pentru membrii asociaţiei, persoane vârstnice. Asociaţia militează 

pentru respectarea şi promovarea drepturilor persoanelor vârstnice în raport cu instituţiile 

statului, fiind reprezentată în Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 

Persoanelor Vârstnice, de pe lângă Instituţia Prefectului - Judeţul Alba.  

 

Asociaţia HOSPICE ELIANA 

Scopul principal al Asociaţiei HOSPICE ELIANA este implementarea, dezvoltarea, 

promovarea și oferta de servicii socio-medicale și de îngrijiri paliative destinate pacienţilor 

adulţi şi copii suferinzi de boli progresive grave sau cu speranță de viață limitată, precum şi a 

vârstnicilor, prin unități-echipe de îngrijire la domiciliu, centre de zi, unități cu paturi, centre 

rezidenţiale, cabinete de tip ambulatoriu, linie telefonică de tip help-line şi orice alte tipuri de 

organizare care vor fi considerate necesare şi utile de către Asociaţie. 

Scopul secundar al Asociaţiei este promovarea conceptului de Hospice şi a îngrijirilor 

paliative atât în rândul profesioniştilor cât şi a comunităţii în general, precum şi formarea în 

domeniul îngrijirilor paliative. 

Obiectivele Asociaţiei vizează: 

 Organizarea si dezvoltarea serviciilor de îngrijiri medicale și paliative la domiciliu, în 

mediu urban şi rural;  

 Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri pentru medici, 

asistente medicale precum și pentru aparţinătorii bolnavilor;  

http://www.pacientialba.ro/
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 Crearea şi dezvoltarea unor acţiuni de voluntariat, pregătirea voluntarilor pentru 

centrele de zi, unităţile de îngrijiri la domiciliu şi unități cu paturi de tip hospice.  

 

Mai multe informaţii pe site-ul Asociaţiei HOSPICE ELIANA 

http://www.facebook.com/HospiceEliana/  

 

Asociaţia Pro Sănătate Alba 

Asociaţia Pro Sănătate Alba funcţionează ca persoană juridică de drept privat, cu scop 

nepatrimonial şi are ca scop stabilirea cadrului necesar pentru implementarea politicilor 

publice de sănătate la nivel local, precum şi dezvoltarea de programe în domeniul sănătăţii în 

vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei din judeţul Alba. Membri fondatori sunt: UAT 

Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și Spitalul 

de Pneumoftiziologie Aiud. 

Câteva dintre obiectivele Asociaţiei sunt: 

 implicarea instituțiilor, resurselor și specialiștilor în procesul de implementare a 

politicilor publice de sănătate la nivel județean; 

 promovarea programelor de sănătate și educație pentru sănătate prin organizarea de 

evenimente și campanii de informare, conștientizarea și sensibilizarea populației pe 

diverse teme specifice sănătății; 

 elaborarea și implementarea de proiecte/programe de educație pentru sănătate, pentru 

diferite categorii de populație; 

 facilitarea dialogului/colaborării interinstituționale între factorii de decizie în politicile 

publice de sănătate și comunitate; 

 facilitarea accesului la informare, instruire și formare profesională continuă în 

domeniul socio-medical; 

 sprijinirea diferitelor categorii de pacienți/populație prin organizarea și sprijinirea 

grupurilor de suport; 

 dezvoltarea unor rețele de voluntariat în domeniul sănătății publice în 

școală/comunitate. 

 

Asociația pentru educație și sănătate integrativă ”Academia Elisa” 

Asociația pentru educație și sănătate integrativă ”Academia Elisa” funcţionează ca 

persoană juridică de drept privat, cu scop nelucrativ și nepatrimonial, de interes general 

pentru comunitatea cetățenilor inclusiv a persoanelor cu dizabilități, vizând desfășurarea de 

activități de promovarea educației pentru sănătate, dezvoltarea inteligenței emoționale și a 

creativității copiilor prin activități non-formale.  

Obiectivul asociației este sprijinirea în dezvoltarea personală a copiilor prin artă, 

jocuri, teatru, muzică și alte mjetode non-formale, pentru a deveni tineri perfect adaptați și 

integrați în societate. 

http://www.facebook.com/HospiceEliana/
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Activități pe care le desfășoară organizația: 

 organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, tabere, 

școli de vara, programe de parenting; 

 realizarea, editarea şi difuzarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, 

programe informatice şi alte materiale informative; 

 consilierea membriilor asociaţiei şi a altor persoane interesate (părinţi, profesori, 

educatori), în conformitate cu scopul şi obiectivul asociaţiei; 

 derularea unor programe de prevenţie, screening, profilaxie, conştientizarea 

riscurilor unor afecţiuni, a consumului de stupefiante, fumat, consumul de alcool, etc, 

 dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu alte endități juridice 

(ONG, societăţi şi autorităţi sau instituţii) din ţară şi străinătate; 

 derularea de activităţi specifice de sponsorizare şi mecenat; 

 alte activităţi care contribuie la realizarea scopului şi al obiectivului asociaţiei, şi care 

nu contravin ordinii de drept a statului.  

 

 

 

 Cap. III. Beneficiarii sistemului de sănătate publică în judeţul Alba 
 

3.1. Date demografice – tendinţe 

 

3.1.1. Populaţia totală şi structură pe medii, sexe, grupe de vârstă şi UAT-uri  
 

 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică – INSSE – Baze de date 

statistice – TEMPO – online reiese că populația rezidentă în județul Alba, la 1 ianuarie 

2017, este de 379.486 persoane din care 187.417 – bărbați (reprezentând 49%) și 192.069 

femei (reprezentând 51%). În mediul urban avem o populație de 227.244 persoane 

(reprezentând 60% din populația totală) din care 110.180 bărbați și 117.064 femei, iar în 

mediul rural avem o populație de 152.242 persoane (reprezentând 40% din populația totală) 

din care 77.237 bărbați și 75.005 femei. 

Tabel 18. Structura populaţiei rezidente a judeţului Alba, pe medii şi sexe, în anul 2017 

Populaţia  Total Urban Rural Masculin Feminin 

Persoane  379.486 227.244 152.242 187.417 192.069 

Procente 

% 
100% 60% 40% 49% 51% 
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Structura populației județului Alba pe grupe de vârstă, la 1 ianuarie 2017 arată un 

număr în scădere a populaţiei tinere de la o grupă de vârstă la alta, o pondere mai scăzută 

a populaţiei feminine între 0-54 ani faţă de populaţia masculină (cea mai mare diferenţă – 

4,21% se înregistrează la categoria 20-24 ani) şi o pondere mai ridicată a populaţiei 

feminine peste 55 ani faţă de cea masculină (cea mai mare diferenţă + 34,77% se 

înregistrează la categoria peste 85 ani). O consecinţă a acestei stări de fapt este scăderea 

natalităţii, cu impact asupra reducerii populaţiei în perioada următoare.  

 

Tabel 19. Structura populaţiei rezidente a judeţului Alba, pe grupe de vârstă şi sexe, în anul 2017 

Grupa de 

vârstă 

Total 

populaţie  
Feminin Masculin 

Feminin 

(%) 

Masculin 

(%) 

Diferenţă 

procente 

0- 4 ani 16.132 7.861 8.271 48,73% 51,27% -2,54% 

5- 9 ani 18.037 8.740 9.297 48,46% 51,54% -3,09% 

10-14 ani 18.523 8.905 9.618 48,08% 51,92% -3,85% 

15-19 ani 19.695 9.493 10.202 48,20% 51,80% -3,60% 

20-24 ani 20.717 9.922 10.795 47,89% 52,11% -4,21% 

25-29 ani 27.522 13.348 14.174 48,50% 51,50% -3,00% 

30-34 ani 26.950 12.974 13.976 48,14% 51,86% -3,72% 

35-39 ani 30.700 14.819 15.881 48,27% 51,73% -3,46% 

40-44 ani 31.197 15.134 16.063 48,51% 51,49% -2,98% 
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Figura 6. Structura demografică în județul Alba, pe grupe de vârstă, 

la data de 1 ianuarie 2017
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45-49 ani 32.773 16.202 16.571 49,44% 50,56% -1,13% 

50-54 ani 22.955 11.357 11.598 49,48% 50,52% -1,05% 

55-59 ani 25.590 12.919 12.671 50,48% 49,52% 0,97% 

60-64 ani 26.090 13.698 12.392 52,50% 47,50% 5,01% 

65-69 ani 20.569 11.124 9.445 54,08% 45,92% 8,16% 

70-74 ani 14.190 8.052 6.138 56,74% 43,26% 13,49% 

75-79 ani 12.723 7.672 5.051 60,30% 39,70% 20,60% 

80-84 ani 8.911 5.663 3.248 63,55% 36,45% 27,10% 

85 ani si 

peste 
6.212 4.186 2.026 67,39% 

32,61% 34,77% 

 Total  379.486 192.069 187.417 50,61% 49,39% 1,23% 
Sursa: prelucrări pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică – INSSE – Baze de date statistice – 

TEMPO – online 

 

Analizând structura populaţiei pe zone geografice şi medii de rezidenţă, se 

constată o pondere mai ridicată a populaţiei în Zona Mureşului – 45% şi Zona Podişul 

Secaşelor şi Valea Cugirului – 26% şi mai scăzută în Zona Munţilor Apuseni – 16% şi Zona 

Târnavelor – 13%.  

Tabel 20. Populaţia totală pe zone geografice/microregiuni ale judeţului Alba 

JUDET 

ALBA /Total 

populație 

Zona Mureșului 
Zona Munților 

Apuseni 

Zona Podișul 

Secașelor și Valea 

Cugirului 

Zona 

Târnavelor 

UAT-uri 
4 municipii şi oraşe 

19 comune 

4 oraşe 

22 comune 

2 municipii şi oraşe 

16 comune 

1 municipiu  

10 comune 

379.486 170.872 61.572 97.624 49.418 

100% 45% 16% 26% 13% 
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Figura 7. Structura demografică pe zone geografice/medii de 

rezidenţă, la data de 1 ianuarie 2017
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Primele 10 UAT-uri cu cea mai mare populaţie din judeţul Alba (în jur şi peste 

7.000 locuitori), la 1 ianuarie 2017, sunt: 

1. Alba Iulia (74.425 locuitori) 

2. Sebeş (32.481 locuitori) 

3. Cugir (26.445 locuitori) 

4. Aiud (26.091 locuitori) 

5. Blaj (20.929 locuitori) 

6. Ocna Mureş (14.462 locuitori) 

7. Zlatna (7.937 locuitori) 

8. Cîmpeni (7.564 locuitori) 

9. Teiuş (7.412 locuitori) 

10. Ighiu (6.913 locuitori) 

 

Ultimele 10 UAT-uri cu cea mai mică populaţie din judeţul Alba (sub 1000 

locuitori), la 1 ianuarie 2017, sunt: 

1. Doştat (999 locuitori) 

2. Cenade (974 locuitori) 

3. Blandiana (924 locuitori) 

4. Mogoş (818 locuitori) 

5. Ohaba (659 locuitori) 

6. Întregalde (615 locuitori) 

7. Ponor (596 locuitori) 

8. Ocoliş (582 locuitori) 

9. Rîmeţ (545 locuitori) 

10. Ceru-Băcăinţi (253 locuitori) 

 

Principalele concluzii:  

1. Populaţie preponderentă în mediul urban (60%); 

2. Pondere mai scăzută a populaţiei feminine între 0-54 ani faţă de populaţia 

masculină, cu consecinţe asupra natalităţii; 

3. Populaţie preponderentă în Zona Mureşului şi mai redusă în Zona Munţilor 

Apuseni. 
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3.1.2. Tendinţe demografice în judeţul Alba, în perioada 2011-2016  
 

Populaţia rezidentă a judeţului Alba a scăzut în perioada 2011-2016 de la 342.376 

la 333.450 persoane, adică cu 8.926 persoane (o scădere procentuală de 2,61%) din cauza 

sporului natural negativ şi a fenomenului de emigrare internaţională, scăderea înscriindu-se în 

trendul înregistrat după anul 1992. 



STRATEGIA JUDEŢULUI     ALBA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII, 2018-2023 

 

 

 

66 

 

Notă: Populaţia rezidentă reprezintă totalitatea persoanelor cu cetățenie română, străini și fără cetățenie, care 

au reședința obișnuită pe teritoriul României o perioadă neîntreruptă de cel puțin 12 luni înainte de perioada de 

referință.  

Tabel 21. Populaţia rezidentă a Judeţului Alba la 1 ianuarie,  

pe grupe mari de vârstă, în anii 2011- 2016 

                 - număr persoane - 

Grupe de 

vârstă 
Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

0-14 ani 52.597 52.466 51.452 50.550 49.917 49.353 

15-49 ani 158.431 157.668 156.422 155.276 154.100 152.471 

50-64 ani 72.980 72.885 72.461 72.091 71.087 69.849 

peste 65 ani 58.368 58.460 59.182 59.800 60.811 61.777 

Total 342.376 341.479 339.517 337.717 335.915 333.450 

Sursa: INSSE, baze de date TEMPO online 

Pe grupe de vârstă, structura populaţiei rezidente pe perioada studiată, arată o 

tendinţă de îmbătrânire a populaţiei. Astfel, în anul 2016 faţă de anul 2011 a scăzut 

populaţia tânără de 0-14 ani cu 3.244 persoane (cu 6,17%), a scăzut populația tânără aptă 

de muncă de 15-49 ani cu 5.960 persoane (cu 3,76%), a scăzut populația de 50-64 ani cu 

3.131 persoane (cu 4,29%) şi a crescut populaţia în vârstă de 65 ani şi peste cu 3.409 

persoane (cu 5,84%). 
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Figura 8. Populaţia rezidentă a judeţului Alba la 1 ianuarie

Populatie judet Alba



STRATEGIA JUDEŢULUI     ALBA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII, 2018-2023 

 

 
 

67 

 

 
 

 

Tabel 22. Populaţia rezidentă a Judeţului Alba la 1 ianuarie, 

pe grupe mari de vârstă, în anii 2011- 2016 

                 - procente - 

Grupe de 

vârstă 
Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

0-14 ani 15,36% 15,36% 15,15% 14,97% 14,86% 14,80% 

15-49 ani 46,27% 46,17% 46,07% 45,98% 45,87% 45,73% 

50-64 ani 21,32% 21,34% 21,34% 21,35% 21,16% 20,95% 

peste 65 ani 17,05% 17,12% 17,43% 17,71% 18,10% 18,53% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Sursa: INSSE, baze de date TEMPO online 

Analizând evoluţia structurii populaţiei pe grupe de vârstă în perioada 2011-2016 şi 

comparând anul 2016 cu 2011, se constată o proporţie mare la grupa de vârstă 15-49 ani, 

respectiv 50-64 ani în toţi anii, o scădere permanentă a ponderii grupei de vârstă 0-14 ani şi 

o creştere permanentă a ponderii grupei de vârstă 65 ani şi peste.  

Astfel, fenomenul de îmbătrânire demografică se produce din cauza scăderii alarmante 

a natalităţii şi fenomenului migraţiei externe a tinerilor. Ponderi în scădere a populaţiei tinere 

şi ponderi în creştere a populaţiei vârstnice fac necesară o regândire a politicilor de sănătate 

aplicate în perioada următoare în România şi implicit în judeţul Alba, politici care să 

crească natalitatea, să limiteze fenomenul migraţiei tinerilor şi să răspundă nevoilor 

specifice populaţiei vârstnice.    
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Figura 9. Evoluţia populaţiei rezidente din Judeţul Alba, pe categorii mari 
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Tabel 23. Structura populaţiei rezidente a judeţului Alba, pe medii şi sexe, în anii 2011-2016 

Anii Total Urban Rural Masculin Feminin 

2011 100,00% 57,95% 42,05% 49,20% 50,80% 

2012 100,00% 58,09% 41,91% 49,21% 50,79% 

2013 100,00% 58,13% 41,87% 49,32% 50,68% 

2014 100,00% 58,18% 41,82% 49,42% 50,58% 

2015 100,00% 58,28% 41,72% 49,38% 50,62% 

2016 100,00% 58,34% 41,66% 49,35% 50,65% 

    Sursa: prelucrări pe baza datelor INSSE, baze de date TEMPO online 

Structura pe sexe a populaţiei este relativ constantă în perioada analizată, de aceea 

transformările demografice sunt nesemnificative. Se constată tendinţa de micşorare a 

dezechilibrului pe sexe - 49,35% masculin şi 50,65% feminin în anul 2016 faţă de 49,20% 

masculin şi 50,80% feminin în anul 2011. 

În ceea ce priveşte structura pe medii de rezidenţă a populaţiei din judeţul Alba, se 

constată o creştere a ponderii populaţiei din mediul urban (de la 57,95% în 2011 la 58,34% în 

2016) şi implicit o reducere a ponderii populaţiei din mediul rural (de la 42,05% în 2011 la 

41,66% în 2016). 

 

Tabel 24. Indicatori de dependenţă demografică la nivelul judeţului Alba în perioada 2011-2016 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Indicele de îmbătrânire a populaţiei 

Număr persoane vârstnice (65 ani şi peste) 

care revin la 100 persoane tinere (sub 15 

ani) 

100,91 103,16 105,87 108,71 111,86 115,44 

Raportul de dependenţă demografică 

pentru adulţi 

Număr de persoane vârstnice (65 ani şi 

peste) care revin la 100 de persoane în vârstă 

de muncă (15-64 ani) 

20,90 21,25 21,62 21,94 22,45 22,97 

Raportul de dependenţă demografică 

Număr de persoane tinere (sub 15 ani) şi 

vârstnice (65 ani şi peste) care revin la 100 

de persoane în vârstă de muncă (15-64 ani) 

41,62 41,85 42,04 42,13 42,52 42,87 

 

Dacă în 2011, la 100 persoane în vârstă de muncă reveneau aproximativ 21 persoane 

în vârstă de 65 şi peste, în anul 2016 raportul s-a adâncit la aproximativ 23 de persoane 

vârstnice la 100 persoane în vârstă de muncă, înscriindu-se în tendinţa manifestată începând 

cu anii ‘90. Generaţiile născute după 1990, mai reduse ca dimensiune, se vor afla pe piaţa 

muncii în anii 2020-2030 şi vor avea de întreţinut economic o populaţie vârstnică numeroasă, 

inactivă economic. Accentuarea procesului de îmbătrânire în următoarele decenii este 

evidentă şi necesită, în primul rând, o adaptare a politicilor publice la noul profil al 
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structurii pe vârste a populaţiei şi, în al doilea rând, promovarea unor politici publice de 

stimulare a natalităţii.    

Analizând evoluţia populaţiei după domiciliu la 1 ianuarie 2017 faţă de 1 ianuarie 

2011, pe medii de rezidenţă şi zone ale judeţului Alba, se constată următoarele: 

- În mediul urban, populaţia a crescut doar în municipiul Alba Iulia (cu 1196 

locuitori) şi municipiul Sebeş (cu 39 locuitori); în restul municipiilor şi oraşelor   

s-au înregistrat scăderi ale populaţiei, mai evidente fiind în Cugir (cu 1530 

locuitori) şi Aiud (cu 1078 locuitori); 

- În Zona Mureşului (mediul rural) s-au înregistrat creşteri ale populaţiei în 

comunele Ciugud, Ighiu şi Sîntimbru, în restul comunelor înregistrându-se scăderi, 

cele mai evidente în Unirea şi Fărău; 

- În Zona Munţilor Apuseni (mediul rural) s-au înregistrat scăderi ale populaţiei 

în toate comunele, cele mai evidente fiind în Lupşa şi Roşia Montană; 

- În Zona Podişul Secaşelor şi Valea Cugirului (mediul rural) s-au înregistrat 

creşteri ale populaţiei în comunele Săsciori, Câlnic şi Pianu, în comunele Vinţu de 

Jos şi Săliştea populaţia a rămas aproximativ aceeaşi, în restul comunelor 

înregistrându-se scăderi, cele mai evidente în Ohaba, Şugag şi Blandiana; 

- În Zona Târnavelor (mediul rural) s-au înregistrat creşteri ale populaţiei în 

comunele Crăciunelu de Jos şi Cenade, în restul comunelor înregistrându-se 

scăderi, cele mai evidente în Lopadea Nouă şi Sîncel. 

Cauzele posibile ale creşterilor de populaţie în UAT-urile menţionate mai sus sunt: 

creşterea economică, implicarea autorităţilor publice locale în atragerea de investiţii şi 

ridicarea calităţii vieţii populaţiei, prezenţa comunităţilor de rromi. 

 

 
Sursa: prelucrări pe baza datelor furnizate de INSSE, baze de date TEMPO online 

Alba
Iulia

Aiud Blaj Sebeș Abrud
Baia de 

Arieș
Cîmpeni Cugir

Ocna 
Mureș

Teiuș Zlatna

Serie1 1196 -1078 -530 39 -360 -376 -474 -1530 -803 -268 -377

1196

-1078

-530

39

-360 -376
-474

-1530

-803

-268 -377

Figura 10. Dinamica populației din mediul urban 

în ultimii 7 ani 
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Figura 11. Evoluţia populaţiei după domiciliu la 1 ianuarie 2017 faţă de 1 ianuarie 2011  

în Zona Mureşului 

 

 
Sursa: prelucrări pe baza datelor furnizate de INSSE, baze de date TEMPO online 

 

 

Figura 12. Evoluţia populaţiei după domiciliu la 1 ianuarie 2017 faţă de 1 ianuarie 2011  

în Zona Munţilor Apuseni 

 
Sursa: prelucrări pe baza datelor furnizate de INSSE, baze de date TEMPO online 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIA JUDEŢULUI     ALBA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII, 2018-2023 

 

 
 

71 

 

Figura 13. Evoluţia populaţiei după domiciliu la 1 ianuarie 2017 faţă de 1 ianuarie 2011  

în Zona Podişul Secaşelor şi Valea Cugirului 

 

 
Sursa: prelucrări pe baza datelor furnizate de INSSE, baze de date TEMPO online 

 

 

Figura 14. Evoluţia populaţiei după domiciliu la 1 ianuarie 2017 faţă de 1 ianuarie 2011  

în Zona Târnave 

 

 
Sursa: prelucrări pe baza datelor furnizate de INSSE, baze de date TEMPO online 
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Principalele concluzii:  

1. Reducerea populaţiei rezidente a judeţului cu aproximativ 9000 persoane în 6 

ani; 

2. Îmbătrânirea populaţiei (scăderea populaţiei tinere 0-14 ani cu 3.244 persoane,  

15-49 ani cu 5.960 persoane şi creşterea populaţiei vârstnice peste 65 ani cu 

3.409 persoane); 

3. Principalele cauze ale îmbătrânirii populaţiei: scăderea natalităţii şi fenomenul 

migraţiei tinerilor; 

4. Necesitatea adaptării politicilor publice de sănătate la nevoile specifice 

populaţiei vârstnice, în creştere. 

 

3.1.3. Natalitatea în judeţul Alba 
 

În anul 2016, rata natalităţii în judeţul Alba a fost de 8 născuţi vii la 1000 locuitori 

(comparativ cu 8,6 la nivel naţional), mai mică decât în anul 2011 când au fost 8,4 născuţi vii 

la 1000 locuitori. Prin urmare, în judeţul Alba, rata natalităţii a înregistrat un trend 

descendent, cu mici fluctuaţii în perioada analizată, fiind mai mică decât media de la nivel 

naţional, în contextul în care natalitatea din România scade comparativ cu media 

europeană (10,13 născuţi vii la 1000 locuitori în anul 2014).  

 

Tabel 25. Rata natalităţii (născuţi vii la 1000 locuitori) în perioada 2011-2016 

Anii 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Romania 8,7 9 9,6 8,8 9 8,6 

Judeţul Alba 8,4 8,4 8,7 8,2 8,2 8 

     Sursa: INSSE, baze de date TEMPO online 

 

Analizând dinamica natalităţii în perioada 2011-2016 pe total judeţul Alba şi medii – 

urban şi rural, se constată că ratele natalităţii au fost de cele mai multe ori apropiate, uşor 

mai ridicate în mediul urban comparativ cu mediul rural. Cele mai mari diferenţe între urban 
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şi rural au fost în anii 2013 (0,5‰ locuitori), respectiv în anul 2016, când rata natalităţii din 

rural a depăşit-o pe cea din urban cu 1,3‰ locuitori. 

 

 

Tabel 26. Ponderea născuţilor vii după grupa de vârstă a mamei în judeţul Alba,  

în perioada 2011-2016 (procente) 

Anii 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sub 20 ani 10,15 9,47 10,05 10,52 9,28 11,13 

20-34 ani 79,12 79,70 77,65 76,95 78,34 74,78 

peste 35 ani 10,73 10,83 12,29 12,52 12,38 14,09 

Sursa: INSSE, baze de date TEMPO online 

În anul 2016, în judeţul Alba  a crescut ponderea născuţilor cu mame sub 20 ani şi a 

celor cu mame peste 35 ani şi a scăzut ponderea născuţilor cu mame între 20-34 ani faţă de 

anii anteriori. 
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Figura 16. Dinamica natalităţii pe medii în judeţul Alba în 

perioada 2011-2016
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Analizând situaţia din judeţul Alba şi România comparativ cu cea din Uniunea 

Europeană în anul 2014, se constată în ţara noastră o pondere mai mare a mamelor care nasc 

la vârste sub 20 ani (10,0%), în timp ce în UE ponderea este de 2,9%. În ceea ce priveşte 

ponderea mamelor cu vârste peste 35 ani, în UE este de 22,9%, în timp ce în România 

ponderea este mult mai mică (13,9% la nivel naţional şi 12,52% la nivelul judeţului Alba).   

Tabel 27. Ponderea născuţilor vii după grupa de vârstă a mamei în UE, România şi judeţul Alba,  

în anul 2014 (procente) 

Vârsta mamei UE România  Judeţul Alba 

Sub 20 ani 2,9 10,0 10,52 

20-34 ani 74,2 76,1 76,95 

peste 35 ani 22,9 13,9 12,52 

 

Principalele concluzii:  

1. Scăderea natalităţii în judeţul Alba, în perioada 2011-2016, situându-se sub 

nivelul naţional şi european; 

2. Creşterea ponderii născuţilor cu mame sub 20 ani şi a celor cu mame peste 35 

ani şi scăderea ponderii născuţilor cu mame între 20-34 ani; 

3. Cauze posibile: reducerea populaţiei feminine între 0-54 ani; migraţia forţei de 

muncă feminine; creşterea vârstei de căsătorie, politici publice deficitare privind 

familia, căsătoria; nivelul de educaţie; orientarea spre carieră în detrimentul 

familiei. 

 

3.1.4. Sporul natural al populaţiei în judeţul Alba 
 

Sporul natural al unei populații, raportat la o anumită perioadă, ca valori absolute, 

reprezintă diferența dintre numărul născuților-vii și numărul decedaților în perioada de 

referință. 

Astfel, analizând sporul natural al populaţiei în judeţul Alba, în perioada 2011-2016, 

se constată un spor negativ, cu tendinţă de scădere.  Evoluţia natalităţii şi mortalităţii 

generale au determinat în anul 2013 o uşoară redresare a declinului sporului natural de la -

1.173 locuitori (2012) la -1.014 locuitori (2013), după care tendinţa de scădere se reia.  

Tabel 28. Sporul natural al populaţiei pe medii de rezidenţă în judeţul Alba, în perioada 2011-2016 

(număr persoane) 

Anii 2011 2012 2013* 2014 2015 2016** 

Total -1181 -1173 -1014 -1187 -1486 -1380 

Urban -230 -229 -172 -339 -376 -539 

Rural -951 -944 -842 -848 -1110 -841 

Notă: *   Date revizuite, ** Date semidefinitive 

Sursa: INSSE, baze de date TEMPO online 
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De asemenea, în perioada analizată, rata sporului natural al populaţiei (spor natural la 

1000 locuitori) a scăzut în judeţul Alba de la -3‰ în anul 2011 la -3,6‰ în anul 2016, cu un 

minim de -3,9‰ în anul 2015, reprezentând de fapt un deficit de populaţie. Se remarcă 

tendinţa de scădere continuă a sporului natural în judeţul Alba, situându-se sub valorile 

înregistrate la nivel naţional.  

 

Tabel 29. Rata sporului natural al populației pe medii de rezidenţă în România şi judeţul Alba în 

perioada 2011-2016 (spor natural la 1000 locuitori) 

 Anii 2011* 2012 2013* 2014 2015 2016** 

Romania 

  

  

Total  -2,5 -2,4 -1,6 -2,6 -2,8 -3 

Urban -0,6 -0,7 0,1 -1,1 -1 -1,4 

Rural -4,9 -4,7 -3,8 -4,8 -5 -5 

Judeţul Alba 

  

  

Total -3 -3 -2,6 -3,1 -3,9 -3,6 

Urban -1 -1 -0,7 -1,5 -1,6 -2,4 

Rural -6,1 -6,1 -5,5 -5,5 -7,3 -5,5 

Notă: *   Date revizuite, ** Date provizorii 

Sursa: INSSE, baze de date TEMPO online 

 

În mediul rural sporul natural are valori între -7,3‰ în anul 2015 şi -5,5‰ în anii 2013 

şi 2014, iar în mediul urban are valori între -2,4‰ în anul 2016 şi -1‰ în anii 2011 şi 2012. 

Astfel, în judeţul Alba este evident un declin mai accentuat al populaţiei din mediul rural 

decât al populaţiei din mediul urban.  
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Principalele concluzii:  

1. Un spor natural negativ al populaţiei (un deficit de populaţie), cu tendinţă de 

scădere în perioada 2011-2016, situându-se sub valorile naţionale; 

2. Un declin mai accentuat al populaţiei din mediul rural decât al populaţiei din 

mediul urban; 

 

3.1.5. Mortalitatea în judeţul Alba 
 

Mortalitatea este indicatorul cel mai sensibil influenţat de factori socio-economici şi 

biologici (mediul ambiant, stilul de viaţă), precum și de serviciile de sănătate. 

În perioada 2011-2016, rata brută a mortalităţii în judeţul Alba a avut un trend 

ascendent, similar celui înregistrat la nivel naţional, respectiv la nivelul Regiunii Centru. În 

perioada analizată, ratele brute ale mortalităţii s-au situat în preajma valorilor înregistrate la 

nivel naţional, dar peste cele de la nivel regional. Cea mai mare valoare s-a înregistrat în anul 

2015 (12,1‰ locuitori), în anul 2016 scăzând la 11,6‰ locuitori.     

 

Sursa: INS, TEMPO - Online 
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Figura 19. Sporul natural in judetul Alba pe medii de rezidenta, 

in perioada 2011-2016
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În perioada 2011-2016, rata brută a mortalităţii în judeţul Alba a înregistrat o 

creştere relativ constantă în mediul urban de la 9,4‰ locuitori în 2011 la 9,9‰ locuitori în 

2016, în timp ce în mediul rural a înregistrat variaţii (scăderi şi creşteri) mai mari, situându-

se la 14,3‰ locuitori în 2016. În ansamblu, rata mortalităţii generale este mai ridicată în 

mediul rural comparativ cu mediul urban (ex. cu 44% în anul 2016). 

 

În plan european, România se situa în anul 2014 printre ţările cu cele mai mari nivele 

ale mortalităţii standardizate 10  (8,3‰) alături de Ungaria (8,3‰), Bulgaria (8,8‰) și 

Republica Moldova (11,0‰)11. În judeţul Alba se înregistra o valoare de 7,9‰ - printre cele 

mai mici rate standardizate ale mortalităţii în profil teritorial, comparativ cu judeţele Satu-

Mare (9,9‰) sau Tulcea (9,8‰).  

Analizând mortalitatea specifică pe cauze de deces în România, în perioada 2006 – 

2015, au fost identificate principalele afecțiuni care generează decese, unele dintre ele 

prevenibile prin strategii preventive. 

Tabel 30. Mortalitatea pe principalele cauze de deces în România, în anii 2006-2015 (la 100000 

locuitori) 

Cauze de deces 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Boli aparat 

circulator 
709,6 684,8 679,3 686,2 695,2 675,3 684,6 659,7 668,4 691,1 

Tumori 201,2 201,1 206,2 210,4 211,2 215,5 219,0 222,4 226,8 230,4 

Boli aparat 

digestiv 
62,9 64,6 68,6 73,1 73,8 64,6 64,6 

62,8 65,2 64,6 

Boli aparat 

respirator 
56,1 56,1 54,6 57,2 56,6 55,5 59,2 56,8 60,0 67,3 

Accidente 56,5 54,3 56,8 54,1 53,5 46,9 47,3 45,1 44,6 43,7 
Sursa: Raport Național privind Starea de Sănătate a Populației României 2016, Autor coordonator: Dr. Maria 

Alexandra Cucu 

                                                           
10Rata standardizată de mortalitate permite compararea populațiilor, eliminând diferențele generate de structura 

diferită pe grupe de vârste 
11Sursa: Raport Național privind Starea de Sănătate a Populației României2016, Autor coordonator: Dr. Maria 

Alexandra Cucu 
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Astfel, se constată că:  

- Mortalitatea specifică prin bolile aparatului circulator este cea mai ridicată (deşi a 

scăzut puţin în perioada analizată), urmată de mortalitatea prin tumori (în creştere); 

- Mortalităţile specifice prin bolile aparatului digestiv şi bolile aparatului respirator sunt 

în creştere în perioada analizată, deşi sunt la un nivel de circa 10 ori mai mici decât 

cea cauzată de bolile aparatului circulator; 

-  Mortalitatea cauzată de accidente este în scădere în perioada analizată. 

În România, mortalitatea prin boli ischemice ale inimii la grupa de vârstă 0-64 ani 

este în medie de 42,3%ooo locuitori, înregistrându-se valori crescute în județele Satu-Mare 

76,4%ooo locuitori, Hunedoara 73,5%ooo locuitori, Alba 72,3%ooo locuitori şi mai mici în 

Iași 18,8%ooo locuitori, Vrancea 24,3%ooo locuitori, Constanța 25,0%ooo locuitori.  

În schimb, mortalitatea prin boli cerebro - vasculare la grupa de vârstă 0-64 ani este 

în medie de 24,4%ooo locuitori, în judeţul Alba înregistrându-se o valoare mai mică, de  

15,6%ooo locuitori, comparativ cu valori mai crescute în judeţe precum Ialomița 41,3%ooo 

locuitori, Gorj 41,1%ooo locuitori. 

Mortalitatea infantilă 12  (0-1 an)în judeţul Alba, în anul 2015, a fost de 8,1‰, 

situându-se aproape de valoarea înregistrată la nivel naţional de 8,0‰, care este una dintre 

cele mai mari la nivel european. Principalele cauze de deces sunt cauze perinatale13, urmate 

de boli ale aparatului respirator și anomalii congenitale.  

Mortinatalitatea14 în judeţul Alba, în anul 2015, a fost de 5‰, situându-se peste 

valoarea medie din România de 3,9‰. Nivelul mortinatalității este determinat de starea 

sănătăţii femeii gravide, influenţată de alimentaţie insuficientă, utilizare de alcool, tutun sau 

droguri, factori care sporesc riscul pentru viaţa şi sănătatea copilului nenăscut. 

                                                           
12Mortalitatea infantilă se referă la numărul de decese în vârstă sub 1 an la 1000 născuţi-vii din acelaşi an 
13 Referitor la circumstanţe legate de naştere 
14 Mortinatalitatea se referă la născuţii morţi raportaţi la 1000 de născuţi vii + născuţii morţi 
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Principalele concluzii:  

1. Rata brută a mortalităţii în judeţul Alba a avut un trend ascendent, situându-se 

în preajma valorilor înregistrate la nivel naţional, dar peste cele de la nivel 

regional; 

2. Rata mortalităţii generale este mai ridicată în mediul rural comparativ cu 

mediul urban; cauze posibile: acces deficitar al populaţiei din mediul rural la 

servicii medicale primare, servicii de urgenţă, ambulatorii, prevenţie deficitară 

în mare măsură; 

3. Principalele afecţiuni care generează decese în România, deci şi în judeţul Alba, 

sunt: bolile aparatului circulator, tumorile, bolile aparatului digestiv, bolile 

aparatului respirator şi accidentele; 

4. Mortalitatea infantilă şi mortinatalitatea sunt ridicate în judeţul Alba, cauzele 

precum sănătatea mamei, complicaţii legate de naştere putând fi prevenite.   

 

 

3.2. Incidenţa bolilor la nivelul populaţiei din România şi judeţul Alba 

 

Pentru a avea o imagine a beneficiarilor sistemului de sănătate publică în judeţul Alba, 

este necesară o analiză a stării de sănătate şi a incidenţei bolilor la nivelul populaţiei din judeţ, 

în context regional, naţional şi european. 

Astfel, starea de sănătate a populaţiei poate fi evaluată analizând evoluţia unor 

indicatori precum: speranţa de viaţă la naştere (în ani), povara îmbolnăvirilor estimată prin 

DALY (indicator folosit de Organizaţia Mondială a Sănătăţii) şi morbiditatea generală 

(incidenţa şi prevalenţa prin boli – înregistrate de cabinetele medicilor de familie).  

 

3.2.1. Speranţa de viaţă la naştere 
 

Speranţa de viaţă la naştere reprezintă numărul mediu de ani pe care îi are de trăit un 

nou-născut, dacă ar trăi tot restul vieţii în condiţiile mortalităţii pe vârste din perioada de 

referinţă. 

Tabel 31. Durata medie a vieţii (ani) pe medii de rezidenţă, sexe în anul 2015 

  Total Masculin Feminin Urban Rural 

România 75,39 71,94 78,9 76,63 73,85 

Regiunea Centru 75,97 72,65 79,33 76,99 74,51 

Judeţul Alba 76,1 72,84 79,47 76,67 75,3 

         Sursa: INSSE, serii de date TEMPO online 

Se observă că speranţa de viaţă la naştere este, în principal, apropiată, uşor mai 

ridicată în judeţul Alba, comparativ cu Regiunea Centru şi România, la nivelul întregii 
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populaţii, dar şi pentru persoanele de gen masculin şi feminin, respectiv pentru persoanele din 

mediul urban şi rural.    

Ţara noastră, alături de Bulgaria, Ungaria, Lituania şi Letonia, prezintă printre cei mai 

scăzuţi indicatori ai speranţei de viaţă la naştere şi la orice vârstă, ceea ce indică o stare de 

sănătate nesatisfăcătoare, ca urmare, în primul rând, a unei situaţii socio-economice grele.15 

 

3.2.2. Povara îmbolnăvirilor estimată prin DALY 
 

Morbiditatea este fenomenul îmbolnăvirilor apărute într-o anumită populaţie şi într-

un interval definit de timp. Un indicator utilizat în analiza acestui fenomen este povara 

îmbolnăvirilor estimată prin DALY (Disability Adjusted Life Years - ani de viață ajustați 

pentru dizabilitate)16.  

 

Figura 23. Structura DALY pentru primele 10 cauze, la 100000 locuitori, România,  

anul 201517 

 

 

                                                           
15 Sursa: Raport Național privind Starea de Sănătate a Populației României 2016, Autor coordonator: Dr. Maria 

Alexandra Cucu 
16 Reprezintă suma anilor de viaţă pierduți prin decese premature și a anilor trăiţi cu dizabilitate dată de prezenţa 

bolii sau a accidentelor, ajustați pentru gravitatea bolii 
17 Date prelucrate pe baza datelor furnizate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii - Global Health Estimates 2015: 

Disease burden by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000-2015. Geneva, World Health 

Organization; 2016 
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În România situaţia privind fenomenul îmbolnăvirilor din primele cinci cauze, se 

prezintă astfel: 

 dintre bolile cardiovasculare, cea mai mare incidenţă o are boala cardiacă ischemică 

(19,12% din totalul cauzelor), urmată de accidentul vascular cerebral (10,06% din 

totalul cauzelor); 

 dintre tumorile maligne, cel mai mare impact îl au cancerul bronhopulmonar, 

cancerul de colon şi rect şi cancerul de sân; 

 dintre tulburările mentale şi de comportament, cauzele cu cel mai mare impact sunt 

depresia şi anxietatea; 

 dintre bolile digestive, ciroza hepatică are cel mai mare impact; 

 dintre leziunile fără intenţie, accidentul rutier are o incidenţă ridicată.  

 

Tabelul 32 prezintă povara îmbolnăvirilor exprimată în DALY la 100000 locuitori în 

anul 2015, în România şi țări din centrul și sud-estul Europei (Bulgaria și Polonia), precum și 

în țări din vestul Europei (Germania, Olanda și Marea Britanie). Pentru toate cauzele, aceasta 

este în România mai mare cu aproximativ 27-49% decât în țările din vestul Europei, cu 

aproximativ 20% mai mare decât în Polonia și cu aproximativ 8% mai mică decât în Bulgaria. 

Cauze importante de îmbolnăviri pentru care DALY la 100000 locuitori sunt de 2-8 

ori mai mari în România decât în țările din vestul Europei sunt de exemplu: boala 

cardiacă ischemică, accidentul vascular cerebral, boala hipertensivă cardiacă, ciroza hepatică, 

cancerul de col uterin, cancerul de stomac, cancerul hepatic, tuberculoza, infecţiile respiratorii 

superioare, HIV/SIDA, înecul. 

Cauze importante de îmbolnăviri pentru care DALY la 100000 locuitori sunt 

similare în Romania cu cele din țările din vestul Europei sunt de exemplu: cancerul 

bronhopulmonar, cancerul de sân, cancerul de colon și rect, depresia, durerile lombare și 

cervicale. 

Cauze importante de îmbolnăviri pentru care DALY la 100000 locuitori sunt mai 

mici în Romania cu cele din țările din vestul Europei sunt de exemplu: cancerul de 

prostată, limfoame, mielom multiplu, diabetul zaharat, tulburările endocrine, ale sângelui, 

imunitare, tulburări legate de alcool, boala Alzheimer și alte demențe, astm, boli ginecologice.  

Tabel 32. Povara îmbolnăvirilor la toate vârstele, DALY la 100000 locuitori,  

România şi alte ţări europene, anul 2015 (date complete în Anexa 3) 

Cauza România Bulgaria Germania Olanda Polonia 
Marea 

Britanie 

Toate cauzele 38.230 41.339 30.086 25.585 31.773 25.713 

I. Afecțiuni transmisibile, materne, 

perinatale și nutriționale 2.603 1.831 1.432 1.295 1.511 1.640 

A. Boli infecțioase si parazitare 581 312 351 286 305 262 

Tuberculoza 212 53 10 5 45 15 

HIV/SIDA 64 73 27 15 145 20 
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Boli diareice 31 22 98 49 11 44 

B. Infecții respiratorii  1.109 690 510 489 638 697 

Infecții respiratorii superioare 1.054 633 426 402 584 606 

C. Afecțiuni materne 16 9 8 12 7 17 

D. Afecțiuni neonatale 467 451 207 259 306 311 

Complicații ale prematurităţii 269 268 136 140 207 234 

Asfixie si traumatism la naștere 78 120 30 44 66 51 

E. Deficiente nutriționale 430 368 356 248 256 353 

Anemie feriprivă 396 339 331 222 216 331 

II. Afecțiuni netransmisibile 33.152 37.126 26.621 22.543 27.401 22.407 

A. Tumori maligne 6.912 6.756 6.371 6.055 6.153 5.404 

Cancer al gurii si orofaringelui 385 247 211 110 193 118 

Cancer de stomac 442 441 279 182 297 160 

Cancer de colon si rect 765 899 711 695 652 574 

Cancer hepatic 388 308 210 131 127 159 

Cancer pancreatic 363 369 432 360 309 277 

Cancer bronhopulmonar 1.432 1.396 1.340 1.448 1.513 1.143 

Cancer de sân 513 564 620 577 404 525 

Cancer de col uterin 313 195 56 39 137 47 

Cancer de prostata 241 255 374 324 220 335 

Cancer la vezica urinara 179 186 141 146 184 155 

Cancer la creier si la sistemul nervos 285 295 228 212 247 210 

Limfoame, mielom multiplu 195 223 306 300 207 290 

Leucemii 209 174 222 182 173 180 

B. Alte neoplasme 34 61 149 157 163 100 

C. Diabet zaharat 717 1.310 967 825 949 421 

D. Tulburări endocrine, ale 

sângelui, imunitare 80 196 275 203 128 228 

E. Tulburări mentale şi de 

comportament 2.435 2.324 2.807 2.403 2.756 2.490 

Depresie 840 877 861 745 856 703 

Tulburare bipolară 137 121 149 154 137 154 

Schizofrenie 214 227 191 231 217 196 

Tulburări legate de alcool 209 166 407 128 556 163 

Tulburări legate de droguri 273 144 213 164 198 442 

Anxietate 323 353 521 555 342 363 

Autism şi Sindromul Asperger 130 131 125 125 132 134 

F. Afecţiuni neurologice 1.216 1.745 2.169 2.379 1.590 2.544 

Boala Alzheimer şi alte demenţe 413 931 918 1.213 766 1.408 

Boala Parkinson 63 107 193 155 54 145 

Epilepsie 127 139 149 112 136 137 

Migrenă 405 408 507 490 417 434 

G. Boli ale organelor de simţ 1.072 971 614 479 983 552 

H. Boli cardiovasculare 13.229 17.196 6.215 3.794 8.679 3.988 

Boală hipertensivă cardiacă 681 1.360 296 78 196 79 

Boală cardiacă ischemică 7.309 8.423 3.324 1.742 4.837 2.024 
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Accident vascular cerebral 3.845 5.247 1.068 898 2.125 934 

Cardiomiopatie, miocardita, 

endocardita 452 679 223 142 591 114 

Alte boli circulatorii 903 1.389 1.254 915 860 811 

I. Boli respiratorii 1.278 1.208 1.531 1.517 968 1.859 

Boala pulmonară obstructivă cronică 779 904 1.039 1.043 654 945 

Astm 213 185 277 316 232 523 

J. Boli digestive  2.289 1.381 1.259 705 1.447 1.179 

Ciroză hepatică 1.288 780 533 156 742 393 

Pancreatită 162 89 61 33 159 53 

K. Boli genitourinare 990 950 872 665 735 676 

Boli renale 729 624 514 315 444 243 

Hiperplazia de prostată 116 129 125 104 99 142 

Boli ginecologice 116 123 131 126 120 165 

L. Boli de piele 248 249 226 220 248 243 

M. Boli musculoscheletale 1.856 1.920 2.346 2.251 1.798 2.029 

Osteoartrită 347 353 259 171 306 243 

Dureri lombare şi cervicale 1.328 1.340 1.491 1.386 1.141 1.040 

N. Anomalii congenitale 375 417 333 360 405 344 

Anomalii congenitale cardiace 140 183 93 81 130 86 

O. Afecţiuni ale cavităţii bucale 419 442 486 530 397 350 

P. Sindromul moarte infantilă 

bruscă 4 9 12 7 8 25 

III. Leziuni 2.471 2.374 2.022 1.742 2.853 1.640 

A. Leziuni fără intenţie 1.923 1.739 1.501 1.206 1.835 1.169 

Accident rutier 572 502 330 265 599 236 

Căderi 428 399 618 534 527 464 

Înec 159 104 21 21 128 20 

B. Leziuni cu intenţie 548 635 521 536 1.018 471 

Autoagresiune 476 567 474 479 974 377 

Violenţă interpersonală 67 68 47 57 44 78 

Notă: Date prelucrate pe baza datelor furnizate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii - Global Health 

Estimates 2015: Disease burden by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000-2015. Geneva, World 

Health Organization; 2016 

Analizând povara îmbolnăvirilor pe grupe de vârstă, în România, anul 2015 (DALY la 

100000 locuitori în tabelele 33-39), se constată că cele mai frecvente cauze de DALY sunt 

următoarele: 

 la 0-4 ani infecții respiratorii inferioare, complicații ale prematurității, anomalii 

congenitale cardiace, alte anomalii congenitale și anemia feriprivă, primele două și 

ultima putând fi prevenite; 

 la 5-14 ani anemia feriprivă, tulburările comportamentale ale copilului, boli ale pielii, 

astmul și infecții respiratorii inferioare, toate beneficiind de intervenții preventive sau 

curative precoce; 
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 la 15-29 ani depresia, accidentul rutier, durerile lombare și cervicale, autoagresiunea, 

migrena; pentru primele două potențialul de prevenție este mare; 

 la 30-49 ani boala cardiacă ischemică, durerile lombare și cervicale, depresia, ciroza 

hepatică, accidentul vascular cerebral; alte boli pentru care potențialul de prevenție 

este mare, clasate între primele 20 sunt: cancerul de sân (loc 14); 

 la 50-59 ani boala cardiacă ischemică, cancerul bronhopulmonar, ciroza hepatică, 

accidentul vascular cerebral, durerile lombare și cervicale;   

 la 60-69 ani boala cardiacă ischemică, accidentul vascular cerebral, cancerul 

bronhopulmonar, ciroza hepatică, dureri lombare și cervicale, toate fiind boli cu 

potențial de prevenție mare; alte boli cu potențial de prevenție mare, clasate între 

primele 20 sunt cancerul de colon și rect (loc 7) şi cancerul de sân (loc 12); 

 la peste 70 de ani boala cardiacă ischemică, accidentul vascular cerebral, boala 

hipertensivă cardiacă, alte boli circulatorii, boala pulmonară obstructivă cronică; 

pentru primele trei, potențialul de prevenție sau intervenție curativă precoce este mare; 

alte boli pentru care potențialul de prevenție este mare, clasate între primele 20 sunt: 

cancerul bronhopulmonar (loc 8), cancerul de colon și rect (loc 9). 

 

Tabel 33. Povara îmbolnăvirilor la grupa de 

vârstă 0-4 ani, principalele 20 cauze, în 

România, în anul 2015 

 

Tabel 34. Povara îmbolnăvirilor la grupa de 

vârstă 5-14 ani, principalele 20 cauze, în 

România, în anul 2015 

Loc  Cauza  

DALY 

la 

100000 

 Loc  Cauza  

DALY 

la 

100000 

1 Infecții respiratorii inferioare 5229  1 Anemie feriprivă 1252 

2 Complicații ale prematurității 4564  2 
Tulburări comportamentale 

ale copilului 
366 

3 Alte anomalii congenitale 2300  3 Boli ale pielii 296 

4 
Anomalii congenitale 

cardiace 
2046  4 Astm 295 

5 Anemie feriprivă 1302  5 Infecții respiratorii inferioare 275 

6 
Asfixie și traumatism la 

naștere 
834  6 Anxietate 237 

7 Alte afecțiuni neonatale 706  7 Migrenă 207 

8 Alte leziuni fără intenție 662  8 Gastrită și duodenită 201 

9 Accident rutier 223  9 Înec  195 

10 Boli diareice 223  10 Accident rutier 175 

11 Malnutriție protein-calorică 191  11 
Afecțiuni endocrine, de sânge 

și imune 
160 

12 Leucemie 189  12 Autism și sindrom Asperger 155 

13 Defecte de tub neural 168  13 Depresie 153 

14 Alte tumori maligne 162  14 Alte leziuni fără intenție 134 

15 Infecții neonatale 142  15 Dizabilitate intelectuală 127 

16 Înec  140  16 Epilepsie 127 

17 
Cancer la creier și sistem 

nervos 
130  17 Alte afecțiuni neonatale 123 

18 
Alte afecțiuni endocrine, de 

sânge și imune 
129  18 Dureri lombare și cervicale 122 
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19 Encefalită 129  19 
Cancer la creier și sistem 

nervos 
113 

20 
Foc, căldură și substanțe 

fierbinți 
128  20 Alte boli infecțioase 102 

Sursa: WHO, Global Health Estimates Summary Tables 2015 

 

 

 

Tabel 35. Povara îmbolnăvirilor la grupa de 

vârstă 15-29 ani, principalele 20 cauze, în 

România, în anul 2015 

 

Tabel 36. Povara îmbolnăvirilor la grupa de 

vârstă 30-49 ani, principalele 20 cauze, în 

România, în anul 2015 

Loc  Cauza  

DALY 

la 

100000 

 Loc  Cauza  

DALY 

la 

100000 

1 Depresie 857  1 Boală cardiacă ischemică 1606 

2 Accident rutier 830  2 Dureri lombare și cervicale 1458 

3 Dureri lombare și cervicale 612  3 Depresie 996 

4 Autoagresiune  541  4 Ciroză hepatică 877 

5 Migrenă 454  5 Accident vascular cerebral 698 

6 Tulburări legate de droguri 438  6 Autoagresiune  650 

7 Anxietate 378  7 Accident rutier 602 

8 Alte leziuni neintenționate 346  8 Migrenă 572 

9 Boli de piele 311  9 Alte leziuni neintenționate 544 

10 Anemie feriprivă 293  10 Infecții respiratorii inferioare 508 

11 Infecții respiratorii inferioare 277  11 Cancer bronhopulmonar 445 

12 Tulburare bipolară 217  12 Căderi  381 

13 Înec  204  13 Anxietate 357 

14 HIV/SIDA 181  14 Cancer de sân 351 

15 Căderi  181  15 Schizofrenie 348 

16 Autism și sindrom Asperger 162  16 Tulburări legate de droguri 333 

17 
Alte tulburări mentale şi de 

comportament 
160  17 Alte boli circulatorii 326 

18 Astm 154  18 Tulburări legate de alcool 305 

19 Boli ginecologice 151  19 Alte boli digestive 301 

20 Afecţiuni ale cavităţii bucale 148  20 Afecţiuni ale cavităţii bucale 289 

Sursa: WHO, Global Health Estimates Summary Tables 2015 

 

 

Tabel 37. Povara îmbolnăvirilor la grupa de 

vârstă 50-59 ani, principalele 20 cauze, în 

România, în anul 2015 

 

Tabel 38. Povara îmbolnăvirilor la grupa de 

vârstă 60-69 ani, principalele 20 cauze, în 

România, în anul 2015 

Loc  Cauza  

DALY 

la 

100000 

 Loc  Cauza  

DALY 

la 

100000 

1 Boală cardiacă ischemică 6769  1 Boală cardiacă ischemică 12223 

2 Cancer bronhopulmonar 3145  2 Accident vascular cerebral 6260 

3 Ciroză hepatică 3030  3 Cancer bronhopulmonar 4430 

4 Accident vascular cerebral 2841  4 Ciroză hepatică 3080 

5 Dureri lombare și cervicale 1955  5 Dureri lombare și cervicale 2166 
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6 
Cancer al gurii si 

orofaringelui 
1145  6 Alte boli circulatorii 1872 

7 Alte boli circulatorii 1101  7 Cancer de colon și rect 1852 

8 Cancer de colon și rect 1055  8 Diabet zaharat 1805 

9 Depresie 1037  9 
Boala pulmonară obstructivă 

cronică 
1549 

10 Diabet zaharat 992  10 Infecții respiratorii inferioare 1401 

11 Infecții respiratorii inferioare 983  11 Boli renale 1329 

12 Cancer de sân 976  12 Cancer de sân 1123 

13 
Boala pulmonară obstructivă 

cronică 
883  13 Cancer de stomac 1113 

14 Alte boli digestive 805  14 Cancer hepatic 1091 

15 Alte leziuni neintenționate 756  15 Depresie 1047 

16 Cancer de stomac 713  16 Cancer pancreatic 1019 

17 Cancer hepatic 705  17 Boală hipertensivă cardiacă 1005 

18 Autoagresiune  699  18 Alte pierderi de auz 936 

19 Boli renale 674  19 Alte boli digestive 924 

20 Cancer de col uterin 655  20 
Cancer al gurii si 

orofaringelui 
902 

Sursa: WHO, Global Health Estimates Summary Tables 2015 

 

Tabel 39. Povara îmbolnăvirilor la grupa de vârstă peste 70 ani, principalele 20 cauze, în România, în 

anul 2015 

Loc  Cauza  

DALY 

la 

100000 

Loc  Cauza  

DALY 

la 

100000 

1 Boală cardiacă ischemică 37197 11 Infecții respiratorii inferioare 2313 

2 Accident vascular cerebral 20805 12 Diabet zaharat 2255 

3 Boală hipertensivă cardiacă 4031 13 Dureri lombare și cervicale 2084 

4 Alte boli circulatorii 3500 14 Ciroză hepatică 1962 

5 
Boala pulmonară obstructivă 

cronică 
3321 15 

Cardiomiopatie, miocardita, 

endocardita 
1387 

6 Boli renale 3252 16 Cancer de prostată 1290 

7 
Boala Alzheimer şi alte 

demenţe 
3042 17 

Cancer de stomac 
1290 

8 Cancer bronhopulmonar 2817 18 Alte boli digestive 1237 

9 Cancer de colon și rect 2634 19 Cancer de sân 1182 

10 Alte pierderi de auz 2391 20 Osteoartrită 1068 

Sursa: WHO, Global Health Estimates Summary Tables 2015 

 

 

3.2.3. Morbiditatea generală în judeţul Alba 
 

Fenomenul îmbolnăvirilor în judeţul Alba este analizat în continuare folosind 

următorii indicatori: incidenţa prin boli (cazuri noi la 100000 locuitori) şi prevalenţa prin 

boli (bolnavi rămaşi în evidenţă la 100000 locuitori).  
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În medicină și sănătatea publică se studiază mai frecvent incidența (numărul nou de 

cazuri), pentru identificarea cauzelor bolilor, prevenție și tratament, în special al bolilor 

infecțioase/contagioase. 

În bolile cronice (diabetul, osteoartrita etc.), se preferă utilizarea prevalenței mai 

degrabă decât incidența, întrucât acestea au durate lungi de evoluție și nu se știe cu exactitate 

când are loc debutul lor. Prevalența este utilă în planificarea resurselor, intervențiilor și 

finanțărilor la nivelul populației pe segmentul unei anumite boli/probleme de sănătate. 

Tabel 40. Indicatori de morbiditate pe cauze, anul 2015, la nivel naţional, regional şi judeţean 

Indicatori 

morbiditate  
România Alba Braşov  Covasna  Harghita  Mureş  Sibiu  

Boli cardiovasculare 

Incidenţa prin boli 

ischemice ale inimii 
923,7 2293,6 963,1 3434,2 1477,6 1340,6 587,5 

Prevalenţa prin boli 

ischemice ale inimii 
5844,9 7462,2 9157,7 8220,0 4604,1 5403,0 9111,8 

Incidenţa prin boli 

cerebro-vasculare 
439,0 975,5 356,4 809,3 448,0 492,5 193,7 

Prevalenţa prin boli 

cerebro-vasculare 
1665,6 1610,8 1816,8 1557,8 912,9 1349,0 1947,2 

Tumori maligne  

Incidenţa prin cancer 311,3 357,8 423,0 263,7 246,7 376,7 287,4 

Prevalenţa prin cancer 2326,1 2060,9 2330,0 2561,2 1719,7 3025,7 3199,9 

Tulburări mentale şi de comportament  

Incidenţa prin boli 

psihice 
1159,8 2585,7 925,2 4178,3 2442,6 2736,2 369,1 

Prevalenţa prin boli 

psihice 
2124,0 1353,6 1503,2 1992,8 1520,7 1536,5 2079,4 

Boli infecţioase 

Incidenţa prin 

tuberculoză 
60,6 38,2 30,7 30,9 19,1 46,2 35,5 

Incidenţa prin 

tuberculoză la copii 0-

14 ani 

21,1 8,0 17,2 19,4 0,0 7,7 15,1 

Incidenţa prin hepatita 

virală 
28,3 42,4 52,3 50,7 51,5 32,3 21,5 

Diabet zaharat  

Incidenţa prin diabet 

zaharat 
372,1 191,5 382,4 437,5 351,7 339,9 435,6 

Prevalenţa prin diabet 

zaharat 
5041,5 5113,7 5014,9 3085,6 3589,5 4518,5 5912,6 

Sursa: Raport Național privind Starea de Sănătate a Populației României 2016 
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Incidența prin boli ischemice ale inimii a înregistrat, în anul 2015, valori crescute în 

județele Covasna 3434,2%ooo locuitori, Hunedoara 2616,3%ooo locuitori, Alba 2293,6%ooo 

locuitori – de 2,48 ori mai mare decât cea de la nivel naţional de 923,7%ooo locuitori.  

Prevalenţa prin boli ischemice ale inimii a înregistrat în judeţul Alba o valoare de 

7462,2%ooo locuitori, peste valoarea înregistrată la nivel naţional de 5844,9%ooo locuitori, 

dar sub valorile înregistrate în judeţele Braşov, Sibiu şi Covasna. Tendinţa este de creştere în 

următorii ani.  

 

Cazurile noi înregistrate prin boli cerebro-vasculare (incidenţa), în anul 2015, au 

fost mai numeroase în județele Mehedinți 1221,2%ooo locuitori, Hunedoara 1202,6%ooo 

locuitori, Vâlcea 1187,4%ooo locuitori, Alba 975,5%ooo locuitori (de 2,22 ori mai mare 

decât media de la nivel naţional de 439,0%ooo locuitori şi cea mai mare la nivelul 

Regiunii Centru).  
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Prevalenţa prin boli cerebro-vasculare, în anul 2015, în judeţul Alba s-a situat în 

jurul valorii de la nivel naţional şi sub valorile înregistrate în judeţele Sibiu şi Braşov.   

 

Tabel 41. Indicatori de morbiditate prin cancer, anul 2015 

Indicatori 

morbiditate  
România 

Judeţ Alba 

Total  Urban  Rural  Masculin  Feminin  

Incidenţa prin 

cancer 
311,3 357,8 370,9 339,5 409,6 307,4 

Prevalenţa prin 

cancer 
2326,1 2060,9 2161,5 1920,2 2009,8 2110,8 

Sursa: Raport Național privind Starea de Sănătate a Populației României 2016 

 

Incidenţa prin cancer (cazuri noi la 100000 locuitori) era în judeţul Alba, în anul 

2015, de 357,8%ooo locuitori, peste media naţională de 311,3%ooo locuitori şi sub cele 

înregistrate în judeţele Braşov şi Mureş, fiind mai ridicată în mediul urban şi la persoanele de 

sex masculin.  

Prevalenţa prin cancer (bolnavi rămaşi în evidenţă la 100000 locuitori) era în judeţul 

Alba, în anul 2015, de 2060,9%ooo locuitori, sub media naţională de 2326,1%ooo locuitori şi 

sub cele înregistrate în judeţele Sibiu, Mureş, Covasna şi Braşov, fiind mai ridicată în mediul 

urban şi la persoanele de sex feminin.  

Prognoza privind incidența prin cancer până în anul 2025 arată tendința de creștere a 

cazurilor noi de bolnavi de cancer în România, ceea ce necesită o mai mare atenție acordată 

profilaxiei acestei boli prin screening-uri, unde este posibil, pentru a determina o reducere a 

costurilor și a mortalității prin această boală.  
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În ceea ce priveşte incidența prin boli cu tulburări mentale şi de comportament în 

anul 2015, cele mai multe cazuri noi de bolnavi cu tulburări mentale şi de comportament din 

România sunt în Regiunea Centru. Astfel, în judeţul Alba, incidenţa prin boli psihice era 

de 2585,7%ooo locuitori, de 2,23 ori mai mare decât media naţională de 1159,8%ooo 

locuitori.  

Cu toate acestea, prevalenţa prin boli cu tulburări mentale şi de comportament  

înregistrată în judeţul Alba era de 1353,6%ooo locuitori, una dintre cele mai mici rate 

înregistrate în profil teritorial, comparativ cu media naţională de 2124,0%ooo locuitori şi sub 

cele înregistrate în celelalte judeţe ale Regiunii Centru.  

 

 

Incidenţa îmbolnăvirilor prin tuberculoză în judeţul Alba a înregistrat, în anul 

2015, valori mai scăzute (38,2%ooo locuitori) în raport cu media naţională (60,6%ooo 
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locuitori) aflată în scădere în perioada 2006-2015. Aceeaşi situaţie se înregistrează şi în cazul 

incidenţei prin tuberculoză la copii 0-14 ani.  

Incidenţa îmbolnăvirilor prin hepatita virală în judeţul Alba (42,4%ooo locuitori) 

a înregistrat în anul 2015 o valoare peste media naţională de 28,3%ooo locuitori şi sub 

valorile înregistrate în judeţele Braşov, Covasna şi Harghita. Tendinţa este de scădere la nivel 

naţional.  

 

Tabel 42. Indicatori de morbiditate pe cauze (diabet zaharat şi cancer), anul 2015 

Indicatori 

morbiditate  
România 

Judeţ Alba 

Total  Urban  Rural  Masculin  Feminin  

Incidenţa prin 

diabet zaharat 
372,1 191,5 142,4 260,0 188,1 194,7 

Prevalenţa prin 

diabet zaharat 
5041,5 5113,7 5087,9 5149,8 5308,7 3153,8 

Sursa: Raport Național privind Starea de Sănătate a Populației României 2016 

 

Incidenţa prin diabet zaharat (cazuri noi la 100000 locuitori) era în judeţul Alba, în 

anul 2015, de 191,5%ooo  locuitori - printre cele mai mici din ţară, comparativ cu cea de la 

nivel naţional de 372,1%ooo locuitori şi cu cele de la nivelul Regiunii Centru; mai ridicată în 

mediul rural  260,0%ooo  locuitori decât în mediul urban 142,4%ooo  locuitori. 

Prevalenţa prin diabet zaharat (bolnavi rămaşi în evidenţă la 100000 locuitori) era 

în judeţul Alba, în anul 2015, de 5113,7%ooo locuitori, puţin peste media naţională de 

5041,5%ooo locuitori, aflată în creştere în ultimii ani, peste valorile înregistrate în judeţele 

Braşov, Mureş, Harghita, Covasna şi sub cea înregistrată în judeţul Sibiu. În judeţul Alba, în 

anul 2015, numărul bolnavilor rămaşi în evidenţa cabinetelor de diabet, nutriţie şi boli 

metabolice era mai mare în mediul rural decât în mediul urban şi mai mare în cazul 

persoanelor de sex masculin decât feminin. 
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Analizând incidenţa prin boli la nivelul judeţului Alba în anul 2015, se constată că 

cele mai multe cazuri noi de îmbolnăviri la 100000 locuitori au fost în cazul bolilor 

cardiovasculare, respectiv tulburări mentale şi de comportament.  

Analizând prevalenţa prin boli la nivelul judeţului Alba în anul 2015, se constată 

că numărul bolnavilor rămaşi în evidenţă la 100000 locuitori este mai mare în cazul bolilor 

cardiovasculare, diabetului zaharat şi cancerului. 

 

3.2.4. Factori determinanţi ai stării de sănătate a populaţiei 
 

Starea de sănătate a populaţiei este determinată, în principal, de patru categorii de 

factori de influenţă, în care locul şi rolul sistemului sanitar este fundamental18: 

 factori biologici (ereditate, caracteristici demografice ale populaţiei); 

 factori ambientali (factorii mediului fizic şi social: factori fizici, chimici, socio-

culturali, educaţionali); 

 factorii comportamentali, atitudinile, obiceiurile. Stilul de viaţă depinde de 

comportamente care, la rândul lor, sunt condiţionate de factori sociali, deci stilul de 

viaţă este rezultatul factorilor sociali şi al comportamentelor; 

 serviciile de sănătate (preventive, curative, recuperatorii). 

 

Figura 30. Model al factorilor care determină starea de sănătate 

 

Sursa: Viorela-Ligia Văidean, Factori determinanţi ai stării de sănătate a populaţiei. Evidenţe empirice 

                                                           
18 Viorela-Ligia Văidean, Factori determinanţi ai stării de sănătate a populaţiei. Evidenţe empirice, Colecţia 

Cercetare avansată postdoctorală în ştiinţe economice, Editura ASE, Bucureşti 2015 
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Principalii factori de risc aferenţi primelor cauze de deces ca urmare a îmbolnăvirilor 

sunt prezentaţi în tabelul următor: 

Tabel 43. Factori de risc pentru principalele cauze de deces 

Principalele cauze de deces Factorii de risc 

Neinfluenţabili  Influenţabili  

Boli cardiovasculare Vârstă, sex 

Ereditate  

Fumat 

Colesterol crescut 

Obezitate 

Sedentarism  

Stres  

Hipertensiune arterială 

Diabet zaharat 

Tumori maligne Sex, vârstă, etnie, rasă 
Antecedente personale 
patologice  
Moştenire genetică 
 
 
 

Fumat 
Obezitate 
Sedentarism 
Consum de alcool 
Dietă/alimentaţie 
Sărăcie 
Radiaţii, expuneri la soare 
Anumiţi viruşi  

Tulburări mentale şi de 

comportament 

Vârstă 

Moştenire genetică 

Factori biologici (ex. starea de 
sănătate, complicaţii ale sarcinii, 
naşterii) 
Factori psiho-sociali (ex. stres, 
scădere nivel de trai, stima de 
sine, adaptare) 
Alimentaţia  
Consum de substanţe (alcool, 
droguri, medicamente, substanţe 
toxice) 
Utilizarea îndelungată a 
calculatorului 

Boli digestive Vârstă  

Ereditate  

Alimentaţie  

Igienă alimentară 

Consum de medicamente, 

substanţe chimice, alcool, tutun 

Stres 

Suprasolicitări psiho-nervoase  

Leziuni fără intenţie Factori externi (ex. dezastre 

naturale) 

Consum de substanţe nocive 

(alcool, droguri) 

Iresponsabilitate 

Cunoştinţe, abilităţi, deprinderi 

profesionale 

Boli musculoscheletale Vârstă, sex  

Ereditate  

Antecedente medicale 

Exces de efort (stres mecanic) 

osteo-musculo-articular 

Poziţii de lucru incomode si 

statice 

Factori organizaţionali 
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Boli respiratorii Ereditate  

Factorii alergici 

Fumat 

Expunere la azbest  

Poluarea mediului înconjurător 

Expunere profesională la 

aeropoluanţi  

Diabet zaharat Vârsta  

Moştenire genetică 

Antecedente medicale 

Alimentaţie  

Obezitate 

Hipertensiune arterială 

Stres   

Tuberculoză pulmonară Vârstă (copii<5 ani, vârstnici) 

Antecedente personale 
patologice  
 

 

 

Condiţii socio-economice 

defavorabile (ex. sărăcie, 

subalimentaţie)  

Scăderea imunităţii 

Consum excesiv de alcool, 

droguri 

 

 

3.3. Programe naţionale de sănătate publică/curative implementate 

în judeţul Alba 

 

Programele naționale de sănătate publică/curative se adresează unor probleme 

de sănătate ale populaţiei deosebit de importante din mai multe considerente, între care: 

 potențialul de transmisibilitate al patologiei (tuberculoză, HIV/SIDA); 

 numărul mare de persoane afectate (tuberculoză, cancere, diabet zaharat); 

 complexitatea patologiei, care afectează major supraviețuirea și/sau calitatea vieții 

persoanelor (cancere, boli neurologice, boli rare);  

 costurile crescute ale diagnosticului și tratamentului, costuri pe care persoanele nu 

și le-ar permite, în lipsa programelor naționale de sănătate (cancere, boli rare). 

În continuare sunt puse în evidenţă primele 10 cauze de deces din România, 

identificate în anul 2015 şi programele naționale de sănătate publică/curative derulate şi 

finanţate de către Ministerul Sănătăţii (prin Direcţia de Sănătate Publică Alba):  

Tabel 44. Programe naționale de sănătate publică/curative 

Principalele cauze 

de deces  

Programe naționale cu impact major 

asupra sănătății publice 

Programe naționale de sănătate 

curative 

derulate şi finanţate de Ministerul 

Sănătăţii 

derulate şi finanţate de CNAS şi implicit 

Casa Judeţeană de Asigurări de 

Sănătate Alba** 

Boli 

cardiovasculare 

Programul național de evaluare și 

promovare a sănătății și educație pentru 

sănătate* 

 

Tumori maligne 
Programul național de depistare 
precoce activă a cancerului prin 
screening organizat* 

Programul național de oncologie 
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Tulburări mentale 

şi de comportament 

Programul național de sănătate mintală 

și profilaxie în patologia psihiatrică 
 

Boli digestive   

Leziuni fără 

intenţie (ex. 

accident rutier, 

căderi, înec) 

  

Boli 

musculoscheletale 

Programul național de evaluare și 

promovare a sănătății și educație pentru 

sănătate* 

Programul național de ortopedie 

Boli respiratorii 

Programul național de evaluare și 

promovare a sănătății și educație pentru 

sănătate* 

 

Afecţiuni 

neurologice 
  

Infecţii respiratorii 
Programul național de sănătate a femeii 

și copilului* 
 

Boli ale organelor 

de simţ 

Programul național de evaluare și 

promovare a sănătății și educație pentru 

sănătate* 

 

Boli infecţioase şi 

parazitare (ex. 

tuberculoză 

pulmonară) 

 Programul național de vaccinare*; 

 Programul național de supraveghere 

și control al bolilor transmisibile 

prioritare*; 

 Programul național de prevenire, 

supraveghere și control a infecției 

HIV*;  

 Programul național de prevenire, 

supraveghere și control al 

tuberculozei*; 

 Programul național de supraveghere 

și limitare a infecțiilor asociate 

asistenței medicale și a rezistenței 

microbiene, precum și de 

monitorizare a utilizării 

antibioticelor*; 

 

Tulburări 

endocrine, ale 

sângelui, imunitare 

Programul național de boli endocrine 

 

Programul național de tratament al 

hemofiliei și talasemiei 

Diabet zaharat 

Programul național de evaluare și 

promovare a sănătății și educație pentru 

sănătate* 

Programul național de diabet zaharat 

Boli genitourinare 

(ex. boli renale) 
 

Programul național de supleere a 

funcției renale la bolnavii cu 

insuficiență renală cronică 

Alte programe naţionale 

  Programul național de transplant de  Programul național de transplant de 
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organe, țesuturi și celule de origine 

umană*; 

 Programul național de tratament 

dietetic pentru boli rare; 

 Programul național de securitate 

transfuzională;  

 Programul național de monitorizare 

a factorilor determinanți din mediul 

de viață şi muncă*;  

 Programul național de management 

al registrelor naționale;  

organe, țesuturi și celule de origine 

umană; 

 Programul național de tratament 

pentru boli rare; 

 

Sursa: Hotărârea Guvernului României nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naţionale de 

sănătate pentru anii 2017 şi 2018 

Notă: * Programe derulate prin Direcţia de Sănătate Publică Alba 

          **Programe de sănătate derulate de furnizori care au avut contract cu AJAS Alba în anul 2017 

 

De asemenea, Direcţia de Sănătate Publică Alba derulează campanii de promovare a 

sănătăţii19, conform calendarului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (vezi Anexa 4), astfel: 

1. Luna Naţională de Prevenire a Cancerului (include și Săptămâna Europeană de 

Prevenire a Cancerului de Col Uterin, Ziua Mondială de Luptă Împotriva 

Cancerului) 

2. Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei 

3. Ziua Mondiala a Sănătăţii 

4. Săptămâna Europeană a Vaccinării 

5. Ziua Mondială fără Tutun 

6. Ziua Internațională de Luptă împotriva Abuzului și Traficului Ilicit de Droguri 

7. Luna Națională a Informării despre Efectele Consumului de Alcool 

8. Campanie IEC pentru Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei 

9. Campanie IEC pentru celebrarea Săptămânii Europene a Mobilităţii 

10. Campania de promovare a Zilei Europene a Informării despre Antibiotice 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Sursa: Direcţia de Sănătate Publică Alba 
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Cap. IV.  Analiza SWOT a sistemului de sănătate publică  

din judeţul Alba 
 

 

PUNCTE TARI 

1. Transferul de competenţe privind administrarea spitalelor către Autorităţile Publice 

Locale (Consiliul Judeţean, Consilii locale) – asigurarea resurselor umane, materiale, 

financiare, realizarea de investiţii în infrastructură, dotări echipamente medicale;  

2. Grad crescut de implicare a autorităţilor publice locale în îmbunătăţirea infrastructurii 

de sănătate; 

3. Baza materială şi dotările existente la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

4. Diversitatea  serviciilor medicale la nivelul judeţului Alba; 

5. Centre de permanenţă care acoperă zone izolate ale judeţului, în special zona Munţilor 

Apuseni; 

6. Acoperirea teritorială a judeţului cu farmacii şi puncte farmaceutice; 

7. Resurse umane specializate profesioniste în sistemul de sănătate; 

8. O bună reprezentare a categoriilor profesionale din sistemul de sănătate (ex. medici de 

specialitate, medici de familie, asistenţi medicali); 

9. Existenţa programelor de formare profesională continuă pentru personalul medical;  

10. Existenţa de organizaţii neguvernamentale în domeniul furnizării de servicii medicale; 

11. Disponibilitatea actorilor din sistemul de sănătate de a colabora în vederea îmbunătăţirii 

serviciilor medicale furnizate populaţiei. 

 

PUNCTE SLABE 

1. Arhitectură complicată a sistemului de sănătate publică privind finanţarea, coordonarea 

metodologică şi profesională;  

2. Clădiri cu grad ridicat de uzură, în care sunt furnizate servicii medicale; 

3. Condiţii hoteliere sub standard pe secţiile nerenovate din cadrul unităţilor sanitare; 

4. Echipamente/aparatură medicală cu grad de uzură avansat; 

5. Resurse financiare insuficiente ale autorităților publice locale pentru modernizare, 

dotare cu echipamente moderne a infrastructurii de sănătate; 

6. Infrastructură insuficient dezvoltată pentru intervenţii în situaţii de urgenţă (ex. puncte 

de lucru, ambulanţe, echipamente medicale) pentru a asigura accesul în timp util la 

servicii medicale; 

7. Infrastructura de sănătate nemodernizata/insuficient dotată, chiar inexistentă în mediul 

rural (dispensare medicale, centre de permanenta, farmacii, cabinete stomatologice, etc) 

afecteaza acoperirea si calitatea serviciilor medicale; 
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8. Neacoperirea tuturor zonelor din judeţ cu centre de permanenţă; 

9. Dotări insuficiente în centrele de permanenţă care să răspundă nevoilor medicale ale 

populaţiei; 

10. Lipsa cabinetelor medicale şi stomatologice şcolare în mediul rural; 

11. Reţea medico-socială şi reţea îngrijiri paliative insuficient dezvoltate la nivel de judeţ;    

12. Dotări insuficiente ale laboratorului de analize bacteriologice din cadrul DSP Alba;  

13. Acoperirea teritorială neechilibrată și insuficientă a serviciilor medicale în judeţ; 

14. Supraîncărcarea sistemului medical de urgenţă al județului Alba, cu cazuri care nu 

necesită în mod necesar tratament de urgenţă; 

15. Personal medical insuficient în unităţile medicale/asistenţa medicală de urgenţă 

/cabinetele medicale din judeţ;  

16. Neacoperirea tuturor UAT-urilor cu asistenţi medicali comunitari; 

17. Abilităţi insuficient dezvoltate ale personalului medical privind gestionarea stresului şi 

conflictului; 

18. Lipsa stimulentelor de natură profesională/financiară pentru personalul medical din 

zonele izolate;  

19. Deficienţe în corelarea serviciilor de sănătate, asistenţă socială şi educaţie; 

20. Cooperare deficitară la nivel interinstituţional; 

21. Comunicare defectuoasă între personalul medical şi pacient; 

22. Informare insuficientă a publicului privind serviciile medicale existente, drepturile şi 

obligaţiile pacienţilor, programele de sănătate naţionale şi locale, acordarea primului 

ajutor; 

23. Grad redus de implicare a publicului în activităţi de voluntariat în domeniul sănătăţii; 

24. Dezvoltare redusă a programelor de prevenţie în domeniul sănătăţii publice; 

25. Functionarea deficitară a sistemulelor informatice utilizate în serviciile de sănătate; 

26. Birocratizare excesivă a sistemului de sănătate publică; 

27. Insecuritate biologică în unitățile sanitare pentru cadre medicale, pacienți și aparținători 

(viruși și bacterii). 

 

OPORTUNITĂŢI 

1. Programe de finanţare nerambursabile în domeniul infrastructurii de sănătate;  

2. Programe de finanțare pentru perfectionarea/specializarea personalului medical cu studii 

superioare (medici), inclusiv pentru calificarea/perfecționarea personalului cu studii 

medii (asistente, infirmiere, moașe, etc); 

3. Existența alternativei asigurărilor private de sănătate; 

4. Existența pe piața locală a serviciilor medicale specializate, a unor cabinete, centre 

medicale și clinici private; 

5. Programe naționale de sănătate pentru afecțiuni aparte (SIDA, cancer, diabet, transplant, 

etc); 

6. Standardizarea procedurilor de practică în unităţile sanitare; 

7. Dezvoltarea serviciilor tip spitalizare de zi; 
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8. Participarea la schimburi de bune practici în domeniul medical, management 

instituţional, management resurse umane; 

9. Dezvoltarea la nivel regional de servicii medicale specializate; 

10. Posibilitatea beneficierii de servicii medicale pentru situații medicale deosebite în 

sistemele de sănătate din țările UE și non UE; 

 

AMENINŢĂRI 

1. Imbătrânirea accentuată și starea precară de sănătate/saracie a populatiei; 

2. Creşterea incidenţei unor boli corelat cu nivelul de trai, gradul de civilizaţie, nivelul de 

educaţie, veniturile personale alocate îngrijirii sănătăţii; 

3. Migraţia forţei de muncă din sistemul public de sănătate spre alte ţări; 

4. Insuficienţa fondurilor alocate pentru investigaţiile clinice din pachetul de bază; 

5. Mesajele confuze şi contradictorii privind anumite măsuri naţionale de prevenţie (ex. 

vaccinarea); 

6. Automedicaţia, alegerea unor soluţii de tratament sau educaţie pentru sănătate din 

diferite medii informaţionale poate conduce la acutizarea stării de sănătate a populației 

și incidența unor afecțiuni medicale. 

7. Nerespectarea legislației/procedurilor specifice, încălcarea deontologiei profesionale în 

exercitarea actului medical, respectiv în furnizarea serviciilor medicale; 

8. Scăderea numărului de producători interni de medicamente, vaccinuri, materiale, 

echipamente, etc. 
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Cap. V. Perspective: viziune, scop, obiective, plan de acțiune 
 

SCOPUL Strategiei Judeţului Alba în domeniul sănătăţii în perioada 2018-2023 

este îmbunătăţirea stării de sănătate a populației județului Alba prin încheierea de 

parteneriate în domeniul sănătăţii cu instituții şi autorităţi locale, mediu asociativ, care să aibă 

ca obiective:  

1. Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate/Dotarea şi echiparea serviciilor de sănătate 

publică 

2. Dezvoltarea rețelei de servicii de sănătate 

3. Asigurarea resurselor umane specializate  

4. Creșterea calitativă a actului medical 

5. Educația pentru sănătate a publicului. 

 

 

DIRECŢIILE DE ACŢIUNE şi OBIECTIVELE aferente sunt: 

 

D1. Îmbunătățirea INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE prin modernizarea/ 

reabilitarea/extinderea spațiilor, dotarea şi echiparea serviciilor de sănătate publică şi 

dezvoltarea rețelei de servicii de sănătate 

 

O1. Îmbunătăţirea condiţiilor de acordare a serviciilor medicale din unităţile sanitare  

prin  reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de sănătate existente precum şi 

construirea de noi spaţii cu destinaţie de servicii medicale 

O2. Creşterea calităţii şi siguranţei actului medical prin achiziţionarea de echipamente 

şi aparatură de specialitate pentru serviciile medicale din judeţ 

O3. Asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la servicii medicale specializate prin 

diversificarea serviciilor de îngrijiri de sănătate 

 

D2.    Investiții în RESURSE UMANE SPECIALIZATE care să deservească sistemul 

public județean de sănătate 

O1. Eficientizarea serviciilor medicale acordate în unităţile sanitare din judeţ prin 

asigurarea necesarului de resurse umane, conform normativelor în vigoare 

O2. Îmbunătățirea competențelor profesionale pentru toate categoriile de personal din 

sistemul de sănătate, prin asigurarea unui sistem de formare profesionala continuă 

O3. Organizarea unui sistem judeţean de învăţare şi promovare în domeniul sănătății 



STRATEGIA JUDEŢULUI     ALBA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII, 2018-2023 

 

 
 

101 

 

D3. Creşterea calitativă a actului medical 

O1. Îmbunătăţirea comunicării în interiorul sistemului de sănătate la nivel instituţional 

(în instituţii şi între instituţii) 

O2. Îmbunătăţirea comunicării şi transparenţei între instituţiile sistemului de sănătate 

şi public/pacienţi 

O3. Creşterea siguranţei actului medical prin îmbunătăţirea procedurilor interne şi 

implementarea standardelor profesionale 

O4. Integrarea sistemelor medical, social şi de educaţie pentru a oferi servicii de 

calitate cetăţenilor judeţului 

 

D4. Educaţia pentru sănătate a publicului 

O1. Creşterea gradului de informare a publicului privind: serviciile medicale existente 

în judeţ, drepturile şi obligaţiile pacienţilor, programele de sănătate naționale si locale   

O2. Creşterea gradului de implicare a publicului în susţinerea şi promovarea 

programelor de sănătate locale şi naţionale 

O3. Sprijinirea şi încurajarea mediului asociativ ca partener al serviciilor publice de 

sănătate prin încheierea de parteneriate 

O4. Dezvoltarea de programe locale de promovare a sănătăţii pentru diferite categorii 

de public, prin parteneriate interinstituţionale 
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PLAN DE ACŢIUNE  

în cadrul Strategiei Judeţului Alba în domeniul sănătăţii în perioada 2018-2023 

 

D1. Îmbunătățirea INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE prin modernizarea/reabilitarea/extinderea spațiilor, dotarea şi 

echiparea serviciilor de sănătate publică şi dezvoltarea rețelei de servicii de sănătate 

Obiective /Activitate Responsabili  Surse de finanţare Termen de 

realizare 

O1. Îmbunătăţirea condiţiilor de acordare a serviciilor medicale din unităţile sanitare  prin  reabilitarea, modernizarea si 

extinderea infrastructurii de sănătate existente precum şi construirea de noi spaţii cu destinaţie de servicii medicale  

 
Reabilitarea şi/sau modernizarea Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia 

- Reabilitare energetică a SJU Alba Iulia 

- Extindere şi dotare UPU  

- Relocare, reabilitare Ambulatoriu 

- Construire Secţie Psihiatrie  

- Reparații capitale 

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia 

 

CJ Alba 

 

 

 

 

Buget local 

Bugetul de stat prin programe 

naţionale (ex. Compania Naţională de 

Investiţii) 

Fonduri structurale prin Programe 

operaţionale (POR) 

Surse de finanţare private 

Corelat cu calendarul 

POR 

2018-2023 

 

Corelat cu calendarul 

finanțărilor naționale 

anuale 

Reabilitarea/modernizarea Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud 

- Reabilitare energetică 

- Reabilitare/modernizare interior clădire 

 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 

CJ Alba 

Buget local 

Fonduri structurale prin Programe 

operaţionale (POR) 

 

 

Corelate cu calendarul 

POR 

2018-2023 

Reabilitarea/modernizarea/extindere Spitalului 

Orășenesc Cîmpeni 

  

Spitalul Orășenesc Cîmpeni 

UAT Cîmpeni 

Programele Naționale de Investiții 

(Ministerul Sănătății) 

Buget local 

Fonduri structurale prin Programe 

operaţionale 

Alte surse 

 

 

2018 - 2023 
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Reabilitarea/modernizarea/extindere Spitalului de Boli 

Cronice Cîmpeni 

 

SBC Cîmpeni 

UAT Cîmpeni 

Programele Naționale de Investiții 

(Ministerul Sănătăţii) 

Buget local 

Fonduri structurale prin Programe 

operaţionale 

Alte surse 

 

 

2018 - 2023 

Reabilitarea/modernizarea/extindere  Spitalului 

Orăşenesc Abrud; Prosectura; extindere clădire si 

amenajare compartiment administrativ 

 

Spitalul Orăşenesc Abrud 

UAT Abrud 

Programele Naționale de Investiții 

(Ministerul Sănătății) 

Buget local 

Fonduri structurale prin Programe 

operaţionale 

Alte surse 

 

 

2018 - 2023 

Reabilitarea/modernizarea/extindere Spitalului 

Orăşenesc Cugir; Secţia Psihiatrie 

 

Spitalul Orăşenesc Cugir 

UAT Cugir  

Programele Naționale de Investiții 

(Ministerul Sănătății) 

Buget local 

Fonduri structurale prin Programe 

operaționale 

Alte surse 

 

 

2018 - 2023 

Reabilitarea/modernizarea/extindere Spitalului 

Municipal Blaj; Ambulatoriu de specialitate, Secţia ATI 

 

Spitalul Municipal Blaj 

UAT  Blaj 

Programele Naționale de Investiții 

(Ministerul Sănătății) 

Buget local 

Fonduri structurale prin Programe 

operaționale 

Alte surse 

 

 

2018 - 2023 

Extinderea Spitalului Municipal Sebeș; Secţii 

chirurgicale, săli de operaţii; înființarea unui Centru de 

Primiri Urgențe 

Spitalul Municipal Sebeș 

UAT Sebeș 

Programele Naționale de Investiții 

(Ministerul Sănătății) 

Buget local 

Fonduri structurale prin Programe 

operaționale 

Alte surse 

 

2018 - 2023 
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Reabilitarea/modernizarea/extindere Spitalul Municipal 

Aiud 

 

Spitalul Municipal Aiud 

UAT Aiud 

Programele Naționale de investiții 

(Ministerul Sănătății) 

Buget local 

Fonduri structurale prin Programe 

operaționale 

Alte surse 

 

 

2018 - 2023 

Reabilitare energetică a Spitalului Orășenesc Ocna 

Mureș 

 

Spital Orășenesc Ocna Mureș 

UAT Ocna Mureș 

CJ Alba 

 

Buget local 

Bugetul de stat prin programe 

naţionale (ex. Compania Naţională de 

Investiţii) 

Fonduri structurale prin Programe 

operaţionale (POR) 

Surse de finanţare private 

 

 

Corelat cu calendarul 

POR 

2018-2023. 

 

 

Reabilitare și modernizarea Spitalului Orășenesc Zlatna Spitalul Orășenesc Zlatna 

UAT Zlatna 

CJ Alba 

 

Buget local 

Bugetul de stat prin programe 

naţionale (ex. Compania Naţională de 

Investiţii) 

Fonduri structurale prin Programe 

operaţionale (POR) 

Surse de finanţare private 

 

 

Corelat cu calendarul 

POR 

2018-2023. 

 

 

Reabilitare si Dotare Dispensar Uman in comuna 

Ocoliș, județul Alba 

 

UAT Ocoliș  

 

Fonduri structurale prin Programe 

operaţionale 

Programele Naționale de investiții 

(Ministerul Sănătății) 

Buget local 

Alte surse 

 

 

2018 - 2023 

Reabilitarea clădirea dispensarului din Comuna  Şugag UAT Șugag Fonduri structurale prin Programe 

operaţionale 

Programele Naționale de Investiții 

 

2018 - 2023 
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(Ministerul Sănătății) 

Buget local 

Alte surse 

 

O2. Creşterea calităţii şi siguranţei actului medical prin achiziţionarea de echipamente şi aparatură de specialitate pentru serviciile 

medicale din judeţ 
 

Achiziţionarea de echipamente şi aparatură de 

specialitate în unităţile sanitare din judeţ (Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, spitale municipale, 

spitale orăşeneşti)  

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 

Spitalul Municipal Aiud 

Spitalul Municipal Sebeş 

Spitalul Municipal Blaj  

Spitalul Orăşenesc Cugir 

Spitalul Orăşenesc Cîmpeni 

Spitalul de Boli Cronice Cîmpeni 

UAT-uri 

 

Bugete locale 

Bugetul de stat prin programe 

naţionale 

Fonduri structurale prin Programe 

operaționale 

Surse de finanţare private 

 

2018 - 2023 

Dotarea centrelor de permanenţă cu paturi și 

echipamente medicale necesare în situaţii de urgenţă 

 

 

 

 

DSP Alba 

CJAS Alba 

CJ Alba 

UAT-uri 

Asociații ale medicilor de familie Alba 

 

Bugete locale 

Bugetul de stat prin programe 

naţionale 

Fonduri structurale prin Programe 

operaţionale 

Surse de finanţare private 

 

 

 

2018 - 2023 

Dotarea Laboratorului pentru analize bacteriologice din 

cadrul DSP ALBA cu aparatură specifică 

DSP Alba Bugetul de stat 

Alte surse de finanțare 

 

2018 – 2023 

 

O3. Asigurarea  accesului tuturor cetăţenilor la servicii medicale specializate prin diversificarea serviciilor de îngrijiri de sănătate  
 

Auditarea serviciilor medicale spitalicești în vederea 

reorganizării acestora cu scopul de a eficientiza și a 

asigura o mai bună acoperire a nevoii de servicii 

CJ Alba 

DSP Alba 

CJAS Alba 

Bugete locale 

 

 

2018 - 2023 
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specializate la nivel de județ 

 

Spitalele din județul Alba 

 

Înființarea unui compartiment de recuperare medicală 

respiratorie in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie 

Aiud 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 

CJ Alba 

DSP Alba 

Buget local 

Bugetul de stat prin programe 

naţionale 

Fonduri structurale prin Programe 

operaţionale 

Surse de finanţare private 

 

 

2018 - 2023 

Reorganizarea spitalelor în vederea asigurării 

complementarității serviciilor oferite în spitalele din 

zona Munților Apuseni. 

 

DSP Alba 

CJAS Alb 

CJ Alba 

Spitalul Orăşenesc Cîmpeni 

Spitalul de Boli Cronice Cîmpeni 

Spital Orașenesc Abrud 

UAT Cîmpeni, 

UAT Abrud 

 

Bugete locale 

Bugetul de stat prin programe 

naţionale 

Fonduri structurale prin Programe 

operaţionale 

Surse de finanţare private 

 

 

2018 - 2023 

Construirea unui heliport autorizat pentru zi şi noapte la  

Alba Iulia/Cîmpeni/Abrud 

CJ Alba  

DSP Alba 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia 

UAT Alba Iulia,  

UAT Cîmpeni,  

UAT Abud 

Spitalul Orășenesc Cîmpeni 

Spitalul Orășenesc Abrud 

 

Bugete locale 

Bugetul de stat prin programe 

naţionale 

Fonduri structurale prin Programe 

operaţionale (ex. POR) 

Alte surse 

 

 

2018 - 2023 

Deschiderea de noi puncte de lucru ale Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență ”Unirea” al Județului Alba în 

localităţile Zlatna, Jidvei, Baia de Arieş şi Gârda de Sus, 

dotate cu ambulanţe SMURD 

 

ISU Alba 

DSP Alba 

CJ Alba  

UAT-uri implicate 

Servicii de Ambulanță publice și 

private 

Bugete locale 

Bugetul de stat prin programe 

naţionale 

Fonduri structurale prin Programe 

operaţionale (ex. POR) 

Alte surse 

 

2018 - 2023 
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Asigurarea accesului la serviciile de ambulanță pe întreg 

teritoriu județului 

CJ Alba 

UAT-uri 

Serviciul de Ambulanta 

ISU Alba 

Crucea Roșie Română Filiala Alba 

Centrele de primiri urgențe 

 

Bugete locale 

Alte surse 

 

 

2018 - 2023 

Înființarea de noi centre de permanenţă în judeţ 

(Cîmpeni, Blaj, Alba Iulia, Șugag, Teiuș ) 

DSP Alba 

CJAS Alba 

CJ Alba  

UAT-uri 

Asociații ale medicilor de familie Alba 

 

Bugete locale 

Bugetul de stat prin programe 

naţionale  

Fonduri structurale prin PNDR (Axa 

LEADER – Strategii de dezvoltare 

locală prin GAL-uri)  

Surse de finanţare private 

 

 

2018 – 2023 

Înființarea unei unităţi medico-sociale la Baia de Arieş, 

în clădirea fostului spital orășenesc pentru pacienții 

cronici cu scleroza multipla  

 

UAT Baia de Aries 

DSP Alba 

CJ Alba 

CJAS Alba 

Asociația SM SPEROMAX Alba 

 

Bugete locale 

Fonduri structurale 

Surse de finanţare private 

 

2018 – 2023 

Înființarea unui Centru regional pilot pentru pacienții cu 

scleroză multiplă în judeţul Alba  

 

CJ Alba 

ADR Centru 

DSP Alba 

UAT Alba Iulia 

Spitalul Judeţean de Urgență Alba 

Iulia 

Asociația SM SPEROMAX Alba 

 

Bugete locale 

Bugetul de stat 

Surse de finanţare private 

Fonduri structurale 

 

 

2018 – 2023 

Înființarea de noi cabinete medicale 

şcolare/stomatologice în special în mediul rural şi 

dotarea acestora, corelat cu asigurarea resurselor umane 

(medici şcolari, asistenţi medicali şcolari)  

CJ Alba  

CJAS Alba 

DSP Alba 

UAT-uri 

Bugete locale 

Bugetul de stat 

Surse de finanţare private 

 

2018 – 2023 
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Implementarea unui program județean de profilaxie în 

domeniul stomatologic destinat copiilor 

Asociaţii ale medicilor de familie 

Colegiul Medicilor Dentişti Alba 

 

 

Dezvoltarea reţelei de îngrijiri paliative și corelarea ei 

cu rețeaua de îngrijire la domiciliu la nivel de județ 

 

DSP Alba 

CJAS Alba 

CJ Alba 

UAT-uri din județ 

Spitalul Judeţean de Urgente Alba 

Iulia 

Asociația medicilor de familie 

Asociaţii profesionale 

Asociația pacienților 

Asociația ELIANA 

Asociația Caritas 

Furnizori de servicii de îngrijiri 

paliative 

 

Bugete locale 

Bugetul de stat 

Surse de finanţare private 

Fonduri structurale 

 

 

2018 – 2023 

 

D2. Investiții în RESURSE UMANE SPECIALIZATE care să deservească sistemul public județean de sănătate  

Obiective /Activitate Responsabili  Surse de finanţare Termen de 

realizare 

O1. Eficientizarea serviciilor medicale acordate în unităţile sanitare din judeţ prin asigurarea necesarului de resurse umane, 

conform normativelor în vigoare 

 
Măsuri de fidelizare și stabilizare a personalului medical 

în unitățile sanitare prin acordarea de facilități la nivel 

local 

UAT-uri cu unităţi sanitare si asocieri 

de UAT  

CJ Alba  

DSP Alba 

Spitale 

 

Buget naţional 

Bugete locale 

Fonduri structurale 

Alte surse 

 

2018 – 2023 

Asigurarea de resurse financiare  suplimentare pentru CJ Alba  Buget naţional  
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susținerea activității personalului medical din Centrele 

de Permanenţă din judeţ 

 

DSP Alba 

CJAS Alba 

UAT-uri 

Asociații ale medicilor de familie 

 

Bugete locale 2018 – 2023 

Asocierea UAT-urilor in vederea îndeplinirii condițiilor 

de înființare a posturilor  de medic școlar și medic 

stomatolog, în localitățile cu populație scăzută 

 

CAS Alba 

DSP Alba  

CJ Alba  

UAT-uri 

 

Buget naţional 

Bugete locale 

 

2018 – 2019 

Încheierea de contracte de prestări servicii între UAT şi 

medicii de familie pentru prestarea de servicii în 

domeniul asistenţei medicale şcolare 

UAT-uri 

Asociații ale medicilor de familie  

CJAS Alba 

DSP Alba 

CJ Alba  

 

Buget naţional 

Bugete locale  

 

2018 – 2019 

Dezvoltarea/completarea rețelei județene de asistenți 

medicali comunitari/ mediatori sanitari în toate 

localitățile din  județul Alba 

DSP Alba 

UAT-uri  

CJ Alba  

Asociații ale medicilor de familie 

Asociații profesionale 

 

 

Buget naţional 

Bugete locale 

 

 

2018 – 2023 

Crearea unei baze de date electronice  cu posturile 

vacante din sistemul de sănătate (medici, asistenţi 

medicali, etc.) si promovarea acesteia pe site-uri locale, 

județene, naționale și internaționale, universități etc. 

DSP Alba 

CJAS Alba 

CJ Alba 

UAT-uri 

Spitale din județ 

Unități sanitare  

Asociații profesionale 

 

 

Bugete locale 

Alte surse 

 

 

2018 – 2023 

Actualizata permanent  

O2. Îmbunătățirea competențelor profesionale pentru toate categoriile de personal din sistemul de sănătate, prin asigurarea unui 

sistem de formare profesionala continuă 
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Organizarea de programe de formare profesionala 

continuă pentru medici/personal din UPU, Centre de 

primiri urgente şi camere de gardă 

 

DSP Alba 

Colegiul Medicilor Alba 

OAMGMAMR Alba 

Spitalele cu secții UPU/CPU 

CJ Alba 

Asociații profesionale 

 

Bugete locale 

Fonduri structurale prin Programe 

operaţionale 

Alte surse 

 

2018 – 2023 

Anual, conform unei 

AGENDE județene 

Organizarea  de programe de formare profesionala 

continuă pentru asistenții medicali şi infirmierii din 

judeţul Alba, pe categorii de servicii medicale/categorii 

de boli/categorii de pacienți 

 

DSP ALBA 

OAMGMAMR Alba 

Unități sanitare 

Asociații profesionale  

CJ ALBA 

 

Bugete locale 

Fonduri structurale prin Programe 

operaţionale 

Alte surse 

 

2018-2023 

Anual, conform unei 

AGENDE județene 

Organizarea  de programe de formare profesională 

continuă pentru asistenţii medicali comunitari şi 

mediatorii sanitari din judeţul Alba 

 

OAMGMAMR Alba 

DSP Alba 

CJ ALBA 

UAT-uri 

Asociații ale medicilor de familie 

Asociații profesionale  

 

Bugete locale 

Fonduri structurale prin Programe 

operaţionale 

Alte surse 

 

2018-2023 

Anual, conform unei 

AGENDE județene 

Instruirea personalului medico-sanitar pe tema 

managementul stresului și al conflictului, 

comunicare instituțională 

DSP Alba  

CJ Alba 

Colegiul Medicilor Alba 

OAMGMAMR Alba 

Unități sanitare  

Asociații ale medicilor de familie 

Asociații profesionale 

Furnizori de formare profesionala  

 

Bugete locale 

Fonduri structurale prin Programe 

operaţionale 

Alte surse 

 

2018-2023 

Agenda anuala pe 

unități 

sanitare/localități 

Introducerea unui modul de deontologie 

profesionala/etică privind integritatea  profesională a 

personalului medical,  în programele de formarea 

profesională  

 

DSP Alba 

Colegiul Medicilor Alba 

Asociații ale medicilor de familie 

OAMGMAMR Alba 

CJ Alba 

Bugete locale 

Fonduri structurale prin Programe 

operaţionale 

Alte surse 

 

2018-2019 
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Încheierea unui parteneriat instituțional pentru 

asigurarea unei pregătiri profesionale de bază adecvate 

în şcolile postliceale sanitare din județul Alba  

 

 

DSP Alba 

OAMGMAMR Alba 

Scoli postliceale sanitare  

Unităţi sanitare 

Asociații ale medicilor de familie 

CJ Alba 

 

Bugete locale 

Fonduri structurale prin Programe 

operaţionale 

Alte surse 

 

2018 - 2020 

O3. Organizarea unui sistem judeţean de învăţare şi promovare în domeniul sănătății 
 

Constituirea unui parteneriat instituțional județean   

pentru organizarea  unui FORUM  AL SĂNĂTĂȚII –

cadru informal de promovare a bunelor practici și 

excelenței în domeniul medical 

 

 

CJ Alba 

Prefectura Alba 

DSP Alba 

CJAS Alba 

Colegiul Medicilor Alba 

Asociații ale medicilor de familie 

OAMGMAMR Alba 

Asociații profesionale și ONG-uri 

Asociații ale pacienților 

 

Bugete locale 

Surse de finanțare private 

 

2018-2023 

Se va stabili o agendă 

anuală  de activități  

Organizarea trimestrială de schimburi de experiență și 

informare profesionala pentru echipele de 

management ale  spitalelor din județ pe teme juridice, 

financiare, de resurse umane, etc. 

DSP ALBA 

CJAS ALBA 

CJ ALBA 

Spitalele din judeţ 

Colegiul Medicilor Alba 

OAMGMAMR Alba 

 

Bugete locale 

 

 

2018-2023 

trimestrial 

 

D3. Creşterea calitativă a actului medical 

Obiective /Activitate Responsabili  Surse de finanţare Termen de 

realizare 
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O1. Îmbunătăţirea comunicării în interiorul sistemului de sănătate la nivel instituţional (în instituţii şi între instituţii) 

 
 

Îmbunătăţirea comunicării instituţionale în domeniul 

serviciilor de urgență, serviciilor de consultaţii/ îngrijiri 

medicale la domiciliu, transport pacienţi 

 

Îmbunătățirea comunicării între spitale si medicii de 

familie: program de lucru, locații, date de contact, 

servicii oferite, etc. 

 

Spitale din județ 

UPU/CPU  

Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri 

de Urgenţă 112 

Serviciul de Ambulantă Judeţean Alba 

Crucea Roşie Română Filiala Alba 

Furnizori privaţi transport pacienţi 

Medici de familie 

Asociații ale medicilor de familie 

Asociația SM SPEROMAX Alba 

Organizația CARITAS Alba Iulia 

UAT-uri 

CJ Alba 

 

 

Bugete locale  

 

 

2018-2019 

Monitorizarea calităţii serviciilor medicale prin 

introducerea unui  

Sistem de măsurare a calității serviciilor medicale  

DSP ALBA 

CAS Alba 

CJ Alba 

Asociații ale pacienților 

Asociații profesionale 

Furnizori de servicii medicale  

 

 

Bugete locale  

 

2018-2023 

Organizarea de întâlniri tehnice periodice între actorii 

sistemului de sănătate din judeţ pe teme de interes 

comun, pe categorii profesionale diferite, pe categorii de 

furnizori de servicii medicale, alte criterii.  

 

CJ ALBA 

DSP ALBA 

CAS ALBA 

Furnizori de servicii medicale 

Asociații profesionale  

Asociații ale pacienților  

UAT –uri 

 

 

Bugete locale  

 

2018-2023  

Stabilirea unei 

AGENDE anuale  

O2. Îmbunătăţirea comunicării şi transparenţei între instituţiile sistemului de sănătate şi public/pacienţi 
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Îmbunătăţirea comunicării între spitalele din judeţul 

Alba şi pacienţi 

 

Spitalele din judeţul Alba 

DSP ALBA 

CAS ALBA 

CJ ALBA 

Asociații profesionale 

Asociați ale pacienților 

 

 

Bugete locale 

 

 

2018-2023 

Îmbunătăţirea comunicării între medicii de familie din 

judeţul Alba şi pacienţi; 

Organizarea de întâlniri pe localități 

 

Asociaţii ale medicilor de familie 

DSP ALBA 

CJ ALBA 

UAT-urile  

Asociații profesionale  

Asociații ale pacienților  

Furnizori de servicii medicale 

Asociația SM SPEROMAX Alba 

 

Bugete locale   

2018-2023 

Conform unei Agende 

județene anuale  

Îmbunătățirea comunicării între asistenții medicali 

comunitari şi pacienți, în special cei din grupuri 

vulnerabile, pentru accesarea serviciilor medicale; 

organizarea de întâlniri pe localități  

DSP Alba 

Asistenții medicali comunitari 

CJ ALBA 

UAT-uri 

Asociații profesionale 

Asociația SM SPEROMAX Alba 

Asociația pacienților 

 

 

Bugete locale  

 

2018-2023 

Agenda județeana 

anuala  

O3. Creşterea siguranţei actului medical prin îmbunătăţirea procedurilor interne şi implementarea standardelor profesionale 
 

Elaborarea de proceduri comune adaptate pe categorii 

de spitale/unități medicale  

 

 

DSP ALBA 

Spitalele din judeţ  

Colegiul medicilor 

CAS ALBA 

CJ ALBA 

 

 

Bugete locale  

 

2018-2023 

Elaborarea unor proceduri pentru planuri de intervenţie DSP Alba   
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în situații de urgență în sănătatea publică (ex. 

toxiinfecții alimentare, accident chimic, etc.) 

Instituția Prefectului Alba  

CJ Alba 

Alte instituții implicate  

 

Bugete locale  2018-2023 

Actualizare anuala  

O4. Integrarea sistemelor medical, social şi de educaţie pentru a oferi servicii de calitate cetăţenilor judeţului 
 

Întărirea capacităţii administrative a UAT-urilor pentru 

corelarea serviciilor de sănătate, asistenţă socială şi 

educaţie (ex. prin centre comunitare integrate), pe 

categorii de beneficiari. 

 

CJ Alba 

Instituția Prefectului Alba  

DGASPC Alba 

CAS Alba 

DSP Alba 

ISJ Alba 

UAT-uri 

Alte organizații si instituții  

 

 

Bugete locale 

Fonduri structurale prin Programe 

operaţionale 

Alte surse 

 

2018-2023 

Încheierea de protocoale de colaborare între furnizorii 

de servicii medicale şi furnizorii de servicii sociale în 

vederea creşterii calităţii serviciilor oferite populației. 

CJ ALBA 

UAT –uri  

SPAS-uri 

DSP ALBA 

DGASPC ALBA 

Furnizori de servicii medicale (ONG, 

SRL, instituții) 

Furnizori de servicii sociale (UAT, 

ONG, instituţii) 

Asociații ale medicilor de familia 

 

 

Bugete locale  

 

2018-2023 

Organizarea de campanii de informare a populaţiei pe 

categorii de vârstă cu privire la serviciile medicale şi 

serviciile sociale de care pot beneficia şi instituţiile/ 

organizaţiile la care se pot adresa  

DSP Alba 

CJ ALBA 

DGASPC Alba 

UAT-uri 

Asociații ale medicilor de familia 

 

 

Bugete locale 

Alte surse 

 

2018-2019 
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D4. Educaţia pentru sănătate a publicului 

Obiective /Activitate Responsabili  Surse de finanţare Termen de 

realizare 

O1. Creşterea gradului de informare a publicului privind: serviciile medicale existente în judeţ, drepturile şi obligaţiile pacienţilor, 

programele de sănătate naționale si locale   

 
Realizarea unui catalog județean al serviciilor medicale  

și al programelor de sănătate naționale și locale din  

judeţul Alba pentru a facilita accesul cetăţenilor la 

acestea (în format tipărit şi on-line) 

CAS Alba 

DSP Alba 

CJ Alba 

Furnizori de servicii medicale 

Asociații ale medicilor de familia  

 

 

Bugete locale 

 

 

2018-2019 

Promovarea catalogului judeţean al serviciilor medicale  

si al programelor de sănătate naționale și locale la 

nivelul medicilor de familie, a unităților de învățământ, 

a spitalelor, a UAT-urilor , ONG-uri furnizoare de 

servicii medicale etc. 

CJ Alba 

UAT-uri 

CAS Alba  

DSP Alba 

ISJ Alba 

Spitalele din jude 

Alte unități sanitare  

Asociații profesionale din sistemul de 

sănătate 

Asociația medicilor de familia 

ONG-uri furnizori de servicii sociale si 

medicale 

 

 

Bugete locale 

 

 

2018-2019 

Conform unei agende 

anuale  

Realizarea de campanii de informarea pacienţilor cu 

privire la disponibilitatea serviciilor de îngrijire la 

domiciliu din judeţul Alba 

CJ Alba 

CAS Alba 

DSP Alba 

DGASPC Alba 

Furnizori de servicii de îngrijire la 

domiciliu 

Medici de familie 

 

Bugete locale 

Surse de finanţare private 

 

2018-2023 

Conform unei agende 

anuale  
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UAT-uri 

Asociații ale medicilor de familia 

 

Realizarea de campanii de informare a populaţiei cu 

privire la existenţa, serviciile Centrelor de Permanenţă 

din judeţul Alba 

DSP Alba 

CJ Alba 

Asociații ale medicilor de familie 

UAT-uri  

Organizația Caritas Alba Iulia 

Asociația SM SPEROMAX Alba 

Asociații profesionale  

Asociații ale pacienților  

 

Bugete locale 

Buget de stat 

Surse de finanţare private 

 

2018-2023 

Conform unei agende 

anuale  

 

 

 

 

 

Realizarea de campanii de informare/ conștientizare a 

populației cu privire la situaţiile care necesită apelarea 

serviciilor de urgenţă 

CJ Alba 

SJU Alba Iulia 

Medicii de familie 

ISU Alba 

UAT-uri 

Asociații ale medicilor de familia 

 

 

Bugete locale 

Buget de stat 

 

2018-2023 

Conform unei agende 

anuale  

 

 

 

Campanii de informare a populaţiei privind accesarea 

programelor de sănătate implementate la nivelul 

județului; 

 

Înființarea  Cabinetului de Vaccinologie în structura 

DSP Alba. 

 

Achiziționarea unei caravane de sănătate publică având 

următoarea destinație: 

- punct mobil de vaccinare. 

- intervenții de urgență în caz de epidemii, inundații 

calamități etc. 

- evaluarea stării de sănătate în zone izolate și greu 

accesibile din județ. 

 

DSP Alba 

CJ Alba 

UAT-uri 

Asociații ale medicilor de familia 

Unități sanitare  

Asociații ale pacienților 

Asociații profesionale  

 

 

Bugete locale 

Buget de stat 

 

2018-2023 

Conform unei agende 

anuale  
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Elaborarea de materiale de promovare privind 

integritatea şi responsabilitatea personalului medical şi a 

pacientului 

DSP Alba 

CAS Alba 

CJ Alba  

Asociații profesionale  

Asociații ale medicilor de familia 

Asociația pacienților 

 

 

Bugete locale 

Buget de stat 

 

2018-2023 

Conform unei agende 

anuale  

O2. Creşterea gradului de implicare a publicului în susţinerea şi promovarea programelor de sănătate locale şi naţionale 
 

Organizarea de cursuri de prim ajutor pentru populaţie 

(ex. elevi în şcoli, tineri) 

CJ Alba 

Crucea Roşie filiala Alba 

DSP Alba 

UAT-uri 

ISJ Alba 

Unităţi de învăţământ 

Consiliul Judeţean al Elevilor Alba 

Organizații ale studenților 

 

Bugete locale 

Buget de stat 

Surse de finanţare private 

 

2018-2023 

Agenda anuala  

 

 

 

 

 

 

Programe de promovare a voluntariatului în domeniul 

sănătății (grup țintă tinerii) 

 

 

CJ Alba 

Crucea Roşie filiala Alba 

DSP Alba 

ISJ Alba 

Unităţi de învăţământ 

Consiliul Judeţean al Elevilor Alba 

UAT-uri 

Organizaţii ale studenţilor 

Organizații neguvernamentale 

 

 

Bugete locale 

Buget de stat 

Surse de finanţare private 

 

2018-2023 

Agenda anuala  

O3. Sprijinirea şi încurajarea mediului asociativ ca partener al serviciilor publice de sănătate prin încheierea de parteneriate 
 

Încheierea de protocoale de colaborare între furnizorii 

de servicii publice de sănătate şi ONG-uri, asociații 

implicate în furnizarea de servicii (ex. kinetoterapie, 

Furnizori servicii publice de sănătate 

ONG-uri 

UAT-uri 

 

Bugete locale 

Buget de stat 

 

2018-2019 
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logopedie, etc.) pentru diverse categorii de pacienţi 

 

 

Asociația medicilor de familia 

Asociația Caritas 

Surse de finanţare private  

 

 

 

Promovarea ONG-urilor pe site-urile instituțiilor publice 

din domeniu, în funcție de oferta de servicii a acestora 

CJ Alba 

CAS Alba 

DSP Alba 

DGASPC ALBA 

Unități medicale  

 

 

Bugete locale  

 

2018-2019  

Acordarea de asistență tehnică UAT-urilor în vederea 

încheierii de parteneriate cu ONG-uri în domeniul 

sănătății. 

DSP ALBA 

CAS ALBA 

CJ Alba 

UAT-uri 

ONG-uri 

 

 

Bugete locale  

 

2018-2023 

O4. Dezvoltarea de programe locale de promovare a sănătăţii pentru diferite categorii de public, prin parteneriate 

interinstituţionale 
 

Dezvoltarea programelor de prevenţie la nivelul 

judeţului, complementare programelor naţionale (ex. 

campanii de informare prin toate mijloacele media, 

mentorate pentru copii, tineri, părinţi), pentru populaţie 

în domenii ca:  

- bolile cardiovasculare 

- tumori maligne 

- tulburări mentale şi de comportament 

- diabetul 

- sănătatea coloanei vertebrale 

- stomatologia 

- alimentaţia sănătoasă 

- sportul pentru sănătate 

- dependenţa de alcool, substanţe narcotice, internet 

CJ Alba 

DSP Alba  

Asociații ale medicilor de familie Alba  

Colegiul medicilor Alba 

UAT-uri 

Asistenți medicali comunitari 

Crucea Roşie  Română Filiala Alba 

ONG-uri (Organizația Caritas Alba 

Iulia, Asociația SM SPEROMAX 

Alba, Asociația Maria Beatrice Alba 

Iulia, etc) 

 

 

Bugete locale 

Buget de stat 

Surse de finanţare private 

 

2018-2023 

Conform unei agende 

anuale județene, cel 

puțin o companie 

tematica in fiecare an 
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- îmbătrânire activa si stil de viată sănătos 

- evaluări profilactice ale dezvoltării copilului mic 3-6 

ani 

abordate diferit în funcţie de grupul ţintă (elevi, tineri, 

adulţi, vârstnici, familii) 

 

Implicarea medicilor specialiști de medicina muncii în 

elaborarea de proiecte de promovare a sănătății la locul 

de muncă 

 

DSP Alba 

Colegiul Medicilor Alba 

Asociații patronale 

Organizații sindicale  

 

 

Bugete locale  

Buget național  

 

2018-2023 

 

Propuneri legislative pornind de la probleme identificate în practică datorită necorelării unor acte normative în vigoare 

 

Obiective /Activitate Inițiatori / grup de inițiativă Observaţii 
Propunere legislativă privind revizuirea  normelor de funcționare a centrelor 

de permanentă, deservite de medicii de familie în sensul: 

- sporirii atribuțiilor acestora/ manevrelor permise în cadrul CP; 

- creșterii tarifelor serviciilor furnizate de medicii de familie, asistenții 

medicali;  

- disponibilității medicamentelor şi aparaturii medicale în CP. 

 

DSP Alba 

CJAS Alba 

CJ Alba  

Asociații ale medicilor de familie 

Coordonatori CP din judeţ 

  

Actualizarea OMS nr. 153/2003 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind 

înființarea, organizarea și funcționarea 

cabinetelor medicale. 

 

Propunere de modificări legislative în domeniul medicinii de familie 

 

DSP Alba 

CJAS Alba 

Asociații ale medicilor de familie 

Colegiul Medicilor Alba 

CJ Alba 

 

Propunerile vor fi conturate/definite in cadrul 

grupului de lucru 

Propunere legislativă privind introducerea orelor de educație pentru sănătate 

în unitățile de învățământ 

 

CJ Alba 

DSP Alba 

ISJ Alba 

Asociații profesionale 

Propunerile vor fi conturate/definite in cadrul 

grupului de lucru 
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ONG-uri 

 

Propuneri de ȋmbunătăţire a legislaţiei privind rezidenţiatul pe post astfel 

ȋncât medicii absolvenţi să se prezinte la post pentru cel puţin 3 ani 

acoperindu-se astfel deficitul de medici din spitale; 

 

DSP Alba 

CAS Alba 

Unități sanitare din județ 

Colegiul medicilor Alba 

Asociații profesionale 

 

 

Propuneri de revizuire a legislaţiei privind clasificarea spitalelor pe grade de 

competenţă; 

 

DSP Alba 

CJAS Alba 

Unități sanitare din județ 

Colegiul medicilor Alba 

 

 

Suplimentarea numărului de posturi de medici de urgenţă la concursurile de 

rezidenţiat 

DSP Alba 

CJAS Alba 

Unități sanitare din județ 

Colegiul medicilor Alba 

 

 

 

 

Cofinanţarea serviciilor medicale din Centrele de primiri urgențe din alte 

surse ex. primăriile localităților din teritoriul deservit. 

DSP Alba 

CJAS Alba 

Unități sanitare din județ 

Colegiul medicilor Alba 

 

 

Ȋn asistenţa primară şi ȋn ambulatoriul de specialitate propunem modificarea 

tarifelor cu valorizarea crescută a cazurilor noi care ar trebui plătite cel puţin 

dublu ȋn comparaţie cu cazurile acute şi cronice ȋn vederea reducerii 

costurilor ȋn spitale pentru tratarea bolilor depistate ȋn stadii avansate. 

  

DSP Alba 

CJAS Alba 

Unități sanitare din județ 

Colegiul medicilor Alba 
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Cap. VI. Implementarea şi monitorizarea Strategiei judeţului Alba 

în domeniul sănătăţii în perioada 2018-2023 
 

6.1. Implementarea PLANULUI DE ACTIUNI AL STRATEGIEI  

În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile, măsurile și proiectele 

concrete de implementare. Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul activităţilor 

necesare, perioada de desfășurare, persoanele responsabile în proiect și partenerii implicaţi în 

realizarea proiectului, sursele de finanţare. 

Schema implementării 

     

MECANISME DE IMPLEMENTARE 

A. STRUCTURA  INTERINSTITUŢIONALĂ  

B. STRUCTURA DE RESURSE UMANE 

C. PORTOFOLIUL DE METODE ŞI INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE  

A) STRUCTURA INTERINSTITUŢIONALĂ  

Schema de implementare interinstituţională 

 

plan de 
acţiune implementare rezultate 

CONSILIUL
JUDETEAN ALBA 

DSP Alba, CJAS Alba, 
Spitale,  ISU Alba, 
APL, GAL, Asociaţii 

profesionale, 
Furnizori servicii 
medico-sociale

CONSORŢIUL 
INSTITUŢIONAL DE 
IMPLEMENTARE A 

STRATEGIEI 
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Consiliul Judeţean Alba  

1. Asigură coordonarea implementării planului de măsuri prin desemnarea unei echipe de 

management 

2. Monitorizează implementarea  

3. Evaluează implementarea  

4. Revizuiește planul de măsuri  

Instituțiile/organizațiile partenere 

1. Desemnează un responsabil din partea instituției care să facă parte din echipa de 

implementare a Strategiei  

2. Participă la implementarea activităților specifice alături de alți parteneri 

3. Coordonează implementarea anumitor activităţi, conform planului de acțiune 

4. Raportează implementarea activităților pe care le coordonează 

5. Participă la revizuirea planului de activităţi 

 

B) STRUCTURA DE RESURSE UMANE – ECHIPA DE IMPLEMENTARE  

INTERINSTITUŢIONALĂ  

 Echipa de management a Consiliului Judeţean Alba  

 Reprezentanţi instituţionali 

Componenţa echipei de implementare a STRATEGIEI judeţului Alba în domeniul 

SĂNĂTĂŢII 

 

 

 

 

 

 

ECHIPA DE 
MANAGEMENT 

STRATEGIC 

CJ ALBA 

REPREZENTANŢII 
INSTITUŢIILOR/ 

ORGANIZAŢIILOR 
DIN DOMENIUL DE 

REFERINŢĂ 

ECHIPA DE 
IMPLEMENTARE 

INTERINSTITUŢIONALĂ 

CJ ALBA - ECHIPA DE MANAGEMENT  
 

1. MANAGER  
2. RESPONSABIL TEHNIC  
3. JURIST 
4. ECONOMIST  

REPREZENTANŢI AI PARTENERILOR  
1. DSP ALBA 
2. CJAS ALBA 
3. SJU ALBA IULIA, Spitale municipale şi orăşeneşti 
4. ISU Alba, AMBULANŢA ALBA  
5. COLEGIUL MEDICILOR 
6. COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI 
7. COLEGIUL FARMACIŞTILOR 
8. ASOCIATIA MEDICILOR DE FAMILIE 
9. OAMGMAMR 
10. FURNIZORI SERVICII MEDICO-SOCIALE 

11. ASOCIAŢII ACTIVE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII 

12. APL-uri, GAL-uri 
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ACTIVITĂŢI SPECIFICE ECHIPEI DE MANAGEMENT  

MANAGER 

 Constituirea şi coordonarea echipei de implementare 

 Planificarea întâlnirilor de lucru 

 Planificarea priorităţilor în implementarea planului de acţiuni 

 Analiza stadiului implementării planului de acţiuni 

 Întocmirea rapoartelor de progres 

RESPONSABIL TEHNIC  

 Asigurarea comunicării între toate entitățile implicate în implementare, conform 

planului de implementare  

 Asigurarea întocmirii documentelor aferente întâlnirilor de lucru şi dezbaterilor 

organizate pe perioada implementării 

 Asigurarea activităţii de secretariat aferentă implementării strategiei (corespondenţă, 

redactare documente, arhivare, etc.). 

RESPONSABIL JURIDIC 

 Asigurarea consultanţei juridice cu privire la aspectele juridice ce decurg din 

implementarea planului de acţiuni (încheierea unor acorduri interinstituţionale, 

asocieri, parteneriate, propuneri de modificări legislative) 

RESPONSABIL ECONOMIC 

 Asigurarea consultanţei financiare privind corelarea planului de acţiuni cu soluţiile 

financiare propuse 

 Corelarea priorităţii acţiunilor din planul de activităţi cu bugetul instituţiei 

 Fundamentarea bugetelor aferente activităţilor specifice instituţiei din Planul de 

acţiuni al Strategiei  

ACTIVITĂŢI SPECIFICE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE  

 Reprezintă instituţia în cadrul activităţilor specifice 

 Asigură comunicarea interinstituţională 

 Participă, organizează, coordonează şi implementează în cadrul instituţiei activităţi 

specifice.  

ACTIVITĂŢI CONEXE de pregătire a echipelor de management şi implementare  

 Desemnarea echipelor prin dispoziţie a conducerii instituţiei; 
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 Formarea profesională a echipelor de management al strategiilor pe următoarele 

domenii: comunicare, elaborare instrumente de lucru pentru implementare şi 

monitorizare, utilizarea mijloacelor moderne de prezentare şi comunicare 

instituţională, coordonare şi colaborare interinstituţională, planificare, prelucrare şi 

stocare date, întocmire baze de date specifice; 

 Metode de lucru: workshop, prezentare publică, dezbatere, comunicare.  

 

C) PORTOFOLIUL DE METODE SI INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE 

Cuprinde totalitatea metodelor şi instrumentelor utilizate în vederea implementării 

Planului de acţiuni din cadrul Strategiei. 

Implementarea Planului de acţiuni se va realiza în etape, folosind ca metode de 

implementare workshop-ul, prezentarea publică, dezbaterea, comunicarea, astfel: 

1. Comunicarea clară a obiectivelor/acţiunilor/rezultatelor urmărite a fi implementate, către 

membrii echipei de implementare/ consorţiului instituţional/publicului; 

2. Prioritizarea acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni şi realizarea unui Grafic anual al 

acţiunilor; 

3. Organizarea de întâlniri periodice de lucru a echipei de implementare; 

4. Stabilirea, pentru fiecare acţiune ce urmează a fi implementată, a obiectivelor, 

activităţilor, resurselor umane (grupul de lucru), financiare, materiale necesare pentru 

atingerea rezultatelor propuse;  

5. Organizarea de întâlniri punctuale cu actori din sistemul de sănătate, implicaţi în acţiunile 

propuse în Graficul anual al acţiunilor; 

6. Dezbaterea în cadrul întâlnirilor punctuale cu actori din sistemul de sănătate a 

problemelor legislative identificate, formularea şi transmiterea de propuneri legislative 

forurilor responsabile;  

7. Urmărirea calendarului de implementare a acţiunilor prioritare stabilite conform 

Graficului anual al acţiunilor; 

8. Analiza rezultatelor acţiunilor implementate conform Graficului anual al acţiunilor. 

În implementarea Planului de acţiuni din cadrul Strategiei vor fi utilizate ca 

instrumente: 

1. instrumente administrative (de planificare, implementare, monitorizare, evaluare) – 

Grafic anual al acţiunilor, Fişa acţiunii, invitaţie de participare, agenda întâlnirii, 

prezentări materiale informative, listă participanţi, minută întâlnire, rapoarte de 

monitorizare, raport de evaluare, etc.  

2. instrumente de comunicare (formale şi informale) – corespondenţă scrisă, prin email, 

comunicare directă, brainstorming, grup de lucru pe internet, prezentări Power Point, etc.  

 

 



STRATEGIA JUDEŢULUI     ALBA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII, 2018-2023 

 

 
 

125 

 

6.2. MONITORIZARE ŞI EVALUARE  

 

MONITORIZAREA 

Monitorizarea implementării strategiei ca întreg și a acţiunilor concrete urmărește 

realizarea obiectivelor în contextul acțiunilor/activităților propuse, a resurselor umane, 

materiale și financiare alocate, respectarea planificărilor în timp, buna funcționare a 

parteneriatelor generale sau individuale pe proiecte, performanțele echipelor de 

implementare, etc. 

În cazul apariției de devieri de la planificare, a situațiilor de criză sau de forță majoră, 

modificări ale elementelor de precondiţie, apariția de reacții negative sau neașteptate din 

partea participanților la strategie sau proiect, etc., activitatea de monitorizare va genera acțiuni 

de ajustare – restructurare – alocări suplimentare, prin care să se asigure cele mai eficiente și 

raționale soluții de remediere și readucere a Strategiei sau proiectelor pe sensul de 

implementare prevăzut și, astfel, să se asigure realizarea impactului așteptat. 

Cine face monitorizarea? 

 Echipa de management instituţional prin intermediul Departamentului de planificare 

Ce monitorizează? 

 Activitatea echipei de implementare 

 Planul de acţiuni aferent Strategiei 

 Calitatea implementării 

 Gestiunea termenelor stabilite 

Cum? Prin ce mijloace? 

 Rapoarte de progres realizate de Echipa de implementare şi supervizate de 

Departamentul de planificare  

 Întâlniri semestriale de analiză a stadiului implementării între Echipa de management 

instituţional şi echipa de implementare a Strategiei  

 Participarea la activităţi organizate de echipa de implementare  

 

EVALUAREA  

Evaluarea rezultatelor şi impactului implementării planului de acţiuni  

Sistemul de evaluare permite să se aprecieze în ce măsură Strategia și proiectele 

componente și-au atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile și intangibile sunt cele 

prevăzute, în termeni de eficiență, calitate și cantitate. 
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Evaluarea se realizează la trei momente cheie: 

 Evaluarea anterioară începerii acțiunii: se evaluează impactul potențial al acțiunii și 

corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra 

oportunităţii proiectului/acțiunii; 

 Evaluarea intermediară a acțiunii: se efectuează la jumătatea perioadei de 

implementare, analizând cursul corect al acțiunii și rezultatele intermediare; 

 Evaluarea finală se realizează după finalizarea unei activităţi/ proiect, imediat sau/și 

după anumite perioade, pentru a analiza dacă au fost atinse rezultatele prevăzute.  

Pentru realizarea monitorizării și evaluării, atât la nivel de strategie cât și la nivel de 

acțiune individuală, se pot utiliza indicatori de progres, la nivel de strategie și indicatori de 

impact și de rezultat, la nivel de acțiuni concrete. 

Metodologia de evaluare are la bază o analiză a:  

 gradului de realizare a indicatorilor cuprinşi în strategie; 

 eficienţei implementării acesteia; 

 impactului efectiv în termeni de eliminare a problemelor sau de valorificare a şanselor 

care au stat la baza Strategiei; 

 sustenabilităţii rezultatelor obţinute; 

 mecanismelor cauzale care au stat la baza succesului sau insuccesului în 

implementarea priorităţilor strategiei; 

 eventualelor efecte secundare neplanificate;  

 lecţiilor învăţate din implementarea actualei strategii pentru exerciţiile de planificare 

viitoare.  
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ANEXE 
 

Anexa 1. Furnizori de servicii medicale primare în judeţul Alba, în anul 2017,  

aflaţi în relaţii contractuale cu CJAS Alba 

Nr.crt. FURNIZOR ZONA 

1 CMF DR. ALBU RODICA AIUD 

2 CMF DR. ANGHEL FLAVIU ALBA IULIA 

3 CAB.MED.FAM.ANGHEL GHEORGHE OCNA MURES 

4 CMF.DR. ANGHEL LUDOVICA IGHIU 

5 CAB.MED.DR.ARDELEAN AMALIA PERSIDA DAIA ROMANA 

6 SC AMVES MED S.R.L. ALBA IULIA 

7 CABINET MED. FAM DR. BACIU RAZVAN RAZBOIENI 

8 CAB DR. BACIU VASILE VINEREA 

9 CAB.MED.DR.BALASA GHEORGHITA DAIA ROMANA 

10 CABINET MEDIC FAM DR BARBAT ALBA IULIA 

11 CAB MF. BARLUTIU GREGORIU TEIUS 

12 CAB MED FAM BEREA CAMELIA LENUTA ALBA IULIA 

13 CMA DR BERNAT ZOLTAN SI DR SIMONETTI DELIA JIDVEI 

14 CABINET MF BESOIU RODICA ALBA IULIA 

15 CABINET MEDICAL DR. BEUDEAN RODICA CUGIR 

16 CMF. DR .BIAN VICTORIA SANTIMBRU 

17 CMF.DR.BODEA IOAN CENADE 

18 CABINET MEDICAL DR. BRAN LUCIA PETRESTI 

19 CABINET MED. FAM. DR. BUNEA ELENA ALBA IULIA 

20 CMF.DR. BUTNARU ANTON CUGIR 

21 CAB MED FAM CALATEAN CORNELIU IOAN POIANA VADULUI 

22 CMF. DR. CALIMAN IOAN ALBA IULIA 

23 CMF.DR.CAMPEAN ANA ILEANA SEBES 

24 CAB. MF.CAMPEAN GRATIELA TEIUS 

25 CAB MF.CAMPEAN  HOREA TEIUS 

26 CMF.DR.CENUSA AURORA BISTRA 

27 SC. LUCAS MEDICAL S.R.L. SALISTEA 

28 CAB. MED. DE FAM. DR. CHIRICA MARIA IGHIU 

29 CMF DR CHIRILA CARMEN MIHALT 

30 SC. MED CIOCODEICA S.R.L. ZLATNA 

31 CMF.DR.CISTEIAN IOANA CARMINA CRICAU 

32 CAB MED. DR. CIUBOTARESCU CRISTIAN GARDA DE SUS 

33 CMI. DR. COCIAN GABRIELA CUGIR 

34 CAB MED MF CODARCEA ANA ANGELA ALBA IULIA 

35 CMF.DR.COLTOR RODICA AIUD 

36 CABINET MED.IND.COSTEA CARMEN ELENA ARIESENI 

37 CMF. DR. COTARLEA ELENA ALBA IULIA 

38 SC OPUSMEDICI S.R.L. ALBA IULIA 

39 SC ANALIMED S.R.L. BLAJ 

40 CAB.MEDICAL IND.CRACIUN MARIOARA LUCIA MICESTI 

41 CABINET MEDICAL DR.CRAIOVAN ALEXANDRU SUGAG 

42 CMF DR. CRISTEA IONEL ALBAC 

43 CAB. MF CSERNATONI LADISLAU CIMPENI 

44 CAB. MED. DR .CSIKI GABRIELA UNIREA 
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45 CMF. DR. DANCIU ELENA IGHIU 

46 CMA.DR.DEMETER BÉLA SI DEMETER ZSOMBOR BÉLA  AIUD 

47 SC. RALLUMEDICA S.R.L ALBA IULIA 

48 CABINET MEDIC DE FAMILIE DICU ILEANA FENES 

49 CAB MED DE FAMILIE DR. DIMA CRISTIAN CUGIR 

50 CAB. MED. FAM. DIMITROVICI ADINA SEBES 

51 SC. ADMEDICA DRAGHICIU SRL ALBA-IULIA 

52 SC VESA TOPMED SRL -D ALBA-IULIA 

53 SC. MEDICAL DUDA PLUS S.R.L. AIUD 

54 SC.DUDAS MED SRL ALBA IULIA 

55 CAB.ASOC.DR.DULAU ELENA SI DULAU GHEORGHE VALEA LUNGA 

56 MILENA MED SRL.- D ALBA IULIA 

57 CAB. MED. DR. DUMITRIU LIANA SEBES 

58 CABINET MEDIC FAMILIE DR.DUTA MARIAN BAIA DE ARIES 

59 CABINET MEDIC FAMILIE DR.DUTA SIMONA BAIA DE ARIES 

60 CMF DR.ENCULESCU GEORGETA HOREA 

61 CAB. MED. DR. FAUR BELDEAN LIVIA SARD 

62 CAB. MED. FAM. FAUR MARIA VIORICA CILNIC 

63 CMF. DR. FERENDINO HERMINA CIMPENI 

64 CMF. DR.FILIPOVICI ADRIANA SEBES 

65 CMF. DR.FLOCA EUGENIA EMILIA BISTRA 

66 CMF.DR. FLOREA MARIA VIDRA 

67 CMF. DR. FRANC ANTONIA OCNA MURES 

68 CAB MEDIC FAM GARLEA DANIELA AIUD 

69 CABINET MED. FAM. GHEBERTA MARIA NICOLETA ALBA-IULIA 

70 CMF.DR.GHEORGHE GEORGETA ALBA -IULIA 

71 CAB.MED.DR.GHEORGHIU EVA BALCACIU 

72 CAB.MED.DR.GHEORGHIU MARIUS JIDVEI 

73 CAB.MED.FAM.GHETE VIORICA ALBA IULIA 

74 CMF.DR. GLIGOR MARIUS ABRUD 

75 CMF. DR. GROZA CARMEN ADELA LUNCA MURESULUI 

76 CMF.DR.GRUIAN ANGHEL VIORICA SEBES 

77 CAB.MED.DR.HABEAN CRISTINA CERGAU MARE 

78 CAB. MED. FAM. HABER GHEORGHE SEBES 

79 CMF HALALAE DAN ALEXANDRU BLANDIANA 

80 CAB MF HATEGAN NELU  MITRU TEIUS 

81 CMF HENEGAR DANIELA GALDA DE JOS 

82 CMF DR. HENEGARU G.MIHAI   BENIC 

83 CMF DR. HERMAN IOAN STEFAN SASCIORI 

84 CMF INDREICA SIMONA VINTUL DE JOS 

85 CAB. MF. DR. IRIMIE VIORICA PETRESTI 

86 CABINET MEDICAL DR.ISARIE JULIETA CUGIR 

87 SC. CMF DR IVAN SILVIU S.R.L. BLAJ 

88 SC. PRAXIS SANATATE S.R.L. OCNA MURES 

89 CMF.DR JURCA MARCELA ABRUD 

90 CAB. MF. KADAR CORINA MARIA OHABA 

91 CMF DR KARSAI IDA GITTA AIUD 

92 SC DIPLOMED S.R.L. AIUD 

93 CMF.DR.KOMIVES MORGHIT BUCERDEA GRANOASA 

94 CMF.DR. KOVACS ANGELA CETATEA DE BALTA 

95 CMF. DR. LAMUREAN MIRCEA ALBA IULIA 

96 CMF.DR.LAPADUS ILEANA BERGHIN 

97 CMF DR. LAZAR AUREL RADESTI 
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98 CMF DR. LAZARESCU CORNELIA SARD 

99 CAB. MF. DR. LUP SORINA SEBES 

100 CAB. MED. FAM. LUPSAN IZIDOR PIANU 

101 CAB MEDIC FAM DR MACARIE MIHAELA ALBA IULIA 

102 CABINET MEDICAL DR MAIER MIRELA SANCEL 

103 CMF. DR. MALINESCU DANIELA CIMPENI 

104 CMF. DR. MAN RODICA OCNA MURES 

105 CMF.DR. MANDRUTIU MIHAELA CUGIR 

106 CMF DR MARGINEAN CORALIA IOANA MIHALT 

107 CMF. DR.MARTIS VALERIA AIUD 

108 CABINET MEDICAL DR. MATEI GABRIELA AIUD 

109 CAB.MED.DR.MERA CRISTIAN CIURULEASA 

110 CMF. DR.MIHAILA ADRIAN LIVEZILE 

111 CMI. DR. MIKLOS MARIA SONA 

112 CAB.MED.IND.MINDRU CIPRIAN SCARISOARA 

113 CMI. DR.MIRESTEAN DELIA OCNA MURES 

114 CMG. DR MODOEANU ADINA SEBES 

115 SC. EMSODENT S.R.L. SEBES 

116 CMI.DR.MOGOI GEORGETA ABRUD 

117 CAB. MED. FAM. DR. MOLNAR GHEZA RIMET 

118 CAB MED DR MORARIU NICOLAE MIRCEA CUGIR 

119 CABINETE MEDICALE ASOCIATE DR MUNTEAN ALBA IULIA 

120 CMI. DR. MUNTIU GHEORGHE DANUT ALBA IULIA 

121 CAB. MED. FAM. MURESAN BENIAMIN SEBES 

122 C.M.F MEDICINA DE FAMILIE MURESAN VIOREL SORIN AIUD 

123 CABINET FAMILIAL DR. NAGY MARIA MIRASLAU 

124 CMF.DR.NASCA CORINA SALCIUA 

125 CAB.MED.DR.NEGHIU CHISU VIRGINIA TANIA PIANUL DE SUS 

126 CAB. MED. DR. NEGHIU MARIA CUGIR 

127 CAB. MED. DR. NISTOR  LUCIA BLAJ 

128 CAB. MED. FAM. NISTOR MARIA SEBES 

129 SC ADI MED CENTER SRL -D ALBA-IULIA 

130 CMF DR.OLTEAN MARIA DOINA CETATEA DE BALTA 

131 CABINET MEDIC FAMILIE DR.OLTEAN VIRGILIU SPRING 

132 CMF DR. OLTEANU MARIA ALBA-IULIA 

133 CMF OPREA MARIA MONICA ALBA IULIA 

134 M.F. OPREAN GEORGETA ALBA IULIA 

135 CAB MF OPRIS  AURORA TEIUS 

136 CMF DR.OROSAN ANDREEA SANTIMBRU 

137 CAB. M.F. DR. PASCA MARIANA CIMPENI 

138 CAB. MED. DR. PASCU ANGELA BLAJ 

139 CABINET MEDICAL DR.PASTIU DANIELA FARAU 

140 CMI. DR.PAVELESCU MIRCEA AVRAM-IANCU 

141 CAB. MED. PEPELEA SORINA BLAJ 

142 CAB MED FAM PETRUTA LIVIA VINTUL DE JOS 

143 CAB MED FAM PETRUTA MARCELA ALBA IULIA 

144 CABINET MEDICAL DR. PINTER MARIA ALBA IULIA 

145 CABINET MEDICAL DR. PINTER TRAIAN ALBA IULIA 

146 SC.PITU MED S.R.L. ALBA IULIA 

147 CMF PLESA MARIANA ALBA IULIA 

148 SC MEDISOL SRL ALBA IULIA 

149 CABINET MEDIC DR. POJAN MARIA AIUD 

150 SC. CABINET MEDICAL DR.POP S.R.L CUGIR 
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151 CAB.MED.FAM.DR.POPA DANA ALBA IULIA 

152 CMF DR.POPA LILIANA VADU MOTILOR 

153 CAB. MF POPESCU ILEANA CIUGUD 

154 CAB. MED.DR.PROCOPCIUC TIBERIU SEXTIL OCNA MURES 

155 CMF DR.  PURCARIU CARMEN ALBA IULIA 

156 CMF DR. RADU GABRIELA TARTARIA 

157 CMF DR. RADU MARIA ALBA IULIA 

158 CMF DR. RADU MARIA TEODORA AIUD 

159 CAB.MED.FAM.RADU NICOLAE AUREL OCNA MURES 

160 CAB.MED.FAM. DR.ROSCA MARIA AIUD 

161 CABINET MEDICAL ROSCA OLIMPIA ALBA-IULIA 

162 C.M.F. DR. RUSU VALENTIN CUGIR 

163 CMF DR SABAU MIHAELA GIRBOVA 

164 CMG.DR.SANDOIU CERASELA CIUGUD 

165 CAB. MED. FAM. DR. SANDU MIHAIELA DOSTAT 

166 CABINET MED DR SARBU MONA OLIMPIA PIANU DE JOS 

167 CAB MED FAM SASARAN JEAN DORU ALBA IULIA 

168 CAB. MED. FAM. SAVU LIGIA SASCIORI 

169 CAB.MED.FAM.DR.SENESAN VASILE LOPADEA NOUA 

170 SERBANESCU MED S.R.L - D PETRESTI 

171 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. SIPOS ILEANA OCOLIS 

172 SC KIMSTARLIFE SRL SEBES 

173 CMF.DR. STEGERAN CORNELIA ALBA IULIA 

174 CMF DR. STOEAN MARIA OCNA MURES 

175 S.C. STRAJAN MEDICAL S.R.L. ALBA-IULIA 

176 CMF.DR. SUCIU DANIELA OTILIA ALBA IULIA 

177 CAB.MED.DR.SUCIU MONICA IOANA OCNA MURES 

178 CMF.DR.SULUTIU MONICA ALBA-IULIA 

179 CMI. DR SUSMAN SIMONA ALBA-IULIA 

180 CAB. MED. FAM. DR. TATARU MIHAI SEBES 

181 CMF. DR. TODEA ANA GALDA DE JOS 

182 CMF. DR. TODEA TRAIAN BAIA DE ARIES 

183 CAB.MED.DR.TOTH SILVIA CRACIUNELUL DE JOS 

184 CAB. MED DR. TURCU FLAVIU BLAJ 

185 CMI. DR TURDEAN FLAVIU ROSIA MONTANA 

186 CAB MED DR VANA LENUTA SEBES 

187 CAB. MF. DR. VARCIU ROVIN SOHODOL 

188 CAB. MED. DE FAM. DR.VARMAGA VOICHITA ZLATNA 

189 CMF.DR. VINTILA IOAN GABRIEL ZLATNA 

190 CMF DR. VINTILA MARINELA SEBES 

191 CMF. DR. VLAD SANDA MARIA STREMT 

192 CMF DR.VOINA MARIANA ANGELA SEBES 

193 CMF DR.CLAUDIA VULTUR ZLATNA 

194 CAB.MED.DR.ZAHARIA DELIA CUGIR 

195 C.M.F.DR.ZDRENGHEA VETURIA SASCIORI 

196 CABINET MEDIC DE FAMILIE DR.ZSIROS LUCIA SEBES 

Sursa: Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Alba, http://www.casan.ro/casalba/page/lista-cabinete-

mf.html  

 

 

http://www.casan.ro/casalba/page/lista-cabinete-mf.html
http://www.casan.ro/casalba/page/lista-cabinete-mf.html
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Anexa 2. Lista furnizori investigații paraclinice aprilie - decembrie 2017 

 

Nr. 

crt. 
Furnizor Adresa furnizor Telefon Fax E-mail Nr. Contract 

Tip servicii 

contractate 

1 SC SAGA SRL 
Loc. Alba Iulia, str. Marasesti, 

nr. 22A 
0258/811603 0258/811603 office@clinimed.ro 

CA 

504/27.07.2016 
Analize de laborator 

2 
SC ROMGER 

DIAGNOSTICA SRL 
Loc. Sebes, str. Viilor, nr. 61 0258/733699 0358/570026 romgerab@gmail.com 

CA 

503/27.07.2016 
Analize de laborator 

3 SC ANALIMED SRL 
Loc. Blaj, str. Timotei Cipariu, 

nr. 13 
0258/713131 0258/710616 analimed@analimed.ro 

CA 

498/27.07.2016 
Analize de laborator 

4 

SC MEDISOL SRL 

Alba Iulia 

Loc. Alba  Iulia, str. Ariesului, 

nr. 66, bl. 256, ap. 3 
0358/104546 0258/819016 medisollab@yahoo.com 

CA 

502/27.07.2016 
Analize de laborator 

SC MEDISOL SRL 

punct de lucru Ocna 

Mures 

Loc. Ocna Mures, str. Axente 

Sever, nr. 43A 
0358/401130 0358/401130       

5 
SC TERRA ASTER 

SRL 

Loc. Alba Iulia, str. Revolutiei, 

nr. 15, bl. 2AB, ap. 2 
0258/833408   

office@terraaster.ro   

departament_it@terraaster.ro  

CA 

506/27.07.2016 

Analize de 

laborator/radiologie 

si imagistica 

medicala 

6 SC C.D.T. SRL Sebes Loc. Sebes, str. Surianu, nr. 6 0258/733673   cdtsebes@yahoo.com 

CA 

499/27.07.2016 
Analize de laborator 

7 SC ITAL MED SRL 
Loc. Alba Iulia, str. Ferdinand, 

nr. 14 
0358/111360   lab.italmed@gmail.com 

CA 

501/27.07.2016 
Analize de laborator 

8 
SC TERRA MED 

LABORATOR SRL 

Loc. Alba Iulia, str. Revolutiei, 

nr. 15, bl. 2AB, ap. 2 
0258/833925   terramedlab@gmail.com 

CA 

507/27.07.2016 
Analize de laborator 

mailto:office@clinimed.ro
mailto:romgerab@gmail.com
mailto:analimed@analimed.ro
mailto:medisollab@yahoo.com
mailto:cdtsebes@yahoo.com
mailto:lab.italmed@gmail.com
mailto:terramedlab@gmail.com
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9 

SPITALUL 

JUDEȚEAN DE  

URGENȚĂ  ALBA 

IULIA 

Loc. Alba Iulia, str. Revolutiei, 

nr. 23 
0258/821693 0258/835729 spjudalba@gmail.com 

CA 

497/27.07.2016 

Analize de 

laborator/radiologie 

si imagistica 

medicala/anatomie 

patologica 

10 
SPITALUL 

MUNICIPAL AIUD 
Loc. Aiud, str. Spitalului, nr. 2 0258/861817 0258/861339 spitalaiud@gmail.com 

CA 

495/27.07.2016 

Analize de 

laborator/radiologie 

si imagistica 

medicala 

11 
SPITALUL 

MUNICIPAL BLAJ 

Loc. Blaj, str. Andrei 

Muresanu, nr. 16 
0258/710941 0258/712942 spitalblaj@yahoo.com 

CA 

494/27.07.2016 

Analize de 

laborator/radiologie 

si imagistica 

medicala 

12 
SPITALUL 

MUNICIPAL SEBES 
Loc. Sebes, str. Surianu, nr. 41 0258/731712 0258/731705 spital_sebes@yahoo.com 

CA 

496/27.07.2016 

Analize de 

laborator/radiologie 

si imagistica 

medicala 

13 
SC ITAL MEDICAL 

SRL 

Loc. Campeni, str. Horea, 

nr.52 
0258/77297   

labitalmedical.cimpeni@gm

ail.com 

CA 

505/27.07.2016 
Analize de laborator 

14 
SC HIPERDIA SA 

BRASOV 

Loc. Brasov, str. Poarta Schei, 

nr.31 
0268/473608 0268/471901 office@hiperdia.ro 

CA 

500/27.07.2016 

Radiologie si 

imagistica medicala-

scintigrafii 

15 
SC GAMMA 

MEDICAL SRL 

Loc. Cluj Napoca, str. C-tin 

Brancoveanu, nr. 15 
0364/111271   

ioana.samarghitan@gamma

med.ro 

CA 

508/27.07.2016 

Radiologie si 

imagistica medicala-

scintigrafii 

16 

SPITALUL 

MUNICIPAL BLAJ-

CLINICE(ECOGRAFII) 

Loc. Blaj, str. Andrei 

Muresanu, nr.16 
0258/710941 0258/712942 spitalblaj@yahoo.com 

CA 

494/27.07.2016 

Radiologie si 

imagistica medicala 

- Ecografii 

17 
SC TERRA ASTER-

CLINICE(ECOGRAFII) 

Loc. Alba Iulia, str. Revolutiei, 

nr.15, bl.2AB, ap.2 
0258/835541   

office@terraaster.ro   

departament_it@terraaster.ro 

CA 

451/15.07.2016 

Radiologie si 

imagistica medicala 

- Ecografii 

mailto:spjudalba@gmail.com
mailto:spitalaiud@gmail.com
mailto:spitalblaj@yahoo.com
mailto:spital_sebes@yahoo.com
mailto:labitalmedical.cimpeni@gmail.com
mailto:labitalmedical.cimpeni@gmail.com
mailto:office@hiperdia.ro
mailto:ioana.samarghitan@gammamed.ro
mailto:ioana.samarghitan@gammamed.ro
mailto:spitalblaj@yahoo.com
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18 

CMI Dr. MANDRUTIU 

MIHAELA - MF 

(ECOGRAFII) 

Loc. Cugir, str. M. Sadoveanu, 

nr.1B/3 
0723/227392 0258/751009 

mandrutiu_mihaela@yahoo.

com 

515/20.07.2016 

Radiologie si 

imagistica medicala 

- Ecografii 

19 

SPITALUL 

MUNICIPAL BLAJ-

CLINICE 

Loc. Blaj, str. Andrei 

Muresanu, nr.16 
0258/710941 0258/712942 spitalblaj@yahoo.com 

CA 

468/15.07.2016 

Radiologie si 

imagistica medicala 

- Ecografii 

20 

CM Dr. PETRUTA 

MARCELA - MF 

(ECOGRAFII) 

Loc. Alba Iulia, str. Septimius 

Severus, nr. TOR2 
0740/148435   mar_pet_dr@yahoo.com 553/20.07.2016 

Radiologie si 

imagistica medicala 

- Ecografii 

21 
SC TUTTI SAT-

CLINICE(ECOGRAFII) 

Loc. Alba Iulia, str. Motilor, 

nr. 107A 
0722/683344   gabilazar64@yahoo.com 

CA 

465/15.07.2016 

Radiologie si 

imagistica medicala 

- Ecografii 

22 
SPITALUL 

ORASENESC CUGIR 

Loc. Cugir, str. N. Balcescu, 

nr.5/7 
0358/401249 0258/751053 spitalcugir@yahoo.com 

CA 

680/11.10.2016 

Radiologie si 

imagistica medicala 

23 

SPITALUL 

ORASENESC 

CAMPENI 

Loc.Campeni,Str.Horea,Nr.63 0258/771715 0258/771715 spital_cimpeni@yahoo.com 

CA 

470/26.07.2016 

Radiologie si 

imagistica medicala 

- Ecografii 

24 

CMI Dr. MALINESCU 

DANIELA - MF 

(ECOGRAFII) 

Loc.Campeni,Str.Horea, Nr.63 0745/302915   danielamalinescu@yahoo.de  513/20.07.2016 

Radiologie si 

imagistica medicala 

- Ecografii 

Sursa: Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Alba 

 

mailto:mandrutiu_mihaela@yahoo.com
mailto:mandrutiu_mihaela@yahoo.com
mailto:spitalblaj@yahoo.com
mailto:mar_pet_dr@yahoo.com
mailto:gabilazar64@yahoo.com
mailto:spitalcugir@yahoo.com
mailto:spital_cimpeni@yahoo.com
mailto:danielamalinescu@yahoo.de
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Anexa 3. Povara îmbolnăvirilor la toate vârstele, DALY la 100000 locuitori, România şi alte 

ţări europene, anul 2015 

Cauza România Bulgaria Germania Olanda Polonia 
Marea 

Britanie 

Toate cauzele 38.230 41.339 30.086 25.585 31.773 25.713 

I. Afectiuni transmisibile, materne, 

perinatale și nutriționale 2.603 1.831 1.432 1.295 1.511 1.640 

A. Boli infectioase si parazitare 581 312 351 286 305 262 

Tuberculoza 212 53 10 5 45 15 

Boli cu transmitere sexuala, exclusiv 

HIV 38 33 27 21 34 36 

HIV/SIDA 64 73 27 15 145 20 

Boli diareice 31 22 98 49 11 44 

Bolile copilariei 2 4 0 1 0 1 

Meningita 25 37 12 12 24 19 

Encefalita 27 34 9 6 15 9 

Hepatita 10 18 12 8 8 7 

Boli parazitare 9 9 2 1 2 1 

Alte boli infectioase 162 29 154 169 20 110 

B. Infectii respiratorii  1.109 690 510 489 638 697 

Infectii respiratorii superioare 1.054 633 426 402 584 606 

Infectii respiratorii inferioare 21 22 55 56 22 57 

Otita 33 34 29 31 32 34 

C. Afectiuni materne 16 9 8 12 7 17 

D. Afectiuni neonatale 467 451 207 259 306 311 

Complicatii ale prematuritatii 269 268 136 140 207 234 

Asfixie si traumatism la nastere 78 120 30 44 66 51 

Septicemie și infecții neonatale 7 20 6 21 12 4 

Alte afectiuni neonatale 114 43 36 53 21 21 

E. Deficiente nutritionale 430 368 356 248 256 353 

Malnutritie proteica 21 10 3 2 15 3 

Deficit de iod 8 11 19 18 22 18 

Anemie feripriva 396 339 331 222 216 331 

Alte deficiente nutritionale 6 7 2 5 4 1 

II. Afectiuni netransmisibile 33.152 37.126 26.621 22.543 27.401 22.407 

A. Tumori maligne 6.912 6.756 6.371 6.055 6.153 5.404 

Cancer al gurii si orofaringelui 385 247 211 110 193 118 

Cancer de esofag 109 73 179 272 102 281 

Cancer de stomac 442 441 279 182 297 160 

Cancer de colon si rect 765 899 711 695 652 574 

Cancer hepatic 388 308 210 131 127 159 

Cancer pancreatic 363 369 432 360 309 277 

Cancer bronhopulmonar 1.432 1.396 1.340 1.448 1.513 1.143 

Melanom si alte cancere de piele 127 116 130 163 135 131 

Cancer de sân 513 564 620 577 404 525 
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Cancer de col uterin 313 195 56 39 137 47 

Cancer uterin 69 126 82 69 81 84 

Cancer de ovar 152 181 157 137 199 148 

Cancer de prostata 241 255 374 324 220 335 

Cancer testicular 18 28 12 9 15 7 

Cancer de rinichi 133 176 164 151 182 159 

Cancer la vezica urinara 179 186 141 146 184 155 

Cancer la creier si la sistemul nervos 285 295 228 212 247 210 

Cancer al vezicii biliare si tractului 

biliar 64 52 94 57 98 27 

Cancer al laringelui 167 170 52 33 114 33 

Cancer tiroidian 21 19 27 15 17 16 

Mezoteliom 10 4 39 65 14 84 

Limfoame, mielom multiplu 195 223 306 300 207 290 

Leucemii 209 174 222 182 173 180 

Alte tumori maligne 332 257 306 378 536 262 

B. Alte neoplasme 34 61 149 157 163 100 

C. Diabet zaharat 717 1.310 967 825 949 421 

D. Tulburări endocrine, ale 

sângelui, imunitare 80 196 275 203 128 228 

E. Tulburări mentale şi de 

comportament 2.435 2.324 2.807 2.403 2.756 2.490 

Depresie 840 877 861 745 856 703 

Tulburare bipolară 137 121 149 154 137 154 

Schizofrenie 214 227 191 231 217 196 

Tulburări legate de alcool 209 166 407 128 556 163 

Tulburări legate de droguri 273 144 213 164 198 442 

Anxietate 323 353 521 555 342 363 

Tulburări de alimentaţie 12 14 70 50 20 38 

Autism şi Sindromul Asperger 130 131 125 125 132 134 

Tulburări comportamentale în 

copilărie 65 52 54 68 58 70 

Dizabilitate intelectuală 85 81 55 35 84 81 

Alte tulburări mentale şi de 

comportament 147 158 163 148 155 147 

F. Afecţiuni neurologice 1.216 1.745 2.169 2.379 1.590 2.544 

Boala Alzheimer şi alte demenţe 413 931 918 1.213 766 1.408 

Boala Parkinson 63 107 193 155 54 145 

Epilepsie 127 139 149 112 136 137 

Scleroză multiplă 23 39 90 87 65 117 

Migrenă 405 408 507 490 417 434 

Durere de cap non-migrenă 71 73 64 60 73 67 

Alte afecţiuni neurologice 113 48 248 262 78 236 

G. Boli ale organelor de simţ 1.072 971 614 479 983 552 

Glaucom 29 19 14 10 24 14 

Cataractă 75 53 33 21 61 26 

Erori de refracție necorectate 169 105 104 69 146 108 
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Degenerescenta maculara 45 28 21 14 37 19 

Alte pierderi de vedere 102 64 74 53 95 80 

Alte pierderi de auz 518 557 213 180 491 176 

Alte afecţiuni ale organelor de simţ 134 145 154 133 129 129 

H. Boli cardiovasculare 13.229 17.196 6.215 3.794 8.679 3.988 

Boală cardiacă reumatică 39 98 51 19 69 25 

Boală hipertensivă cardiacă 681 1.360 296 78 196 79 

Boală cardiacă ischemică 7.309 8.423 3.324 1.742 4.837 2.024 

Accident vascular cerebral 3.845 5.247 1.068 898 2.125 934 

Cardiomiopatie, miocardita, 

endocardita 452 679 223 142 591 114 

Alte boli circulatorii 903 1.389 1.254 915 860 811 

I. Boli respiratorii 1.278 1.208 1.531 1.517 968 1.859 

Boala pulmonară obstructivă cronică 779 904 1.039 1.043 654 945 

Astm 213 185 277 316 232 523 

Alte boli respiratorii 285 119 215 158 83 391 

J. Boli digestive  2.289 1.381 1.259 705 1.447 1.179 

Boala ulcerului peptic 128 157 93 41 176 87 

Ciroză hepatică 1.288 780 533 156 742 393 

Apendicită 5 18 4 3 7 5 

Gastrita și duodenita 97 63 41 28 73 72 

Ileus paralitic şi ocluzie intestinală 63 71 66 48 58 45 

Boală inflamatorie intestinală 40 54 98 93 57 101 

Boala vezicii biliare 37 38 52 47 46 69 

Pancreatită 162 89 61 33 159 53 

Alte boli digestive 470 111 311 257 128 355 

K. Boli genitourinare 990 950 872 665 735 676 

Boli renale 729 624 514 315 444 243 

Hiperplazia de prostată 116 129 125 104 99 142 

Urolitiază 2 4 3 5 3 5 

Alte boli urinare 10 52 90 97 42 101 

Infertilitate 18 18 8 19 27 20 

Boli ginecologice 116 123 131 126 120 165 

L. Boli de piele 248 249 226 220 248 243 

M. Boli musculoscheletale 1.856 1.920 2.346 2.251 1.798 2.029 

Artrita reumatoida 60 83 134 141 136 173 

Osteoartrită 347 353 259 171 306 243 

Gută 21 22 36 31 20 31 

Dureri lombare şi cervicale 1.328 1.340 1.491 1.386 1.141 1.040 

Alte boli musculoscheletale 101 122 426 522 196 542 

N. Anomalii congenitale 375 417 333 360 405 344 

Defecte de tub neural 15 18 11 15 17 16 

Cleft buze şi cleft palat 2 1 2 2 1 1 

Sindromul Down 15 21 36 56 21 33 

Anomalii congenitale cardiace 140 183 93 81 130 86 
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Alte anomalii cromozomiale 22 29 41 51 47 50 

Alte anomalii congenitale 181 165 151 156 189 157 

O. Afecţiuni ale cavităţii bucale 419 442 486 530 397 350 

Carii dentare 51 54 40 34 47 44 

Boala parodontală 61 51 105 75 59 50 

Edentulism 248 276 280 363 231 199 

Alte afecţiuni ale cavităţii bucale 59 61 62 59 60 57 

P. Sindromul moarte infantilă 

bruscă 4 9 12 7 8 25 

III. Leziuni 2.471 2.374 2.022 1.742 2.853 1.640 

A. Leziuni fără intenţie 1.923 1.739 1.501 1.206 1.835 1.169 

Accident rutier 572 502 330 265 599 236 

Otrăvire 34 36 10 12 18 23 

Căderi 428 399 618 534 527 464 

Foc, căldură și substanțe fierbinți 97 76 34 21 89 31 

Înec 159 104 21 21 128 20 

Expunere la forțe mecanice 104 175 68 75 108 83 

Dezastre naturale 2 1     0 0 

Alte leziuni fără intenţie 527 446 420 278 367 311 

B. Leziuni cu intenţie 548 635 521 536 1.018 471 

Autoagresiune 476 567 474 479 974 377 

Violenţă interpersonală 67 68 47 57 44 78 

Violență colectivă și intervenții 

legale 5         16 

Date prelucrate pe baza datelor furnizate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii - Global HealthEstimates 

2015: DiseaseburdenbyCause, Age, Sex, by Country andbyRegion, 2000-2015. Geneva, World 

HealthOrganization; 2016 
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Anexa 4. Calendarul  pentru organizarea campaniilor IEC destinate celebrării zilelor 

mondiale/europene și a celor cu teme stabilite pe baza unor priorităţi de sănătate specifice 

naţionale 2017-2018 

 

Nr. 

crt. 

Eveniment Data/perioada 

1.* 
Luna naţională de prevenire a cancerului inclusiv Săptămâna  

Europeana de Prevenire a Cancerului de Col Uterin februarie 

2. Ziua Mondiala a Sănătăţii Orale  20 martie 

3. Ziua Internațională a Bolilor Rare 28 februarie 

4. Ziua Mondială a Apei  22 martie 

5.* Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei 24 martie 

6. Ziua Internațională a Conștientizării Autismului 2 aprilie 

7.* Ziua Mondiala a Sănătăţii  7 aprilie 

8.* Saptamana Europeana a Vaccinarii  20-25 aprilie 

9. Ziua Naţionala a Inimii  4 mai 

10. SAVE LIVES: Clean Your Hands 5 mai 

11. Ziua Mondiala de lupta impotriva Hipertensiunii  17 mai 

12. Ziua Europeană Impotriva Obezităţii   20 mai 

13.* Ziua Mondială fără Tutun  31 mai 

14.* 
Ziua Internaţională de Luptă împotriva Abuzului şi Traficului 

Ilicit de Droguri  
26 iunie 

15.* Luna naţională a informării despre efectele consumului  de alcool  iunie 

16.* Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Hepatitei   28 iulie 

17. Saptamana  Mondiala a Alimentatiei la San 1–7 august 

18.* Saptamana Europeana a Mobilității 16-22 septembrie 

19. Ziua Mondiala a Contracepției  26 septembrie 

20. Ziua Internationala a Varstnicului 1 octombrie 

21. Ziua Mondială a Sănătății Mintale  10 octombrie 

22. Ziua Națională a Alimentației si a Combaterii Risipei Alimentare 16 octombrie 

23. Ziua mondială a diabetului   14 noiembrie 

24. Ziua Nationala fara Tutun 16 noiembrie 

25.* Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice 18 noiembrie 

26. Ziua internationala pentru eliminarea violentei impotriva femeilor 25 noiembrie 

27. Ziua Mondiala de Lupta Impotriva HIV/SIDA 1 decembrie 

Notă: * Ministerul Sănătăţii recomandă organizarea acestor campanii de către toate DSP-urile din țară. 
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COLABORATORI ȘI PARTICIPANȚI LA INTÂLNIRILE DE 

LUCRU ÎN ELABORAREA STRATEGIEI  
 

 

 

INSTITUȚII PUBLICE 

o Direcția de Sănătate Publică Alba 

o Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Alba 

o Inspectoratul Școlar Județean Alba 

o Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Unirea” al județului Alba 

o Serviciul de Ambulanță Județean Alba 

 

78 UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE din județul Alba (municipii, orașe și 

comune) și respectiv Direcția de Asistență Socială Alba Iulia, Servicii Publice de Asistență 

Socială, Compartimente de Asistență Socială 

 

CONSILIERI JUDEȚENI 

 

UNITĂȚI SANITARE 

o Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

o Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 

o Spitalul Municipal Aiud 

o Spitalul Municipal Blaj 

o Spitalul Municipal Sebeș 

o Spital Orășenesc Abrud 

o Spital Orășenesc Câmpeni 

o Spital de Boli Cronice Câmpeni 

o Spital Orășenesc Cugir 

o Unitatea medico-socială Ocna Mureș 

o Centrul de permanență Arieșul Mare 

o Centrul de permanență Baia de Arieș 

o Centrul de permanență Ocna Mureș  

o Centrul de permanență Zlatna 

 

ASOCIAȚII PROFESIONALE: 

o Colegiul Medicilor din România, Filiala Alba 

o Colegiul Medicilor Dentişti din România, Filiala Alba 

o Colegiul Farmaciștilor din România, Filiala Alba 

o Asociația Medicilor de Familie Alba 

o Asociația ASCLEPIOS a Medicilor de familie – Medicină generală Alba 

o Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali 

din România, Filiala Alba 



STRATEGIA JUDEŢULUI     ALBA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII, 2018-2023 

 

 

 

140 

 

 

 

FURNIZORI DE SERVICII MEDICALE (ONG-URI/SRL-URI) 

 

 

o Crucea Roșie Română, Filiala Alba 

o Organizaţia Caritas Alba Iulia 

o Organizaţia Caritas Mitropolitan Greco – Catolic Blaj 

o Asociaţia Non-Guvernamentală Maria Beatrice 

o Asociaţia SM Speromax Alba 

o Asociaţia Un Pas Înainte Alexandra, Aiud 

o Asociaţia pentru Consiliere şi Asistenţă Specializată ACAS, Alba Iulia 

o Asociaţia Pacienţilor Alba 

o Asociaţia pensionarilor ”Speranţa” Alba 

o Asociaţia Pro Sănătate Alba 

o Asociaţia Hospice ELIANA Ciugud  

o S.C. Medical Pegasus S.R.L. 

o S.C. Centru Medical PROVITA Blaj 

o S.C. REALMED Alba 

o S.C. BEST HOME Care S.R.L. 

o S.C. ANALIMED S.R.L. 

o S.C. Bioterapia Plus S.R.L. Alba 

o S.C. Albamed Plus SRL Ciugud 

o S.C. RALLUMEDICA S.R.L. Alba Iulia  

o Centrul medical ”ELISAMED” Alba Iulia 

o ELISA MEDICAL CONSULT Alba Iulia 
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DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

 

Definiții 

 
Apă potabilă: apa care îndeplinește indicatorii de potabilitate prevăzuți de legislația în 

vigoare; 

 

Ape uzate menajere: apele de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituții 

publice și servicii; 

 

Ape uzate industriale: apele de canalizare rezultate din activități economico-industriale sau a 

unei alte utilizări decât cea menajeră; 

 

Ape uzate orășenești: apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu 

apele uzate industriale sau agrozootehnice, apele care provin din spălarea drumurilor publice 

sau private, a aleilor, grădinilor și a curților imobilelor; 

 

Autoritatea de reglementare pentru servicii de utilități publice: Autoritatea Națională de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.; 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI): Organism constituit din Autorități Publice 

în scopul cooperării eficiente pentru implementarea proiectelor de investiții și a furnizării 

serviciilor în domeniul apei și apei uzate; 

 

Branșament de apă:  partea din rețeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura 

dintre rețeaua publică de distribuție și rețeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri; 

 

Contract de finanțare: contract ce se va încheia între Beneficiarul Proiectului și Autoritatea 

de Management care stabilește condițiile de finanțare din POS Mediu, pentru realizarea 

lucrărilor prevăzute prin Proiect; 

 

Domeniu public: totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în 

proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, 

sunt de folosință sau interes public local ori județean, declarate ca atare printr-o hotărâre a 

Consiliilor Locale sau a Consiliilor Județene și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz 

sau de interes public național; 

 

Imobil: orice clădire sau teren, cu destinație social-culturală, administrativă, de producție 

industrială, comercială, de prestări servicii sau de locuință, inclusiv terenul aferent, cu regim 

juridic dovedit. În cazul blocurilor de locuințe, la care terenul aferent nu este delimitat, se 

consideră imobile toate acele blocuri care au adrese poștale distincte; 

 

Infrastructura tehnico-edilitară: ansamblul sistemelor de utilități publice destinate 

furnizării/prestării serviciilor de utilități publice; infrastructura tehnico-edilitară aparține 

domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale și este supusă regimului 

juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii; 
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Licența: actul tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competentă (ANRSC) prin 

care se recunoaște calitatea de Operator de servicii de utilități publice de alimentare cu apă și 

de canalizare, precum și capacitatea și dreptul de a furniza/presta aceste servicii de către 

Operator; 

 

Localitate: comunitate umană (de regulă satul; comuna formată dintr-un singur sat; orașul, 

fără alte localități dependente din punct de vedere administrativ), dar care nu se confundă cu 

unitatea administrativ – teritorială care poate include mai multe localități (de ex. comuna care 

cuprinde mai multe sate). Termenul este utilizat pentru a stabili dacă este necesară 

alimentarea cu apă potabilă conform Directivei 98/83/EC conform căreia nu se aplică 

prevederile sale pentru deservirea unei comunități umane mai mici de 50 locuitori; 

 

Master Plan: Document strategic care stabilește planul de investiții în infrastructura de apă și 

apă uzată pe termen scurt, mediu și lung, ținând cont de starea actuală a acesteia, de cerințele 

de conformare la legislația în vigoare și la Directivele Europene, de termenele limită 

negociate în cadrul Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, în vederea 

conformării cu cerințele de eficientizare a serviciului de apă și apă uzată; 

 

Operator Regional (OR): Societatea Comercială cu capital social integral al unităților 

administrativ-teritoriale membre ale A.D.I. care are competența și capacitatea, recunoscută 

prin licența de Operator, de a furniza serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 

asigurând administrarea și exploatarea nemijlocită a sistemului de utilități publice aferent 

acestor servicii în condițiile reglementărilor legale în vigoare (Operator Regional = Autoritate 

Contractantă = Beneficiarul Proiectului); 

 

ProgramOperațional Sectorial deMediu (POS Mediu): Program național care stabilește 

modul în care se ating țintele prioritare stabilite prin Capitolul 22 Mediu din Tratatul de 

Aderare, pentru conformarea României la cerințele Uniunii Europene în sectorul apă-

apăuzată; 

 

Program Operațional Infrastructura Mare (POIM): a fost elaborat pentru a răspunde 

nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în 

acord cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene. 

Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu 

Programul National pentru Reformă și cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se 

asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon 

prin măsuri de eficiență energetică și promovare a energiei verzi, precum și prin promovarea 

unor moduri de transport prietenoase cu mediul și o utilizare mai eficientă a resurselor; 

 

Racord de canalizare: partea din rețeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre 

instalațiile interioare de canalizare ale utilizatorului și rețeaua publică de canalizare, inclusiv 

căminul de racord; 

 

Rețea de transport a apei: parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din 

rețeaua de conducte cuprinsă între captare și rețeaua de distribuție; 

 

Rețea de distribuție a apei: parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din 

rețeaua de conducte, armături și construcții anexe, care asigură distribuția apei la doi ori la 

mai mulți utilizatori independenți; 

 

Rețea de canalizare: parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare, 

canale de serviciu, cămine, guri de scurgere și construcții anexe care asigură preluarea, 
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evacuarea și transportul apelor de canalizare de la doi ori de la mai mulți utilizatori 

independenți; 

 

Serviciu de alimentare cu apă: totalitatea activităților necesare pentru: 

 captarea apei brute, din surse de suprafață sau subterane; 

 tratarea apei brute; 

 transportul apei potabile și/sau industriale; 

 înmagazinarea apei potabile; 

 distribuția apei potabile și/sau industriale. 

 

Serviciu de canalizare: totalitatea acțiunilor și activităților necesare pentru: 

 colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizatori la stațiile de 

epurare; 

 epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar; 

 evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor și a altor deșeuri similare 

derivate din activitățile prevăzute mai sus; 

Sistem de alimentare cu apă(SA): sistem centralizat format din ansamblul construcțiilor și 

terenurilor, instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin 

care se realizează serviciul de alimentare cu apă. Sistemele de alimentare cu apă cuprind, de 

regulă, următoarele componente: 

 captări; 

 aducțiuni; 

 stații de tratare; 

 stații de pompare, de repompare sau cu hidrofor; 

 rezervoare de înmagazinare; 

 rețele de transport și distribuție; 

 branșamente, până la punctul de delimitare; 

Stabilirea granițelor sistemului de alimentare cu apă este realizată pe baza unor criterii 

tehnico-economice și în conformitate cu normele de siguranță privind alimentarea cu apă a 

obiectivelor și populației racordate. 

 

Sistem de canalizare (Sistem de apă uzată): sistem centralizat, format din ansamblul 

construcțiilor și terenurilor aferente instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și 

dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul de canalizare a apelor uzate în cadrul 

Aglomerărilor/Clusterelor. Sistemele de canalizare includ, de regulă, următoarele 

componente: 

 racorduri de canalizare, de la punctul de delimitare și preluare; 

 rețele de canalizare; 

 stații de pompare; 

 stații de epurare; 

 colectoare de evacuare spre emisar; 

 guri de vărsare în emisar; 

 depozite de nămol deshidratat; 
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Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional care 

cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de 

salubrizare, precum: 

               a) puncte de colectare separată a deșeurilor; 

               b) stații de producere a compostului; 

               c) stații de transfer; 

               d) stații de sortare; 

               e) baze de garare și întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare; 

               f)  depozite de deșeuri; 

               g) incineratoare; 

               h) stații de tratare mecano-biologice. 

 

Utilizatori: persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct sau indirect, individual sau 

colectiv, de serviciile de utilități publice de apă și canalizare prestate de către Operator în 

condițiile legii. 

 

 

Abrevieri 

 
ADI APA    -  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA Alba 

ADIS           - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba 

AIDA-TL    - Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local 

ANRE         - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei 

ANRSC       - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile  

                      Comunitare  de Utilități Publice 

APM            - Agenția pentru Protecția Mediului 

CDGS          - Contract de Delegare a Gestiunii Serviciilor 

CHE             - Centrală Hidroelectrică 

CJ                 - Consiliul Județean 

CL                - Consiliul Local 

DSP              - Direcția de Sănătate Publică 

FC                - Fondul de Coeziune 

IID                - Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare 

OR                - Operator Regional 

OUG            - Ordonanță de Urgență a Guvernului 

LEA             - Linii electrice aeriene 

LES              -  Linii electrice subterane 

PO Mediu    - Program Operațional Mediu  

POR             - Program Operațional Regional 

POS Mediu  - Program Operațional Sectorial de Mediu  

POIM           - Program Operațional Infrastructură Mare 

PNDL           - Program Național de Dezvoltare Locală 

PNDR           - Program Național de Dezvoltare Rurală 

SAPARD      - Program Special de Aderare pentru Agricultură și Dezvoltare  

                                                 Rurală 

SAMTID      - Programul de Dezvoltare a Infrastructurii Orașelor Mici și  

                                                 Mijlocii 

SEAU           - Stație de Epurare Ape Uzate 

UAT             - Unitate Administrativ Teritorială 

UE                - Uniunea Europeană 
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Cap. 1  INTRODUCERE 
 

 1.1.  Generalități        

       Dimensiunea economico-socială a serviciilor comunitare de utilități publice și rolul 

acestora în menținerea coeziunii sociale, impune adoptarea și implementarea unui set de 

măsuri, având ca obiectiv dezvoltarea durabilă, atingerea standardelor Uniunii Europene și 

eliminarea disparităților economico-sociale dintre statele membre ale acesteia și România. 

 

        În contextul implementării angajamentelor României vizând domeniul serviciilor 

comunitare de utilități publice, asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, 

accesul la fondurile comunitare și creșterea capacității de absorție a acestor fonduri a devenit 

o prioritate a autorităților publice locale. 

 

       Serviciile comunitare de utilități publice sunt definite ca totalitatea activităților de 

utilitate și interes public general, desfășurate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sau 

județelor sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice 

locale, în scopul satisfacerii cerințelor comunităților locale, prin care se asigură următoarele 

utilități: 

a)   alimentarea cu apă; 

b)   canalizarea și epurarea apelor uzate; 

c)   colectarea și evacuarea apelor pluviale; 

d)   salubrizarea localităților și gestiunea deșeurilor; 

e)   alimentarea cu energie termică în sistem centralizat; 

f)    transport public local; 

g)   iluminat public. 

 

          H.G.R. nr. 246/2006, pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, stabilește: ,,autoritățile administrației 

publice locale adoptă, conform reglementărilor în vigoare din domeniul serviciilor comunitare 

de utilități publice, strategii locale proprii privind accelerarea dezvoltării serviciilor 

comunitare de utilități publice, având la bază angajamentele asumate de România în procesul 

de negociere a acquisului comunitar și prevederile strategiei naționale”, iar „unitățile 

municipale pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, elaborează și 

actualizează anual strategiile locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor 

comunitare de utilități publice, precum și planurile locale de implementare aferente 

acestora”. 

 

         Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în 

tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități 

publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și 

exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care 

compun sistemele de utilități publice (conform Legii nr. 51/2006, art. 8, alin (1), actualizată). 

 

         Elaborarea Strategiei județului Alba privind dezvoltarea serviciilor comunitare de 

utilități publice decurge din nevoia obiectivă de a avea o creștere eficientă a acestor servicii 

la nivel județean față de care Consiliul Județean Alba are atât atribuții directe cât și indirecte 

prevăzute de lege, dar și responsabilitatea instituțională în raport cu toate instituțiile de 

specialitate, administrațiile locale și actorii privați sau publici interesați de acest sector.  
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         Strategia județeană privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice, pentru 

perioada 2018-2023,  este elaborată sub conducerea Consiliului Județean Alba, se aprobă prin 

Hotărâre a Consiliului Județean Alba și se revizuiește periodic în conformitate cu progresul 

tehnic și cerințele rezultate ca urmare a procesului de monitorizare și evaluare. 

 

          Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice cuprinde 

un "inventar lărgit" - analiza diagnostic a situației existente a serviciilor în județul Alba, 

urmată de analiza SWOT a serviciilor corelată cu analiza diagnostic și planul de măsuri 

aferent fiecărui serviciu de utilități publice pentru perioada 2018-2023. 

 

           Pentru elaborarea strategiei s-au folosit datele obținute de la UAT-uri, operatorii 

serviciilor de utilități, instituții, iar datele al căror conținut cu titlu - ,,confidențial" nu au putut 

fi publicate.  

 

           Consiliul Județean Alba având atribuții de coordonare a autorităților publice locale din 

județ, prin elaborarea și implementarea acestei strategii urmărește corelarea și dezvoltarea 

echilibrată a serviciilor comunitare de utilități publice la nivel județean. 

 

1.2.   Atribuțiile Consiliului Județean Alba. Atribuții specifice. 

 

 Perspectiva de elaborare a strategiei are la bază atribuțiile Consiliului Județean Alba, 

conform Legii 215/2001, art.91,  actualizată: 

      •    Atribuții privind înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de 

utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea 

și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată; 
      •    Colaborează cu autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor, 

           orașelor și municipiilor de pe raza teritorială a județului, în scopul planificării,  

           dezvoltării și organizării serviciilor de interes local; 

      •    Organizarea, furnizarea/prestarea și gestionarea serviciilor de utilități publice trebuie  

           să asigure: 

           - satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor; 

           - dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea domeniului public și privat al  

             unităților administrativ-teritoriale, protecția și conservarea mediului. 

           - sănătatea populației și calitatea vieții; 

           - metode moderne de management, elaborare și implementare proiecte din sfera   

             serviciilor de utilități publice. 

     

Atribuțiile specifice ale Consiliului Județean sunt: 

 

1) Serviciul de alimentare cu apă și canalizare: 

    a) aprobarea programelor de reabilitare, extinderea și modernizarea sistemelor existente, 

precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme de alimentare cu apă și de canalizare; 

    b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare; 

    c) aprobarea studiilor de fezabilitate; 

    d) asocierea intercomunitară pentru înființarea și exploatarea în comun a serviciului; 

    e) darea în administrare sau delegarea gestiunii serviciului, precum și încredințarea 

bunurilor proprietate publică sau privată, aferente sistemelor de alimentare cu apă și canal; 

    f)  participarea cu capital social sau cu bunuri la înființarea operatorilor serviciului; 

    g) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea investițiilor; 

    h) aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor speciale; 

    i)  rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciului; 
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2) Serviciul de salubrizare: 

    a) înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea sistemului de management integrat al 

deșeurilor (S.M.I.D.), precum și activitățile specifice realizate prin intermediul acestora; 

    b) sistemul de management integrat al deșeurilor este destinat și asigură deservirea 

unităților administrativ-teritoriale membre în asociația de dezvoltare intercomunitară; 

    c) bunurile aferente sistemului integrat al deșeurilor sau părți ale acestuia, după caz, aparțin 

domeniului public al județului. 

     

3) Serviciul de transport public județean de persoane: 

   a) evaluarea fluxurilor de transport de persoane, anticiparea evoluției acestora; 

   b) stabilirea traseelor, a programului de transport și atribuirea în gestiune a serviciului; 

    c) întocmirea și urmărirea programelor de înființare, reabilitare, extindere și modernizare a 

sistemelor de transport public județean; 

   d) aprobarea studiilor de fezabilitate; 

   e) concesionarea și încheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport 

public județean de persoane;   

 

Atribuțiile în domeniul serviciilor de utilități publice a unităților administrativ teritoriale sunt: 

 

               ATRIBUȚII  

             UAT JUDEȚ 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA  

                   ATRIBUȚII 

 UAT MUNICIPIU, ORAȘ, COMUNĂ 

              CONSILIUL LOCAL  

Serviciul de 

alimentare cu 

apă și canal  

a) aprobarea programelor de reabilitare, 

extindere și modernizare a sistemelor existente și 

noi de alimentare cu apă și canalizare;  
b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor 

tehnico-edilitare;  
c) aprobarea studiilor de fezabilitate;     
d) darea în administrare sau delegarea gestiunii 

serviciului, precum și încredințarea bunurilor 

proprietate publică sau privată, aferente 

sistemelor de alimentare cu apă și canal;  
e) participarea cu capital social sau cu bunuri 

pentru operatorii serviciului;  
f) aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor 

speciale;  

a) aprobarea programelor de reabilitare, extindere și 

modernizare a sistemelor existente și noi de 

alimentare cu apă și canalizare;  
b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor 

tehnico-edilitare;  
c) aprobarea studiilor de fezabilitate;     
d) darea în administrare sau delegarea gestiunii 

serviciului, precum și încredințarea bunurilor 

proprietate publică sau privată, aferente sistemelor 

de alimentare cu apă și canal;  
e) participarea cu capital social sau cu bunuri pentru 

operatorii serviciului;  
f) aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor speciale;  

Serviciul de 

salubrizare  
a) înființarea, organizarea, gestionarea și 

coordonarea sistemului de management integrat 

al deșeurilor SMID, precum și activitățile 

specifice realizate prin intermediul acestora;  
b) sistemul de management integrat al deșeurilor 

este destinat și asigură deservirea unităților 

administrativ-teritoriale membre în asociația de 

dezvoltare intercomunitară;  
c) bunurile aferente sistemului integrat al 

deșeurilor sau părți ale acestuia, după caz, 

aparțin domeniului public al județului.  

a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere și 

modernizare a infrastructurii existente, precum și a 

programelor de înființare a unor noi sisteme de 

salubrizare;  
b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor 

tehnico-edilitare;  
c) aprobarea studiilor de fezabilitate;   
d) participarea la constituirea unei asociații de 

dezvoltare intercomunitară;  
    

Serviciul de 

transport public 

județean de 

persoane  

a) evaluarea fluxurilor de transport de persoane, 

anticiparea evoluției acestora;  

b) stabilirea traseelor, a programului de transport 

și atribuirea în gestiune a serviciului;  
c) întocmirea și urmărirea programelor de 

înființare, reabilitare, extindere și modernizare a 

sistemelor de transport public județean;  
d) aprobarea studiilor de fezabilitate;  
e)concesionarea și încheierea contractelor de 

a) amenajarea stațiilor de așteptare din intravilanul 

localităților; 

b) cooperarea cu Consiliul Județean, privind 

stabilirea traseelor, a programului de transport a 

fluxului de transport de persoane; 
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atribuire a gestiunii serviciului de transport 

public județean de persoane;     

Serviciul de 

iluminat public  
-  a) aprobarea programelor de dezvoltare, reabilitare, 

extindere și modernizare a sistemelor de iluminat 

public existente;  
b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor 

tehnico-edilitare;  
c) aprobarea studiilor de fezabilitate;   
d) darea în administrare sau delegarea gestiunii 

serviciului, precum și încredințarea bunurilor 

proprietate publică sau privată, aferente serviciului;  
e) aprobarea taxelor speciale pentru prestarea 

serviciului de iluminat public;  
 

 

1.3.  Cadrul legislativ. Cadrul instituțional. Autorități de reglementare. 

  

     Legislația din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice realizează 

armonizarea cu aquis-ul comunitar prin: 

• descentralizarea serviciilor publice și creșterea responsabilităților autorităților locale 

privind calitatea serviciilor asigurate populației; 

• creșterea gradului de acces al populației la aceste servicii; 

• atragerea capitalului privat în finanțarea investițiilor din domeniul infrastructurii 

locale; 

• reconsiderarea raportului preț/calitate; 

• promovarea parteneriatului social și pregătirea continuă a resurselor umane; 

• promovarea principiilor economiei de piață și reducerea gradului de monopol; 

 

           Cadrul legislativ pentru organizarea, conducerea și administrarea serviciilor 

comunitare de utilități publice: 

        •    Legea nr. 215/2001, actualizată, a administrației publice locale; 

•  Hotărârea Guvernului României nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale 

privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice; 

• Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice modificată și 

completată prin Ordonanța de Urgență nr. 13/2008; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului 

privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice. 

• Legea nr. 325/2006 a serviciului de alimentare cu energie termică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

            Cadrul legislativ pentru organizarea, conducerea și administrarea serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare: 
• Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, modificată 

prin Ordonanța de Urgență nr. 13/2008; 

• Legea nr. 224/2015 privind modificarea și completarea Legii 241/2006; 

• Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Legea nr. 107/1996 a apelor, cu modificările și completările ulterioare; 
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• Ordinul A.N.R.S.C. nr. 90/2007 privind aprobarea Contractului-cadru al serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare; 

• Ordinul A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului 

de alimentare cu apă și de canalizare. 

•  Directiva 2000/60/CE – de stabilire a unui cadru de politica comunitara în domeniul 

apei; 

• Directiva 98/83/CE – privind calitatea apei destinată consumului uman; 

• Directiva 91/271/CEE – privind tratarea apelor urbane reziduale; Ghidul CE 16 

Ianuarie/2007 – „Termeni și definiții ai Directivei privind tratarea apelor urbane 

reziduale (91/271/EEC)”; 

                                                                   

           Cadrul legislativ pentru organizarea, conducerea și administrarea serviciului 

public de salubrizare a localităților: 
• Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile ; 

• Regulamentul 1013/2006 privind transferul deșeurilor; 

• Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și 

deșeurile de ambalaje; 

• Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalaje cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• HG nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 

2014-2020; 

• HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului CE 

nr. 1013/2006 privind transferul de deșeuri cu modificările și completările ulterioare; 

• HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a 

deșeurilor de ambalaje, modificată și completată; 

• Ordinul nr. 109/2007 privind Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a 

localităților; 

• Ordinul nr. 110/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităților. 

            

           Cadrul legislativ pentru organizarea, conducerea și administrarea serviciului de 

transport public de persoane: 

• Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 

• Ordinul Ministerul Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, privind 

aprobarea Normelor de aplicare a Legii 92/2007; 

• Ordinul Ministerul Transporturilor nr. 972/2007, pentru aprobarea Regulamentului-

cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al 

serviciilor de transport local; 

• Ordinul ANRSC nr. 206/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare 

al autorităților de autorizare pentru serviciile de transport local; 
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• Ordinul ANRSC nr. 207/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a 

autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport local; 

• Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, privind transporturile rutiere; 

• Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și 

efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin 

Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere. 

 

 Cadrul legislativ pentru organizarea, conducerea și administrarea serviciului 

public de iluminat public: 

• Legea nr. 230/07.06.2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare 

sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public local; 

• Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru 

al serviciului de iluminat public; 

• O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 

1.4.  Autorități de reglementare 

 

Autoritățile administrației publice centrale 

 

        Guvernul asigură realizarea politicii generale a statului în domeniul serviciilor de utilități 

publice, în concordanță cu Programul de guvernare și cu obiectivele Planului național de 

dezvoltare economico-socială a țării. Realizarea acestei politici se face prin: 

                     ♦   aprobarea și actualizarea Strategiei naționale privind serviciile comunitare de 

utilități publice; 

                     ♦   îndrumarea autorităților admnistrației publice locale în vederea înființării, 

organizării, exploatării și gestionării eficiente a serviciilor de utilități publice, respectiv pentru 

reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare a localităților; 

                     ♦   acordarea garanțiilor guvernamentale pentru obținerea creditelor interne și 

externe necesare dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare de interes local sau județean; 

                     ♦   acordarea de transferuri de la bugetul de stat pentru dezvoltarea infrastructurii 

tehnico-edilitare de interes local, intercomunitar sau județean, cu respectarea principiului 

subsidiarității și proporționalității. 

 

        Guvernul  examinează periodic starea serviciilor de utilități publice și stabilește măsuri 

pentru dezvoltarea durabilă și creșterea calității acestora, corespunzător cerințelor 

utilizatorilor și nevoilor localităților pe baza unor strategii sectoriale specifice. 

 

        Guvernul sprijină autoritățile administrației publice locale prin măsuri administrative, 

legislative și economico-financiare, în scopul dezvoltării și îmbunătățirii cantitative și 

calitative a serviciilor de utilități publice și al asigurării funcționării și exploatării în condiții 

de siguranță economică a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora. 

 

         Autoritățile publice centrale cu atribuții în dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități 

publice sunt: Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și Pădurilor, 

Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale, Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice Fondurilor Europene. 
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Autoritățile administrației publice locale 

 

        Conform Legii nr. 51/2006, actualizată, autoritățile administrației publice locale au 

competență exclusivă în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și 

funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, 

modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților 

administrativ-teritoriale. 

 

        Autoritățile administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu: 

a)  elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de 

reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a 

programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor; 

b)  coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în corelare cu programele 

de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritotiului, urbanism și mediu; 

c)  asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale în scopul înființării, organizării, 

gestionării și exploatării în interes comun a unor servicii de utilități publice; 

d)  alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și darea în administrare a 

sistemelor de utilități publice; 

e)  contractarea sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică 

locală prin emisiuni de titluri de valoare, pentru finanțarea programelor de investiții în 

vederea dezvoltării, reabilitării și modernizării sistemelor publice; 

f)  stabilirea și aprobarea anuală a taxelor pentru finanțarea serviciilor comunitare de utilități 

publice; 

g)  aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor. 

 

 

Asociațiile de dezvoltare intercomunitară 

 

        Două sau mai multe unități administrativ-teritoriale, pot să coopereze și să se asocieze în 

scopul constituirii unor asociații de dezvoltare intercomunitară pentru furnizarea/prestarea în 

comun a serviciilor comunitare de utilități publice și înființarea, finanțarea și realizarea unor 

servicii de utilități publice. 

 

        Sistemele de utilități publice sau părțile componente ale acestora, realizate în comun prin 

programe de investiții noi realizate în cadrul asociației de dezvoltare intercomunitară cu 

obiect de activitate serviciile de utilități publice, aparțin proprietății publice a unităților 

administrativ-teritoriale membre. 

 

  Autorități de reglementare 

 

         Legislaţia acordă calitatea de autoritate de reglementare, Autorităţii Naţionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.) şi Autorităţii Rutiere Române 

(A.R.R.). 

 

          A.N.R.S.C. - AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU 

SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE este instituţie publică de 

interes naţional, înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii nr. 326/2001 privind serviciile 

publice de gospodărie comunală şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 373/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
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Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C., modificată şi completată prin Hotărârea 

Guvernului nr.437/2004.  

 

          Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 

Publice are drept scop reglementarea, monitorizarea şi controlul următoarelor servicii 

comunitare de utilități publice: 

  •  alimentarea cu apă; 

  • canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale; 

  • salubrizarea localităţilor; 

  •  alimentarea cu energie termică produsă centralizat, cu excepţia activităţii de producere a 

energiei termice în cogenerare; 

  • iluminatul public; 

  • transportul public local. 

 

         Principalele competenţe cu care autoritatea a fost învestită ANRSC , sunt următoarele: 

  • elaborează proiecte de acte normative în sfera sa de competenţă; 

  • licenţiază/autorizează operatorii de servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare, 

de alimentare cu energie termică produsă în sistem centralizat, de salubrizare şi de iluminat 

public; 

  • avizează şi/sau aprobă preţurile şi tarifele serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare, precum şi ale serviciului de alimentare cu energie termică produsă în sistem 

centralizat, cu excepţia activităţilor de producere a energiei termice în cogenerare; 

  • stabileşte criterii şi indicatori minimali de performanţă privind calitatea serviciilor publice 

de gospodărie comunală, în corelare cu cerinţele Uniunii Europene, şi monitorizează 

îndeplinirea acestora de către operatori; 

  • iniţiază programe de instruire şi pregătire profesională a personalului propriu şi 

pentru cel al operatorilor de servicii publice de gospodărie comunală, inclusiv cu asistenţă 

tehnică străină. 

  • atribuţii specifice serviciului de transport public local: 

               - reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor de autorizare din cadrul  

                 administraţiei publice locale, judeţene sau a Consiliului General al Municipiului  

                 Bucureşti; 

               - elaborează norme-cadru privind modalitatea de atribuire a autorizaţiilor de  

                 transport, a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi norme-cadru  

                 privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor, stabileşte indicatorii de  

                 performanţă şi modalităţile de evaluare a serviciilor de transport public local; 

               - elaborează regulamentul-cadru de autorizare a compartimentelor sau serviciilor 

                 specializate de transport din cadrul administraţiei publice locale atât ca autorităţi  

                 de 

                 autorizare, cât şi ca operatori de transport rutier, dacă este cazul, aprobate prin  

                 ordin al preşedintelui A.N.R.S.C; 

               - autorizează, după caz, structurile proprii ale consiliilor locale, consiliilor judeţene,  

                 Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi ale asociaţiilor de  

                 dezvoltare care solicită să devină transportatori autorizaţi; 

               - monitorizează şi sancţionează abaterile din activitatea autorităţilor administraţiei  

                 publice locale, a operatorilor de transport şi a transportatorilor autorizaţi: 

            • respectarea procedurilor legale de atribuire a gestiunii serviciului; 

            • respectarea procedurilor de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor, în  

                            conformitate cu normele cadru. 

 

A.R.R.  - Autoritatea Rutieră Română - este autoritatea de reglementare competentă  

                pentru serviciul de transport public local de călători și are în principal  
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                      următoarele atribuții: 

  • acordă operatorilor de transport rutier licenţe de transport, în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare; 

  • monitorizează şi controlează respectarea de către operatorii de transport a condiţiilor 

impuse prin licenţele de transport, precum şi prin reglementările legale în vigoare privind 

transportul rutier; 

  • asigură corelarea programelor de transport de persoane judeţene cu programele de transport 

de persoane interjudeţene şi internaţionale în vederea aprobării lor de către consiliile judeţene; 

  • participă la comisiile paritare pentru atribuirea licenţelor de traseu pentru transportul public 

local de persoane prin curse regulate pe trasee judeţene, în conformitate cu prevederile 

prezentei legi; 

  • elaborează, în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum şi ale legilor în vigoare, 

regulamente-cadru şi caiete de sarcini-cadru pentru efectuarea transportului public local, cu 

excepţia transportului public pe căile navigabile interioare, a transportului în regim de taxi şi 

în regim de închiriere şi a transportului cu metroul; 

  • emite licenţe de traseu în transportul public judeţean de persoane prin curse regulate în 

baza hotărârilor comisiei paritare formate din reprezentanţii consiliului judeţean şi 

reprezentanţii agenţiei A.R.R. din judeţul respectiv; 

 

 

A.N.R.E.  - Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei - este autoritatea 

administrativă autonomă cu personalitate juridică şi patrimoniu propriu, având ca obiect de 

activitate elaborarea, stabilirea şi monitorizarea aplicării ansamblului de reglementări 

obligatorii la nivel naţional, necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, precum 

şi a gazelor naturale, în condiţii de eficienţă, concurenţă , transparenţă şi protecţie a 

consumatorilor; 

 

ANRGN  - Autoritatea Națională de Reglementare a Gazelor Naturale - este autoritatea 

competentă în sectorul gazelor naturale este, instituție publică autonomă de interes național, 

cu personalitate juridică, aflată în coordonarea primului-ministru, independentă din punct de 

vedere decizional, care își desfășoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare 

și funcționare.  

 

ANPM - Agenția Națională pentru Protecția Mediului - are competențe în implementarea 

la nivel național a politicilor, strategiilor și a legislației în domeniul protecției mediului; 

 

GNM - Garda Națională de Mediu - este responsabilă de asigurarea controlului 

implementării politicii Guvernului de aplicare a legislației naționale armonizate cu cea 

comuitară în domeniul protecției mediului; 

 

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) – este o instituție publică de interes 

național cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, aflată în coordonarea 

autorității publice centrale din domeniul apelor, respectiv MMP. ANAR are în structura sa 11 

Administrații Bazinele de Apă, organizate pe bazine hidrografice, Institutul Național de 

Hidrologie și Gospodărire a Apelor și Exploatarea Complexă Stânca Costești.  

 

       ANAR administrează apele din domeniul public al statului și infrastructura Sistemului 

Național de Gospodărire a Apelor formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare 

împotriva inundațiilor, canale, derivații interbazinale, prize de apă și alte lucrări specifice, 

precum și infrastructura sistemelor naționale de veghe hidrologică, hidrogeologică și de 
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monitorizare a calității resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoașterii și a 

gestionării unitare pe ansamblul tarii, a resurselor de apă de suprafață și subterane. 

 

Administrația Bazinală de Apă Mureș (ABAM) – în calitate de subunitate a ANAR 

reprezintă 

autoritatea investită cu aplicarea unitară a strategiei naționale în domeniul gospodăririi 

resurselor de apă, în principal pe teritoriul bazinului hidrografic Jiu. ABAM Este organizată 

să 

funcționeze cu patru subunități teritoriale localizate în: Târgu-Mureș, Alba-Iulia, Deva și 

Arad, desfășurându-și activitatea pe teritoriul a nouă județe. 

 

       ABAM are ca atribuții principale: monitorizarea hidrologică, hidrogeologică și de calitate 

a resurselor de apă, precum și elaborarea diagnozelor și prognozelor; administrarea și 

exploatarea infrastructurii Sistemului Național de Gospodărire a apelor; avertizarea și 

realizarea măsurilor de prevenire, combatere, și înlăturare a efectelor inundațiilor, a 

fenomenelor hidro-meteo periculoase, a secetei și a poluărilor accidentale; aplicarea 

programului național de implementare a prevederilor legislației armonizate cu Directivele 

Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a apelor; gestionarea și valorificarea 

resurselor de apă, de suprafață și subterane, cu potențialele lor naturale și fondul de date din 

domeniu; avizarea, autorizarea și controlul folosințelor de apă, al lucrărilor construite pe ape 

sau în legătură cu apele și asigurarea activității de inspecție, etc. 

 

 

  1.5.   Prezentarea generală a județului 

 
     Context regional 

        Județul Alba este situat în partea centrală a României și în partea vestică a Regiunii 

Centru, pe cursul mijlociu al râului Mureș în zona de întretăiere și contact a Podișului 

Transilvaniei cu Munții Apuseni și Carpații Meridionali, având o suprafață de 6242 kmp, 

fiind al 16-lea județ ca mărime la nivel national.  

 

       Mai jos se prezintă principalele caracteristici ale Regiunii de Dezvoltare Centru:  

    ●  Organizare administrativ-teritorială: 6 județe, 57 orașe și municipii, 357 comune.  

    ●  Relief: munți, podiș, depresiuni;  

    ●  Altitudinea: minimă - 210 m, maximă - 2535 m;  

    ●  Clima: temperat-continentală;  

    ●  Orașe principale: Brașov, Sibiu, Târgu Mureș, Alba Iulia, Sfântu Gheorghe, Miercurea 

Ciuc . 
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POZIŢIA GEOGRAFICĂ A JUDEŢULUI ALBA 

Punct 

cardinal 

Punct extrem Judeţul cu care se 

invecinează 

Longitudine 

estică 

Latitudine 

nordică 

Nord Pătruşeşti   

(com. Horea) 

Cluj  22047’ 46035’ 

Bihor 

Sud Tău Bistra  

(com. Şugag) 

Sibiu  23032 ‘ 45024’ 

Vâlcea 

Hunedoara 

Est Crăciunelu de Sus 

(com. Cetatea de Baltă ) 

Sibiu  24015’ 46010’ 

Mureş 

Vest Bubeşti (com.Arieşeni ) Hunedoara  22037’ 46030’ 

Bihor 

Arad 

Sursa: Direcția Regională de Statistică Alba 

 

      Din punct de vedere al politicii de dezvoltare regională județul Alba este situat în 

Regiunea Centru, din care mai fac parte județele: Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.  

 

            Un indicator important în descrierea mediului economic al judeţului Alba îl reprezintă 

Produsul Intern Brut (PIB) care reflectă suma valorii de piață a tuturor mărfurilor și 

serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei (agricultura, 

industria şi serviciile) în interiorul judeţului. 

 

           Astfel, potrivit datelor publicate de Comisia Naţională de Prognoză (CNP), judeţul 

Alba a înregistrat în 2016 una dintre cele mai mari rate de creştere economică la nivel 
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naţional, de 5,8%, comparativ cu 2015, fiind situat pe locul trei după judeţele Maramureş şi 

Cluj (6,2% şi 6%) şi urmate de judeţul Harghita, cu o creştere a PIB de 5,7% în 2016, şi de 

judeţele Bacău, Iaşi, Caraş-Severin şi Covasna (toate cu 5,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Context judeţean      
Județul Alba are o populație de 379.486 locuitori. Reședința de județ este municipiul Alba 

Iulia, cu o populație de 74.425 locuitori, care se situează la o altitudine  de 220 – 250 m, în vestul 

Munților Apuseni, la confluența Ampoiului cu Mureșul.  

 

      Din punct de vedere al organizării administrative a teritoriului, la nivelul județului există: 

 patru municipii: Aiud, Alba Iulia, Blaj și Sebeș;  

 șapte  orașe: Abrud, Baia de Arieș, Cîmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Teiuș, Zlatna;  

 67 de comune; 

 656 de sate; 

 39 de sate care aparțin de municipii și orașe. 

 

        Clima este temperat continentală, ușor excesivă în zonele mai joase, dar moderat umedă 

în zona montană, cu influențe mediteraneene și este diferențiată în funcție de relief. 

   

mil. lei 

 

2012 2013 2014 

Regiunea 

Centru 
67732.8 70502.9 73205 

Braşov 20237.2  21242.0  22014.4  

Mureş 13220.1  13616.0  14445.9  

Sibiu 13215.3  13679.0  13907.4  

Alba 10162.2 10393.2 11009.3 

Covasna 4349.0  4657.1  4723.7  

Harghita 6549.0  6915.6  7104.3  
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        Hidrografia județului este dominată de cursul mijlociu al Mureșului, care colectează 

toate râurile din teritoriul său: râul Sebeș, râul Cugir, râul Arieș, râul Ampoi, râul Târnava 

Mare, râul Târnava Mică. Lacurile de acumulare de pe râul Sebeș - Oașa, Tău, Obrejii de 

Căpâlna, Petrești, de pe râul Cugir - Canciu, de pe râul Arieș - Mihoiești, sunt realizate pentru 

atenuarea viiturilor și producerea energiei electrice. Apele freatice la adâncimi mici, de circa 

2-3 m, se află în zona muntoasă, în depresiunile subcarpatice și în luncile râurilor din zona de 

podiș folosită de localnici prin captări de puțuri. 

            

        Relieful județului Alba este variat, predominant montan, 52% din suprafață ocupată de 

munți, zonele de podiș și dealuri 26%, zonele de câmpie 22%. Partea nordică a județului este 

reprezentată de Munții Apuseni (cu depresiuni montane precum: Zlatna, Abrud şi Câmpeni), 

care sunt delimitați în sud (zona centrală a județului) de culoarul depresionar al Mureșului 

(parţial Culoarul Orăștiei și Culoarul Alba Iuia - Turda) în cadrul căruia se remarcă lunca 

extinsă și terasele Mureșului, continuate spre sud de un relief colinar, în unele locuri cu 

caracteristici piemontane. Podișul Transilvaniei (cu Podişul Secaşelor şi Podişul Târnavelor) 

ce formează partea de est a județului se remarcă printr-un relief colinar cu înălțimi cuprinse 

între 400-500 m, fragmentat de văi largi cu lunci și terase, dominant uneori de versanți 

cuestici afectați de alunecări de teren și procese de ravenații. Partea de sud a județului este 

reprezentată de Munții Șureanul ce aparțin Carpaților Meridionali. 

 

       Zonele colinare (deluroase) care corespund următoarelor unități geomorfologice: 

  

Zona Podișului Târnavelor: în amonte și aval de Blaj, văile Târnavelor se lărgesc prezentând 

asimetria caracteristică Podișului Târnavelor, cu versanți ale căror pante sunt accentuate în 

dreapta și moderate - în stânga;  

 

Zona Podișului Secașelor, parte a Podișului Târnavelor, cu pante mai repezi (10 – 150%) în 

partea nordică, respectiv cu crește paralele orientate sud-vest - nord-est - la sud de Valea 

Secașului;  

 

Zona colinară din jurul văii Mureșului și văii Aiudului cu culmi mai accentuate în partea 

vestică, fiind formate din piemontul Munților Apuseni și cu înălțimi mai reduse în partea 

estică unde predomină colinele Podișului Transilvaniei;  

 

Zona colinară din perimetrul orașului Ocna-Mureș, cu o dispunere orientată aproximativ SW 

- NE, dealurile caracterizându-se prin altitudini până la 500 m în zona centrală (D. Banța) 

pentru ca apoi să scadă până la cca 300 m în zona nord-vestică.  

 

Zonele colinare corespund, din punct de vedere litologic, cu zona depozitelor eluvial - 

deluviale care parazitează, în general pantele mai accentuate ce fac legătura între zonele de 

luncă și de terasă cu dealurile înconjurătoare.  

 

Zonele de terasă evidențiate pe cursurile de apă mai importante (râul Mureș, văile 

Târnavelor, râul Sebeș) și a afluenților mai importanți ai acestora. În zona studiată au fost 

identificate mai multe niveluri de terasă (3 5) litologic fiind reprezentate prin depozite 

aluvionare grosiere (bolovăniș cu pietriș și nisip) care în suprafață au orizonturi de formațiuni 

mai fine (argiloase - prăfoase - nisipoase).  

 

Zonele de luncă - se individualizează de-a lungul râurilor importante (râul Mureș, cele două 

Târnave, râul Sebeș) cu extinderi mari (cca 2 - 3 km) și cu extinderi mai reduse pe afluenții 

acestora (râul Ampoi, râul Aiud, râul Secaș, etc).  
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În harta care urmează se prezintă dispunerea formelor de relief caracteristice județului Alb 
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      Cap. 2 ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE PRIVIND 

SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI  PUBLICE  LA  

NIVELUL JUDEȚULUI  ALBA   
       

În cadrul acestei strategii, serviciile comunitare de utilități publice sunt de interes 

public local: comunal, orășenesc, municipal, județean, înființate și organizate de autoritățile 

administrației publice locale, sub conducerea, coordonarea și controlul acestora, asupra 

următoarelor utilități: 

            -alimentare cu apă; 

            -canalizare și epurare a apelor uzate; 

            -colectarea și evacuarea apelor pluviale; 

            -salubrizarea localităților și gestiunea deșeurilor; 

            -alimentarea cu energie termică în sistem centralizat; 

            -transport public local; 

            -iluminat public. 

 

2.1  Serviciul de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate.  

 
      Respectarea obligațiilor asumate în cadrul Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană 

impune ca în cadrul perioadelor de tranziție acordate României să se realizeze conformarea 

deplină la Directivele Uniunii Europene pentru sectorul de mediu, respectiv: 

      ● Conformarea cu Directiva U.E. 91/271/CEE (transpusă în legislația națională prin HG 

352/2005 și modificată prin HG 188/2002), privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane 

și evitarea deversării apelor reziduale neepurate în apele curgătoare naturale; 

     ● Conformarea cu Directiva U.E. 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului 

uman (transpusă în legislația națională prin Legea 458/2002 cu privire la apa potabilă, 

completată și modificată prin Legea 311/2004). 

 

       Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare cuprinde totalitatea activităților 

de utilitate publică și de interes economic și social general, având scopul de captare, tratare, 

transport și distribuire a apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritotiul 

județului, respectiv de colectare, transport, epurare și evacuare a apelor uzate, a apelor 

meteorice și a apelor de suprafață. 

 

       La nivelul județului Alba, serviciile de alimentare cu apă și de canalizare sunt asigurate 

în mare parte de operatorul unic regional S.C. APA CTTA S.A., care deține atât licența de 

operare ANRSC, cât și Autorizațiile de Mediu și de Gospodărirea Apelor. În restul 

localităților alimentarea cu apă se face prin sistem propriu. 

 

2.1.1   Starea actuală a serviciului de alimentare cu apă. 
 

2.1.1.1    Analiza resurselor și a sistemului de alimentare cu apă 

 

          Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Județului  (P.A.T.J.), aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean  nr. 188/29.09.2011,  în județul Alba aglomerările urbane sunt 

alimentate cu apă potabilă din surse de suprafață și din surse de adâncime, cu suficientă 

cantitate și calitate acceptabilă care este permanent monitorizată. 

          Resursele utilizate pentru alimentarea localităților sunt formate din:                  
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          1)  Sursele subterane existente          
          Sursele subterane includ fronturile de captare subterane cu foraje de adâncime, drenuri, 

aceasta constituind doar surse de rezervă pentru: 

          -    Alba Iulia     - fronturi de captare din ape subterane Bărăbanț; 

          -    Aiud             - fronturi de captare din ape subterane Măgina cu 7 puțuri forate; 

          -    Ocna Mureș - fronturi de captare din ape subterane Lunca Mureșului. 

 

           2)  Sursele de suprafață existente 
Sursele principale de suprafaţă de alimentare cu apă potabilă sunt: 

-    Arieșul Mare, (sector izvor - acumulare Mihoiești) și afluenții săi- 137,926 Km 

-    Mureșul, sector confluența Arieș - confluența Cerna- 134,485 Km 

-    Secaș și afluenții săi - 84,481 Km 

-    Cugir (Râul Mare), sector acumularea Canciu - confluența cu Râul Mic -73,689 Km 

-    Geoagiu și afluenții săi- 71,364 Km 

-    Galda și afluenții săi- 63,942 Km 

-    Arieș (Arieșul Mare), sector confluența Abrud- 61,684 Km 

-    Poșaga și afluenții săi- 55,694 Km 

-    Sebeș, (sector acumulare Tău - confluența Răchita) și afluenții săi-52,978 Km 

-    Aiudul de Sus și afluenții săi- 49,559 Km 

-    Abrud și afluenții săi - 48,792 Km 

-    Târnava Mică, sector confluența Băgaciu - confluența Târnava -42,591 Km 

-    Târnava, sector Copșa Mică - confluența Mureș -41,643 Km 

-    Ampoi, sector conf. Vâltori - confluența Mureș- 39,532 Km 

-    Arieșul Mic și Vidrișoara- 39,087 Km. 

 

 

2.1.1.2 Infrastructura serviciului de alimentare cu apă 

 

Sistemul public de alimentare cu apă potabilă este format din: 

- captări; 

- conducte de aducțiune; 

- stații de tratare a apei; 

- rezervoare de înmagazinare; 

- stații de pompare; 

- stații de clorinare; 

- rețele de transport și distribuție; 
             

♦  Captările  

1)  Captarea apei pe râul Sebeș se face printr-o priză construită în corpul barajului la o 

adâncime de 27 m față de nivelul apei. Această captare asigură apa brută atât pentru stația de 

tratare Petrești cât și pentru stația de tratare Sebeșel. Transportul apei brute de la Centrala 

Hidroelectrică (CHE) Săsciori la Stația de tratare Petrești și la Stația de tratare Sebeșel se face 

prin conducta de aducțiune cu Dn1200 mm și L=9,2 km, având o capacitate de transport de 

2000 l/s. 

2) Captarea de apă brută Săsciori se află în galeria de acces la camera vanelor a 

aducțiunii de apă forțată a hidrocentralei CHE Săsciori. Sursa de apă este lacul de acumulare 

Obrejii de Căpâlna de pe râul Sebeș. Priza de apă brută este dimensionată pentru un debit de 

maxim 2000 l/s și asigură apa brută pentru stațiile de tratare Sebeșel și Petrești. Transportul 

apei brute de la Lacul Petrești la Stația de tratare Petrești se face prin conducta de aducțiune 

cu Dn1000, L=0,7 km. 

 

3)  Captarea apei pe râul Cugir se face astfel:  
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-  Captare de mal – apa de suprafață Râul Mare Cugir. Captarea se afla la 8 km în 

amonte de orașul Cugir și circa 500 m amonte de Stația de Tratare Cugir, captarea făcându-se 

printr-o priză laterală în albia râului. Transportul apei brute de la Captare Râul Mic la 

rezervorul Cetate, se face prin conducta de aducțiune Dn300 mm, L=0,5 km, de la stația de 

tratare la rezervoare zona Vii printr-o conductă Dn600 mm, L=9,00 km, iar de la stația de 

tratare la stația de pompe Drăgana o conducta Dn600 mm, L=4,00 km, ulterior de la stația de 

pompare la rezervoare Scăunel o conducta Dn=300 mm, L=1,0 km; 

 -  Captare de mal - apa de suprafață Râul Mic Cugir este în prezent în rezervă și 

constă dintr-un baraj de priză în albia râului dar care prezintă probleme de colmatare cu 

sedimente. 

4) Captarea apei de la Mihoieşti - sursa de suprafața Râul Arieș – acumularea 

Mihoiești. Râul Arieș reprezintă sursa principală de apă brută pentru acest sistem zonal. 

Captarea se face din lacul de acumulare prin intermediul unei prize de apă care se afla în 

administrarea Apelor Române, barajul Mihoiești aflându-se la aproximativ 1200 m amonte 

față de stația de tratare a apei Mihoiești. Stația de tratare asigură necesarul de apă potabilă 

pentru orașul Câmpeni, o parte a comunei Sohodol și localitățile de pe valea râului Arieș în 

aval de Câmpeni. 

5)  Captarea apei Zlatna se face din : 

-  sursa de apă de suprafață Pârâul Feneș are un debit maxim de 30 l/s și furnizează apa 

brută stației de tratare a apei Zlatna. Este amplasată pe malul stâng al pârâului Feneș la circa 

1,8 km amonte de satul Feneș. Captarea apei se realizează printr-o priză de fund și mai 

include un deznisipator. 

-  sursa de apă Pârâu Vâltori are un debit maxim de 150 l/s și furnizează apa brută 

stației de tratare a apei Zlatna. Este amplasată pe malul stâng al pârâului Vâltori în amonte de 

Zlatna. În culeea captării se află un denisipator, format din două camere cu funcționare 

alternativă, de unde apa brută intră într-o conductă de aducțiune din oțel.  

 

Calitatea apei  

          Sunt considerate ape potabile toate apele de suprafață din care se captează apa pentru consumul uman 

și care se transportă prin rețele de distribuție pentru uz public. Cerințele de calitate pe care apele dulci de 

suprafață  destinate  potabilizării trebuie să le îndeplinească, sunt reglementate, prin HG nr. 100/2002 

care aprobă Normele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate 

pentru potabilizare, NTPA-013, prevăzute în anexa nr. 1 și Normativul privind metodele de 

măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate 

producerii de apă potabilă, NTPA - 014, prevăzute în anexa nr. 2. Totodată, HG 100/2002 

transpune următoarele acte normative comunitare:  

       a) Directiva Consiliului nr. 75/440/CEE privind cerinţele de calitate pentru apa de 

suprafaţă destinată preparării apei potabile în statele membre, publicată în Jurnalul Oficial 

al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 194/1975; 

        b) Directiva Consiliului nr. 79/869/CEE privind metodele de măsurare şi frecvenţele de 

prelevare şi analiză a apelor de suprafaţă destinate preparării apei potabile în statele 

membre, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 271/1979. 

        Apele de suprafață se clasifică, în funcție de valorile limită, în 3 categorii: A1, A2 și A3.        

        Fiecărei categorii îi corespunde o tehnologie standard adecvată de tratare, prezentată în anexa nr. 1a) : 

 Categoria A1 

 - Tratare fizică simplă și dezinsecție (ex.: filtrare rapidă și dezinsecție). 

Categoria A2 

 - Tratare fizică normală, chimică și dezinsecție (ex.: preclorinare, coagulare, floculare, 

decantare, filtrare, dezinsecție). 
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Categoria A3 

 - Tratare fizică, chimică avansată, perclorare și dezinsecție (ex.: clorinare intermediară, 

coagulare, floculare, decantare, filtrare prin adsorbție (pe cărbune activ), dezinfecție 

(ozonizare, clorinare finală). 

 

       În județul Alba Categoria de calitate a apelor din sursele de suprafață este următoarea: 

 

Râul Captare Categoria de calitate, 

conform NTPA 013 

Arieș Câmpeni A1 

Cernită Abrud A2 

Cioara Baia de Arieș A1 

Feneș (Vâltori) Zlatna A1 

Sebeș Petrești A1 

Sebeș (lacul Nedeiu) Săsciori A1 

Râul Mare Cugir A1 

                                                                                          Sursa: S.C. APA CTTA S.A. 

 

Apele de suprafață ce prezintă caracteristici fizice, chimice și microbiologice sub 

limitele obligatorii prevăzute pentru categoria A3 nu vor fi utilizate pentru potabilizare. 

Totuși, în cazuri excepționale o apă de calitate inferioară poate fi folosită pentru 

potabilizare după o tratare adecvată, inclusiv prin amestecarea cu o apă de calitate mai bună, 

pentru a fi adusă la caracteristicile de calitate corespunzătoare nivelului apei brute din 

categoria A3. 

 

În județul Alba au fost definite, în cadrul Master Planului actualizat, patru Sisteme 

zonale de alimentare cu apă majore în sistem centralizat. Cele 4 sisteme sunt următoarele: 

    1)  Sistemul zonal Alba; 

    2)  Sistemul zonal Cugir; 

    3)  Sistemul zonal Zlatna; 

    4)  Sistemul zonal Apuseni; 

          Detaliat, aceste patru sisteme sunt prezentate în Anexa 1. 

 

           În restul localităților mai mici, care nu sunt incluse în cele 4 Sisteme Zonale de Apă, 

există sisteme individuale de alimentare cu apă (sistem propriu de alimentare cu apă), 

prezentate în Anexa 2. 

 

          ♦   Stații de tratare a apei în județul Alba 

 

         Apa brută extrasă din diverse surse este transportată prin intermediul conductelor de 

aducțiune în stațiile de tratare. 

         Sunt situații în care apa din unele surse nu este tratată fiind introdusă direct în rețeaua de 

distribuție, caz în care nu este potabilă fiind folosită doar la activități casnice sau pentru 

animale. Stațiile de tratare a apei din județul Alba sunt următoarele: 

          1) Stația de tratare a apei de la Petrești, pusă în funcțiune în anul 1979, are o capacitate 

proiectată de 75165 mc/zi (870 l/s), dar funcționează la o capacitate de 23%, respectiv 17280 

mc/zi (200 l/s). Stația deservește în principal localitățile conectate la Firul I de aducțiune 

(municipiul Alba Iulia, Teiuș, Lancrăm, Petrești, Sântimbru) și este amplasată la hidrocentrala 

de pe lacul Petrești. În prezent stația de tratare este reabilitată și modernizată prin proiectul 

,,Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba", proiect finanțat 

prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013. 
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           2) Stația de tratare a apei de la Sebeșel are o capacitate proiectată de 86400 mc/zi 

(1000 l/s), dar funcționează la o capacitate de 40%, respectiv 34560 mc/zi (400 l/s)  și 

deservește municipiul Alba Iulia-zona superioară, Sebeș, Blaj, Aiud, Ocna Mureș și alte 

localități rurale alimentate prin Firul II al magistralei de transport a apei potabile. Stația a fost 

dată în folosință în anul 2000. În prezent stația de tratare se află în reabilitare și modernizare 

prin proiectul ,,Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba", 

proiect finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013. 

 

           3) Stația de tratare a apei Sebeș are o capacitate proiectată de 8640 mc/zi (100 l/s), dar 

funcționează la o capacitate de 7200 mc/zi. A fost construită în anul 1976, apoi a fost extinsă 

în anul 1997 prin adăugarea a două bazine de sedimentare. În cadrul proiectului „Extinderea și 

reabilitarea infrastructurii de apă și canalizare în județul Alba, finanțat prin POS Mediu 2007-

2013, s-a propus ca stația de tratare a apei Sebeș să fie trecută în rezervă (conservare), iar în 

prezent UAT Sebeș este alimentată din magistrala de aducțiune a apei potabile Fir II cu apă 

potabilă de la Stația de tratare Sebeșel. 

 

            4)  Stația de tratare a apei Râul Mare de la Cugir are o capacitate proiectată de 35510 

mc/zi (411 l/s), dar funcționează în prezent la o capacitate de 28%, respectiv 9936 mc/zi (115 

l/s) și deservește orașul Cugir și localitățile aferente. 

 

            5) Stația de tratare a apei Zlatna are o capacitate proiectată de 560 l/s, dar 

funcționează la 45 l/s, datorită faptului că nu mai este utilizată pentru zona industrială și 

deservește orașul Zlatna și localitățile aferente a fost construită în anul 1989. 

 

            6)  Stația de tratare a apei Mihoiești are o capacitate proiectată de 11232 mc/zi (130 

l/s), dar funcționează la 38%, respectiv 4320 mc zi. Stația deservește orașul Câmpeni și unele 

localități componente ale comunelor Bistra, Lupșa și Sohodol. A fost modernizată în anul 

2006. 

 

            7) Stația de tratare a apei Țarina (Baia de Arieș) are o capacitate proiectată de 1720 

mc/zi (20 l/s), dar funcționează la 29%, respectiv 500 mc/zi. A fost pusă în funcțiune în anul 

1985. 

 

            8) Stația de tratare a apei Hărmăneasa (Baia de Arieș) are o capacitate proiectată de 5 

l/s, dar care funcționează la 2 l/s. A fost pusă în funcțiune în anul 1974 și în prezent este în 

rezervă. 

 

            9) Stația de tratare a apei Buninginea (Abrud) are o capacitate proiectată de 1320 

mc/zi (15 l/s), dar funcționează la 90%, respectiv 1200 mc/zi (13 l/s). A fost pusă în funcțiune 

în anul 1985 și reabilitată parțial în 2010. 

 

           10) Stația de tratare a apei Izvorul Ampoiului-Zlatna are o capacitate proiectată de 260 

l/s, dar care este în conservare și avea rol de alimentare cu apă zona industrială a orașului 

Zlatna. 

            11)  Stația de tratare a apei Șugag 

          Stațiile de tratare a apei, existente în județul Alba la sfârșitul anului 2017, sunt 

reprezentate pe harta următoare: 

            Situația existentă privind rețelele de transport și distribuție a apei potabile, numărul 

de rezervoare, stațiile de pompare, stațiile de clorinare/reclorinare, precum și sursele 

alternative de alimentare cu apă, în fiecare UAT din  județul Alba este prezentată în Anexa 3. 
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Harta - Sistemul de alimentare cu apă în județul Alba - prezentare plan general 

 

 

Sursa: Studiul de Fezabilitate “Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în 

județul Alba, 2014 -2020”, întocmit de firma Halcrow România pentru Societatea APA-

CTTA S.A. ALBA şi de la Primăriile din județ. 

 

2.1.1.3  Monitorizarea calității apei potabile 

       Pe baza liniilor strategice adoptate pentru monitorizarea calității apei în procesele de 

tratare a apei, OR are obligația să elaboreze și să implementeze planurile de acțiune pentru 

monitorizarea calității apei. 

       În cadrul acestor procese un rol foarte important îl au laboratoarele de analize fizico-

chimice și biologice ale OR, în care se realizează o serie de analize pentru monitorizarea 

calității apei potabile. 

 

       În funcție de tipul sistemului de alimentare cu apă, principalele poziții în care trebuie 

stabilite puncte de monitorizare a calității apei, sunt următoarele: 

    -  Captarea; 

    -  Aducțiunea (ile) de apă brută (de la captare, până la stația de tratare a apei); 

    -  Stația de tratare a apei (STA), sau de clorinare; 

    -  Aducțiunea (ile) de apă potabilă (de la STA până la rezervoarele de înmagazinare a apei 

potabile – dacă este cazul); 

    -  Rezervoarele de înmagazinare a apei potabile – dacă este cazul; 

    -  Rețelele de distribuție a apei potabile. 
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2.1.1.4  Concluzii 

 

Alimentarea cu apă 

      Din datele primite de la Administrațiile Publice  Locale din județ și operatorul de apă S.C. 

APA CTTA S.A. rezultă următoarele concluzii: 

♦    Sursa principală ce alimentează sistemul zonal Alba este râul Sebeș, care are două stații de 

tratare a apei: la Sebeșel și Petrești. Alimentarea cu apă potabilă în municipiile Alba Iulia, 

Sebeș, Blaj , Aiud orașele Teiuș și Ocna Mureș cu localitățile aferente, zona secașelor, zona 

Blajului, se face prin două magistrale Fir I și Fir II, cu curgere gravitațională. De asemenea 

pot fi utilizate și sursele alternative de apă subterană pentru orașele Aiud și Ocna Mureș. 

♦    Sursa de apă pentru sistemul zonal Cugir este Râul Mare, cu stația de tratare de la Cugir, 

alimentează orașul Cugir și localitățile aferente; 

♦    Sistemul zonal Zlatna cu orașul Zlatna și localitățile aferente este alimentat de Râul Feneș, 

Râul Vâltori și apa subterană de la Izvorul Ampoiului, cu stația de tratare de la Zlatna. 

♦    Sursa principală de apă pentru sistemul zonal Apuseni este râul Arieș cu stația de tratare 

de la Mihoiești, care alimentează orașele Câmpeni și localitățile aferente. Orașul Abrud 

dispune de două surse de alimentare cu apă: pârâul Buninginea și izvoarele de la Vulcan, cu 

stația de tratare de la Țarina. Orașul Baia de Arieș dispune de două surse de alimentare cu 

apă: Valea Ciorii și Valea Hărmăneasa cu stația de tratare de la Buninginea. 

♦    Alimentarea cu apă în sistem centralizat nu este aplicabilă în cadrul aşezărilor puternic 

dispersate, cu un număr mic de gospodării, în special în Munții Apuseni; 

♦   Nu există certificări privind calitatea actuală a surselor de apă individuale (fântâni, izvoare, 

ape curgătoare) utilizate de către localnicii satelor din Munţii Apuseni;    

♦   Unele conducte de aducțiune sunt vechi și au un grad de uzură ridicat;  

♦   Sistem de pompare învechit, ineficient, în unele localități; 

♦   Rețelele de distribuție sunt insuficiente pentru a satisface cerințele de consum, de 

asemenea, unele sunt vechi şi au grad ridicat de uzură; 

♦   Toate orașele au parțial rețele vechi cu pierderi de apă;   

♦   Numărul locuitorilor din mediul urban care beneficiază de sistemul de alimentare cu apă 

reprezintă cca. 90,00% din totalul populației din mediul urban al județului Alba. 

♦  Numărul locuitorilor din mediul rural care beneficiază de sistemul de alimentare cu apă 

reprezintă cca. 67,58% din totalul populației din mediul rural al județului Alba. 

♦   Numărul locuitorilor din mediul urban care beneficiază de sistemul de alimentare cu apă 

reprezintă cca. 80.83% din totalul populației județului Alba. 

♦  Numărul locuitorilor din mediul rural care beneficiază de sistemul de alimentare cu apă 

reprezintă cca. 27,75% din totalul populației județului Alba. 

♦  Numărul locuitorilor care beneficiază de sistemul de alimentare cu apă potabilă  reprezintă 

cca. 78,84% din totalul populației județului Alba. 

 
   2.1.2. Situația actuală a serviciului de canalizare și epurare ape uzate 

 

   2.1.2.1. Infrastructura Serviciului de canalizare și epurare ape uzate 
 

           Sistemul de canalizare reprezintă infrastructura publică de colectare, epurare și 

evacuare a apelor uzate și a apelor pluviale, care este format din:  

          -canale colectoare,  

          -rigole,  

          -conducte,  

          -sistem de pompare, 

          -stații de epurare,  

          -sisteme de evacuare. 
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           Fiecare municipiu și oraș din județ are propriul sistem de canalizare. La nivel rural nu 

toate comunele au un sistem de canalizare având în vedere distanțele mari pe care sunt 

dispuse locuințele și distanțele între satele componente, de aceea în aceste comune se găsesc  

mai frecvent sisteme mici de canalizare la nivelul fiecărui sat component. 

 

          Din punct de vedere al serviciilor de apă uzată cele patru municipii: Alba Iulia, Aiud, 

Blaj și Sebeș și orașele: Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Zlatna, Teiuș, Baia de Arieș și Abrud 

dețin sisteme proprii de canalizare.  

 

          De asemenea, în prezent sunt operaționale sau în curs de finalizare sisteme de 

canalizare și stații de epurare noi în mediul rural în comunele Ciugud, Berghin, Ighiu, Cricău, 

Galda de Jos, Stremț, Sântimbru, Crăciunelu de Jos, Șona, Jidvei, Cergău, Rădești, Fărău, 

Lunca Mureșului, Daia Română, Șpring, Gârbova, Vințu de Jos, Pianu, Săliștea, Șugag, 

Sohodol, Bistra, Gârda de Sus, Scărișoara, Albac. 

 

          Prin intermediul programului POS Mediu 2007-2013 au fost realizate șapte stații de 

epurare noi: în municipiile Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Blaj și în orașele Cugir, Ocna Mureș și 

Câmpeni, Stația de epurare a orașului Zlatna fiind în curs de execuție prin intermediul altor 

surse de finanțare.  

 

          De asemenea, există stații de epurare a apelor uzate ȋntr-un număr mare de localități 

rurale. În mediul rural, majoritatea stațiilor de epurare sunt de tip container realizate din 

prefabricate. 

 

          Situația existentă privind rețelele de canalizare a apei uzate, stațiile de pompare, stațiile 

de epurare în fiecare UAT din  județul Alba este prezentată în Anexa 4. 

 

 2.1.2.2.  Monitorizarea calității apei uzate  

         Pentru monitorizarea calității apei uzate și a nămolului generat în procesele de tratare a 

apei uzate, OR are obligația să elaboreze și să implementeze planurile de acțiune pentru 

monitorizarea calității apei uzate și nămolului. 

        Prin HG nr. 188/2002 actualizată, privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a 

apelor uzate se aprobă următoarele Normative:  

           ● NTPA 002/2002 – cu privire la condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de 

canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare; 

           ● NTPA 001/2002 – cu privire la stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor 

uzate industrial și orășenești la evacuarea în receptorii naturali; 

           ● NTPA 011/2002 – norme tehnice privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor 

uzate orășenești; 

 

         Epurarea apelor uzate se definește ca un ansamblu de măsuri și procedee prin care 

cantitățile de impurități chimice sau microbiologice sunt diminuate astfel încât apa rezultată 

să poată fi vărsată într-un bazin receptor (râu) fără să-i dăuneze din punct de vedere calitativ.  

 

         În urma epurării fizico-mecanice, chimice și biologice rezultă:  

          - ape epurate care nu mai conțin substanțe nocive; 

          - nămoluri care trebuie apoi prelucrate și valorificate. 

   

         Epurarea cuprinde 3 tipuri de procedee: 

    ●  Mecanice 

    ●  Chimice 

    ●  Biologice 
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         În general, monitorizarea calității apei uzate se face în căminele de racord ale agenților 

economici/industriali – posibili poluatori. Frecvența de monitorizare se stabilește între OR și 

agentul economic în urma unui contract de descărcare-preluare ape uzate industriale. 

 

        La nevoie, OR poate să stabilească alte puncte de control, de-a lungul rețelei de 

canalizare, de exemplu în anumite cămine de inspecție de pe colectoare, în stațiile de pompare 

ape uzate (SPAU) – dacă există, etc. În rețeaua de canalizare parametrii de calitate ai apelor 

uzate colectate trebuie să fie comparați cu limitele stabilite prin NTPA 002. 

 

        Punctele de monitorizare a calității apei uzate la stația de epurare (SE) trebuie alese 

la intrarea și la ieșirea din această facilitate. La intrarea în SE parametrii de calitate ai apelor 

uzate trebuie să se încadreze în limitele stabilite de NTPA 002, iar la ieșirea din stație în 

limitele din NTPA 001. Dacă la ieșire se înregistrează depășiri la anumiți parametri, atunci 

OR va stabili puncte de monitorizare în interiorul SEAU, de-a lungul fluxului tehnologic 

pentru a identifica unde există probleme în sistemul de epurare și a le remedia.   

 

Harta - Sistemul de alimentare cu apă în județul Alba - prezentare plan general 

 

 
 

 

2.1.2.3.  Concluzii 

Canalizare și epurare apă uzată 

♦   Există orașe care deși dispun de un sistem de colectare al apelor uzate, nu sunt deservite de 

o stație de epurare funcțională (Ex.: orașele Abrud și Baia de Arieș, deversarea apelor uzate 

făcându-se direct în pârâul Abrudel, respectiv râul Arieș); 

♦   În majoritatea localităților din mediul rural nu există staţii de epurare, deversarea apelor 

uzate făcându-se direct în cursul unor ape; 
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♦   Cele mai multe sisteme de colectare sunt combinate, apa uzată şi sistemele de apă de 

ploaie (meteorică) nu sunt separate; 

♦   Vechimea și degradarea conductelor de canalizare şi a căminelor (blocare, înfundare); 

♦   Utilizarea pe scară largă a latrinelor uscate în mediul rural, mai ales de către localnicii 

satelor din Munţii Apuseni; 

♦   Numărul locuitorilor din mediul urban care beneficiază de sistemul de canalizare  

reprezintă cca. 79,48% din totalul populației din mediul urban al județului Alba. 

♦   Numărul locuitorilor din mediul rural care beneficiază de sistemul de canalizare  reprezintă 

cca. 28,36% din totalul populației din mediul rural al județului Alba. 

♦   Numărul locuitorilor din mediul urban care beneficiază de sistemul de canalizare  

reprezintă cca. 46,85% din totalul populației județului Alba. 

♦   Numărul locuitorilor din mediul rural care beneficiază de sistemul de canalizare  reprezintă 

cca. 11,65% din totalul populației județului Alba. 

♦   Numărul locuitorilor care beneficiază de sistemul de canalizare  reprezintă cca. 58,49% din 

totalul populației județului Alba. 

 

2.1.3  Consumul de apă potabilă și apă uzată 

        În graficul următor este prezentată evoluția consumului de apă potabilă şi pentru 

canalizare în perioada 2005 – 2016 în județul Alba. 
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Sursa: S.C. APA CTTA S.A. 

 

             După cum se poate observa în graficul de mai sus, în ultimii ani consumul de apă al 

populației tinde să scadă, iar în activitatea de canalizare s-a înregistrat o tendință fluctuantă în 

perioada analizată. 

  

 Reducerea consumului de apă a populației se datorează în mare parte 

eficientizării consumului de apă, a montării debitmetrelor, dând astfel posibilitatea 

utilizatorilor să-şi controleze şi să-și monitorizeze consumurile de apă, în timp ce 

creșterile înregistrate în activitatea de canalizare se datorează extinderii rețelei de 

canalizare şi creșterii numărului de utilizatori.  
  

          Ca urmare a datelor primite de la UAT-uri, SC APA CTTA SA, Institutul Național de 

Statistică, situația existentă privind procentul de locuințe branșate la sistemul de alimentare cu 

apă, respectiv racordate la sistemul de canalizare, în fiecare localitate din județul Alba este 

prezentată în Anexa 5.  
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          De asemenea,  situația existentă privind procentul populației branșate la sistemul de 

alimentare cu apă, respectiv racordate la sistemul de canalizare, în fiecare localitate din 

județul Alba este prezentată în Anexa  6. 

 

2.1.4.  Organizarea și funcționarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare 

          Principalul obiectiv al procesului de regionalizare a operatorilor existenți a fost crearea 

unor companii regionale (operatori regionali) performante în sectorul apă/apă uzată care să 

poată implementa proiectele finanțate de U.E. 

 

           Elementele instituționale cheie ale serviciului de alimentare cu apă și canalizare sunt: 

• Operatorul Regional (OR); 

• Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI; 

• Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor (CDGS). 

 

        Operatorul Regional - S.C. APA CTTA S.A. - reprezintă societatea comercială cu 

capital social integral al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Alba. Operatorul Regional asigură, potrivit reglementărilor în 

vigoare, atât gestiunea, administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu 

apă și de canalizare aferente acestora de pe raza de unităților administrativ-teritoriale, cât și 

implementarea programelor de investiții publice realizate în comun în cadrul Asociației. 

 

        Operatorul Regional S.C. Apa CTTA S.A. Alba operează la nivel regional din 2005 

(în contextul proiectului SAMTID) iar în Septembrie 2008 a devenit Operator Regional pe o 

zona mai larga, prin fuziunea dintre S.C. Apa CTTA S.A. și S.C. Argos S.A.   

 

      Obiectul de activitate al societății este operarea serviciilor de alimentare cu apă și 

canalizare, exclusiv pentru unitățile administrativ-teritoriale care i-au delegat gestiunea 

acestor servicii. 

  

Structura acționariatului S.C.  APA CTTA S.A. 

Consiliul Județean Alba 67% 

Consiliul Local Alba Iulia 20.936% 

Consiliul Local Aiud 3% 

Consiliul Local Abrud 0.008% 

Consiliul Local Baia de Arieș 0.008% 

Consiliul Local Blaj 3% 

Consiliul Local Câmpeni 0.016% 

Consiliul Local Cugir 3% 

Consiliul Local Ocna Mureș 0.016% 

Consiliul Local Teiuș 0.008% 

Consiliul Local Zlatna 0.008% 

Consiliul Local Sebeș 3% 

 

        Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Alba" a fost înființată în 2003 în 

cadrul proiectului SAMTID, apoi reorganizată în 2007 pe structura Asociației 

Municipalităților "Apa Alba".  

 

      La momentul actual, 63 unități administrativ-teritoriale  au transferat către A.D.I. (prin 

deciziile consiliilor locale) competențele privind managementul serviciilor de apă și 

canalizare: Alba-Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Abrud, Baia de Arieș, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, 

Teiuș, Zlatna, Albac, Arieșeni, Avram Iancu, Berghin, Bistra, Blandiana, Bucerdea Grânoasă, 

Câlnic, Cenade, Cergău, Cetatea de Baltă, Ciugud, Crăciunelu de Jos, Cricău, Cut, Daia 
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Română, Doștat, Fărău, Galda de Jos, Gârbova, Gârda de Sus, Hopârta, Horea, Ighiu, Jidvei, 

Lopadea Nouă, Lunca Mureșului, Lupșa, Meteș, Mihalț, Mirăslău, Noșlac, Ocoliș, Ohaba, 

Pianu, Rădești, Râmeț, Rimetea, Săliștea, Săsciori, Sâncel, Sântimbru, Sohodol, Stremț, Șibot, 

Șona, Șpring, Șugag, Unirea, Valea Lungă, Vințu de Jos. Consiliul Județean Alba este de 

asemenea membru al ADI. 

 

         Conform Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, ADI este o structură 

juridică de cooperare cu personalitate juridică, organizată conform dreptului privat, având 

statut de utilitate publică. De altfel, conform amendamentelor Legii nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilități publice, A.D.I. este asimilată autorităților publice. Astfel, A.D.I. este 

înființată de către administrațiile publice locale și Consiliul Județean Alba cu scopul de a 

acționa în direcția interesului general, acela de a dezvolta proiecte și de a furniza servicii de 

interes public. A.D.I. este singurul partener al operatorului regional O.R. ca organ unic de 

decizie și coordonare. Este unicul corp de coordonare care reprezintă interesele comune ale 

municipalităților participante privind furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, 

strategia generală de tarifare și politică investițională. 

 

       Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor a fost semnat în Septembrie 2008 

între ADI „Apa Alba” (în numele și pe seama a 20 unități administrativ-teritoriale și a 

Consiliului Județean) - în calitate de autoritate delegantă și S.C. APA CTTA S.A. Alba - în 

calitate de Operator Regional (O.R.).  

 

       Conform Legii nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare, în 

cazul managementului delegat pentru funcționarea serviciului, autoritățile administrative 

publice locale transferă către O.R. sarcinile și responsabilitățile privind furnizarea serviciilor 

de utilitate publică, precum și managementul și operarea sistemelor aferente furnizării 

serviciilor de apă și canalizare, pe baza unui C.D.G.S., aprobat printr-o decizie a autorității 

contractante.  

 

       Conform strategiei aprobate prin POS Mediu, C.D.G.S. a fost acordat în mod direct 

O.R. (S.C. Apa CTTA S.A. Alba) prin aplicarea excepției de la regula cererii de ofertă, în 

concordanță cu prevederile legii nr. 241/2006. 

 

2.1.5    Surse de finanțare     

           Principalul program de finanțare a investițiilor pentru proiecte regionale de apă - apă 

uzată în perioada 2007 – 2013 a fost Programul Operațional „Mediu”. 

 

          Având în vedere că necesarul de investiții la nivelul județului Alba era mai mare decât 

capacitatea de finanțare prin POS Mediu, s-a recurs la finanțarea complementară prin 

programul Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, cu 

posibilitatea de prelungire până la31.12.2022, precum și la alte programe alternative cum ar 

fi: Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) al Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 

(PNDL) reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază 

principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de 

servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și 

electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și 

sport. 
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 2.2  Serviciul  de  salubrizare  al  localităților și gestionarea  deșeurilor 

 
          Serviciul de salubrizare a localităților și gestionarea deșeurilor este organizat și 

funcționează în baza Legii nr. 101/2006 .  

        

          În conformitate cu reglementările legislative în vigoare, serviciul public de salubrizare 

se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor 

economici. 

 

           Implementarea în România a politicilor UE privind gestiunea deșeurilor se asigură prin 

Strategia națională de gestionare a deșeurilor 2014-2020, aprobată prin HG nr. 870/2013 și 

Planul național de gestionare a deșeurilor - P.N.G.D., aprobat prin HG nr. 942/2017. 

 

           Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Planurile Regionale de Gestionare a 

Deşeurilor, cât şi Planurile Judeţene de Gestiune a Deşeurilor, au fost elaborate în cadrul unui 

proces de consultare partenerială cu factorii interesaţi regionali, care au identificat şi 

prioritizat nevoile de investiţii la nivel regional/judeţean în scopul îndeplinirii angajamentelor 

asumate pentru acest sector.  

         

           Cadrul politicii și legislației europene privind deșeurile se trasează în contextul unor 

politici și programe comunitare mai ample, inclusiv Programul de Acțiune pentru Mediu 7, 

care stabilește obiectivele prioritare ale UE, respectiv: 

           ●  Reducerea cantităților de deșeuri generate; 

           ●  Maximizarea reutilizării și reciclării; 

           ●  Limitarea incinerării la materialele care nu sunt reciclabile; 

           ●  Limitarea progresivă a depozitării deșeurilor care nu pot fi reciclate sau valorificate; 

           ●  Asigurarea implementării depline a obiectivelor politicii  privind deșeurile, în toate 

statele membre. 

 

          Deşeurile reprezintă una din problemele cele mai acute legate de protecţia mediului.În 

fiecare an se generează mari cantităţi de deşeuri atât din producţie cât şi de la populaţie, 

deşeurile municipale nepericuloase şi periculoase (deşeurile menajere şi asimilabile din 

comerţ, industrie şi instituţii), la care se adaugă alte câteva fluxuri speciale de deşeuri: 

deşeurile de ambalaje, deşeurile din construcţii şi demolări, nămoluri de la epurarea apelor 

uzate, vehicule scoase din uz şi deşeuri de echipamente electrice şi electronice care au un mod 

de gestionare specific. 

 

           Reciclarea are un potenţial mare de reducere a poluării. Consumul de energie este 

redus cu un sfert până la trei cincimi pentru fiecare tonă de hârtie produsă din deşeuri de 

hârtie în loc de lemn, în timp ce poluarea atmosferică este redusă cu 75 %. Reciclarea hârtiei, 

cartonului şi sticlei este, prin urmare, de importanţă esenţială. 

 

          În conformitate cu prevederile Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor 2014-

2020, “deşeurile municipale sunt reprezentate de totalitatea deşeurilor menajere şi similare 

acestora generate în mediul urban şi rural din gospodării, instituţii, unităţi comerciale şi de la 

operatori economici, deşeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, 

la care se adaugă şi deşeuri din construcţii şi demolări rezultate din amenajări interioare ale 

locuinţelor colectate de operatorii de salubritate”. Autorităţile locale sunt responsabile pentru 

implementarea acestor angajamente în conformitate cu strategia naţională pentru serviciile 

publice. 
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           Serviciul de salubrizare include următoarele activităţi: 

               a) precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale 

deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special; 

              b)   sortarea deşeurilor municipale; 

               c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a 

deşeurilor; 

              d)   depozitarea controlată a deşeurilor municipale; 

              e)   înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora; 

              f)    măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

               g)   curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 

               h)  colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 

unităţilor de ecarisaj; 

               i)  colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase 

provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere 

(mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.); 

               j)  colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din 

gospodăriile populaţiei; 

               k) colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de 

construcţii şi demolări; 

              m)  dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

 

           Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional care 

cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de 

salubrizare, precum: 

               a) puncte de colectare separată a deșeurilor; 

               b) stații de producere a compostului; 

               c) stații de transfer; 

               d) stații de sortare; 

               e) baze de garare și întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare; 

               f)  depozite de deșeuri; 

               g) incineratoare; 

               h) stații de tratare mecano-biologice. 

 

  2.2.1.  Situația actuală a serviciilor de salubrizare în județul Alba 

         Deșeurile reprezintă un factor important de poluare a mediului, de la poluarea aerului la 

poluarea apelor de suprafață și a celor subterane și până la poluarea solului. 

 

         Depozitele de deşeuri se numără printre obiectivele recunoscute ca generatoare de 

impact şi risc pentru mediu şi sănătate. Impactul depozitelor de deşeuri industriale şi urbane 

afectează factorii de mediu sol, ape de suprafaţă, ape subterane, aer. 

 

        Serviciul de salubrizare în județul Alba este prestat de mai mulți operatori, contractați de 

consiliile locale din orașe și comune. Situația actuală a contractelor de salubrizare la nivel de 

fiecare U.A.T., pentru anul 2017, este prezentată în Anexa 7. 

 

        Toate contractele de prestare a serviciilor de salubrizare de către operatorii privaţi au 

valabilitate până la implementarea SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 

DEȘEURILOR  ÎN JUDEȚUL ALBA  (SMID). 
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2.2.2.   SISTEMUL DE MANAGEMENT  INTEGRAT AL  DEȘEURILOR  ÎN 

JUDEȚUL ALBA (SMID) 

 

         În Hotărârea de Guvern nr. 349/2005, privind depozitarea deșeurilor s-a prevăzut ca 

toate depozitele neconforme din județul Alba să-și sisteze activitatea etapizat, conform 

graficului de mai jos: 

 

 
   

          

          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 2007-2013, Axa Prioritară 2 prin implementarea proiectului 

„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba” în baza Contractului de 

finanţare nr. 129035/2.05.2012 şi continuată din Programul Operaţional Infrastructură Mare 

(POIM) 2014-2020, Obiectiv Specific 3.1 prin implementarea proiectului „Fazarea 

Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba”, în baza 

Contractului de finanţare nr. 28/14.02.2017. 

 

       

Investițiile rezultate din implementarea celor două proiecte sunt: 
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           Proiectul  „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba”  prevede 

închiderea a șapte depozite neconforme gestionate de administrații locale din cele 11 

municipii și orașe, în timp ce patru au fost închise în anul 2009. Cele șapte depozite 

neconforme sunt:  

 

                         - Depozit neconform de deșeuri închis Abrud; 

                         - Depozit neconform de deșeuri închis Aiud; 

                         - Depozit neconform de deșeuri închis Alba Iulia; 

                         - Depozit neconform de deșeuri închis Blaj; 

                         - Depozit neconform de deșeuri închis Cîmpeni; 

                         - Depozit neconform de deșeuri închis Cugir; 

                         - Depozit neconform de deșeuri închis Ocna Mureș. 

 

           Întreaga cantitate de deşeuri colectată din judeţ va fi transportată la noul depozit 

conform de la Galda de Jos. Acesta va primi deşeurile tratate de la instalaţia de tratare 

mecano-biologică, deşeurile rezultate din activitatea staţiilor de sortare, deşeuri amestecate şi 

deşeuri rezultate de la măturarea străzilor şi nămolul rezultat din staţiile de epurare ale apelor 

uzate menajere. Depozitul, cu o durată de viaţa de 21 de ani, are două celule şi un volum total 

de 1.926.000 metri cubi. Prima celulă, construită cu finanţare europeană, va avea o durată de 

viaţa de 5,3 ani şi un volum de 543.000 metri cubi. 

 

          

          Scopul acestui proiect este crearea unui sistem integrat și modern de management al 

deșeurilor în județul Alba (colectare selectivă, valorificare și reciclare, tratare și eliminare; în 

Obiectiv de investiții / Indicator U.M. 

Total 

Proiect 

inițial 

aprobat 

Faza 1 

Proiect 

„SMID Alba” 

Faza 2 

Proiect 

„Fazarea 

Proiectulu

i 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 

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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paralel cu închiderea depozitelor de deșeuri neconforme) și care va contribui la îndeplinirea în 

continuare a angajamentelor din domeniul deșeurilor. 

  

        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: 

  - 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). 

 

         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 măsură 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 în figura de 

mai jos) care includ infrastructura existentă, stațiile de transfer și sortare și localitățile 

deservite. 
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      Conform figurii de mai sus componența zonelor este următoarea:  

 

 Zona 1 

 Sub-zona 1.1: Alba Iulia, Teiuș, Berghin, Ciugud, Cricău, Galda de  

     Jos, Ighiu, Întregalde, Mihalț, Ohaba, Sântimbru, Stremț. 

 Sub-zona 1.2: Aiud, Livezile, Lopadea Nouă, Miraslău, Ponor, Rădești, 

     Rimetea, Rîmeț. 

 Sub-zona 1.3: Ocna Mureș, Fărău, Hopârta, Lunca Mureșului, Noșlac,  

     Unirea. 
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 Zona 2: Sebeș, Cugir, Blandiana, Ceru Băcăinți, Câlnic, Cut, Daia Română, Doștat,  

                   Gârbova, 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: Câmpeni, Albac, Arieșeni, Avram Iancu, Horea, Gârda 

     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, Sâncel, Șona, Valea Lungă. 

 

UAT-uri  deservite de stațiile de transfer 

      1)  Staţia de transfer Tărtăria va deservi populaţia din zona 2 de colectare; 

      2)  Staţia de transfer Blaj va deservi populaţia din zona 4 de colectare; 

      3) Staţia de transfer Abrud va deservi localitățile din subzonele 3.2. şi 3.3., după o 

perioadă de 2 ani de la începerea contractului; 

      4)  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 transfer Baia de Arieş. 

 

UAT-uri deservite de stațiile de sortare 

5) 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): 

 vor ajunge deşeurile reciclabile din unitățile administrativ teritoriale Aiud, Livezile, 

Rimetea, Miraslău, Lopadea Nouă, Rădești, Rîmeț, Ponor. 

6) Staţia de sortare Zlatna va deservi populaţia din subzona 3.1; 

7) Staţia de sortare Baia de Arieş va deservi UAT-uri din subzona 3.2, 3.3 și 3.4 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;    

8) 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; 
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 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; 

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: 

 
9)-10) 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 și 3.3; 

 

 Rezidurile de la sortare vor fi transportate la depozitul conform, de pe același 

amplasament. Tehnologia de sortare va fi manuală, utilizându-se magneți pentru extragerea 

deșeurilor feroase.  
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            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. 

 

 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”. 

 

 Staţia 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 rezidurilor 

rezultate în urma procesului de sortare. 

 

 Staţia este dotată cu: 1 trailer pentru manipulare şi transport containere de 40 mc,  3 

containere metalice de 40 mc, 1 instalaţie de sortare, 1 motostivuitor, 1 presă verticală balotat, 

1 încărcător frontal, 1 cântar cu o capacitate maximă de 60 t. Nu este prevăzută cu un 

separator magnetic pentru deşeurile metalice. 

 Stația de transfer de la Abrud 

 Instalația a fost construită prin Proiectul cu finanţare PHARE CES (RO-2003/005-

551.05.03.03.09 „Sistem de colectare selectivă şi amenajare staţie de transfer în zona turistică 

Abrud– 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. 
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            Stația de sortare și transfer de la Baia de Arieș 

 Instalația a fost construită prin Proiectul cu finanţare PHARE CES (RO2006/018-

17.0.01.01 „Colectarea selectivă a deșeurilor menajere în orașul Baia de Arieș și cinci comune 

limitrofe – Stație de transfer”). 

 

 Staţia de sortare și transfer 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 rezidurilor 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 la  Zlatna 

 Instalația a fost construită prin Proiectul cu finanţare O.U.G. nr. 40/2006 

(„Reabilitarea sistemului de salubrizarea 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. Staţia 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 60 t. 

 

2.2.3.   Situația operatorilor  

           Funcționarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Galda de Jos va fi 

asigurată de un operator, ce va fi desemnat în urma licitației. 

 

           Salubrizarea, colectarea, transportul la stațiile de sortare și transfer a deșeurilor și apoi 

transportul deșeurilor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Galda de Jos se 

va face de către 4 operatori, câte unul pentru fiecare din cele 4 zone, desemnați în urma 

licitațiilor. 
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            Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba, înființată în anul 2009, are 

în componența sa următorii membrii: 

- Consiliul Județean Alba; 

- Municipii: Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș; 

- Orașe: Abrud, Baia de Arieș, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Teiuș, Zlatna; 

- Comune: Albac, Almașu Mare, Arieșeni, Avram Iancu, Berghin, Bistra, Bucerdea 

Grânoasă, Blandiana, Bucium, Cenade, Cergău, Ceru Băcăinți, Cetatea de Baltă, 

Câlnic, Ciugud, Ciuruleasa, Crăciunelu de Jos, Cricău, Cut, Daia Română, Doștat, 

Fărău, Galda de Jos, Gârbova, Gîrda de Sus, Hopîrta, Horea, Ighiu, Întregalde, 

Jidvei, Livezile, Lopadea Nouă, Lunca Mureșului, Lupșa, Meteș, Mihalț, Mirăslău, 

Mogoș, Noșlac, Ocoliș, Ohaba, Pianu, Poiana Vadului, Ponor, Poșaga, Rădești, 

Râmeț, Rimetea, Roșia de Secaș, Roșia Montană, Sălciua, Săliștea, Săsciori, 

Scărișoara, Sâncel, Sântimbru, Sohodol, Stremț, Șibot, Șona, Șpring, Șugag, 

Unirea, Vadu Moților, Valea Lungă, Vidra, Vințu de Jos; 

 

             Înființarea acestei asociații are ca scop organizarea, reglementarea, finanțarea, 

exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare, precum și 

realizarea unor proiecte de investiții în comun destinate înființării, modernizării și/sau 

dezvoltării sistemului de utilități publice. 

 

2.2.4.  CONCLUZII 

 

  ● Deșeurile generează impact negativ asupra mediului evidențiat prin fenomene ce includ 

poluarea aerului, poluarea apelor de suprafață, a apelor subterane și a solului; 

  ● Depozitele de deșeuri ca formă majoră de poluare a factorilor de mediu se numără printre 

obiectivele cu risc de mediu și sănătate; 

  ●  Sistemul de colectare separată a deșeurilor de ambalaje municipale este slab dezvoltat; 

  ●  Valorificarea deșeurilor prin alte metode decât reciclare este foarte scăzută; 

  ●  Procentul mic de contractare a serviciilor de salubritate  în zona rurală. 

  ● Lipsa tratării deșeurilor biodegradabile, care sunt eliminate împreună cu celelalte deșeuri. 

  ● Managementul deșeurilor municipale și asimilabile se va asigura odată cu funcționarea 

depozitului ecologic de la Galda de Jos și a stațiilor de selectare și transfer din cele 4 zone ale 

județului; 

  ● Eliminarea deșeurilor menajere prin ardere se va realiza odată cu colectarea separată a 

fracțiilor biodegradabile și nebiodegradabile; 

  ● Grad scăzut de colectare a deșeurilor de echipamente electronice, electrice, electrocasnice; 

  ●  Capacități scăzute de reciclare a anvelopelor uzate (numai două instalații la nivel 

național); 

  ● În unele localități ale județului serviciul de salubrizare este asigurat de unii operatori 

neautorizați; 

 

 

2.3.  Serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat 

 
        În județul Alba, la nivelul anului 2017, nu mai există alimentare cu energie termică în 

sistem centralizat, locuitorii județului Alba preferând sistemele individuale de încălzire pe 

variantele combustibililor solid și gazos, încă din anul 2001. Din anul 2016 societatea de 

distribuție a agentului termic în sistem centralizat nu mai este operațională. 
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2.4.  Serviciul  de transport public județean  de persoane 

 
2.4.1. Organizarea și funcționarea serviciului de transport public județean de persoane 

          Serviciul de transport public local este organizat și funcționează în baza Legii 

serviciilor de transport public local nr. 92/2007, actualizată. 

 

          Serviciul de transport public local, face parte din sfera serviciilor comunitare de 

utilitate publică şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes 

economic şi general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub controlul, 

conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării 

transportului public local, precum şi a transportului public judeţean de persoane. 

 

          Organizarea și efectuarea activităților specifice serviciului de transport public local 

trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunităților 

locale, și anume: 

a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și ale operatorilor 

economici pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale; 

b) îmbunătățirea siguranței rutiere, protecției mediului și calității transportului public 

local; 

c) deplasarea în condiții de siguranță și de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a 

mărfurilor și a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de 

asigurări; 

d) accesul egal și nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al 

transportatorilor autorizați, la piața transportului public local; 

e) optimizarea funcționării pieței transportului public local prin asigurarea unui cadru 

concurențial normal, dinamic și loial. 

 

Serviciile de transport public local din sfera de responsabilitate a Consiliului 

Judeţean Alba sunt: 

- Serviciul de transport  public judeţean de persoane prin curse regulate; 

- Serviciul de transport  public judeţean de persoane prin curse regulate speciale; 

 

Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate între localităţile 

judeţului, se efectuează de către operatori de transport rutier, pe trasee cuprinse în programul 

de transport judeţean, cu autobuze deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, 

înmatriculate în judeţul Alba, pe bază de licenţe de traseu şi caiete de sarcini aferente 

acestora, eliberate de către Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

 

Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale se 

efectuează de către operatorii de transport rutier, cu autobuze deţinute în proprietate sau în 

baza unui contract de leasing, înmatriculate în judeţul Alba, respectiv pe rute şi cu programe 

de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport, pentru transportul 

copiilor, elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul salariaţilor la şi 

de la instituţiile la care sunt angajaţi sau pentru transportul angajaţilor unui operator economic 

la şi de la locul de muncă.  

 

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a stabili şi de a aplica 

strategia pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de 

transport public local, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de 

programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de cerinţele de transport public 

local, evoluţia acestora, precum şi de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri 

energetice reduse şi emisii minime de noxe.  
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Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate este organizat pe 

raza administrativ-teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale, astfel: 

 cele care fac parte din Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - 

Transport Local (municipiul Alba Iulia, şi comunele Ciugud, Sîntimbru, Ighiu, 

Cricău, Galda de Jos, Întregalde şi Mihalţ). 

 municipiul Blaj; 

 municipiul Sebeş; 

 oraşul Cugir; 

 oraşul Ocna Mureş. 

 

Un număr de 56 curse interjudeţene au ca staţii intermediare/capete de traseu localităţi 

din judeţul Alba. 

 

           O pondere însemnată în cadrul transportului public de persoane o are transportul 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, efectuat în prezent de un număr de 11 

operatori de transport rutier, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 
Operator de transport deservent 

Nr. total trasee deservite pe 

bază de licenţe de traseu 

1 Livio Dario SRL 27 

2 Minitrans SRL 10 

3 Lazăr Trans SRL 10 

4 Arieşul SA 5 

5 Gicu Trans SRL 4 

6 Flamingo Travelling SRL 3 

7 Transervice Apuseni SRL 3 

8 Voltrans SA 2 

9 Goe Inter Transport SRL 1 

10 Crivas Lux SRL 1 

11 Andra & Alina Transport SRL 1 

  

            În cadrul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale sunt transportaţi din localităţile de domiciliu la locul de muncă şi retur angajaţii   a 21 

operatori economici din judeţul Alba. 

 

            În judeţul Alba există în prezent 6 autogări, amenajate și dotate pentru a permite 

plecarea și sosirea autobuzelor, inclusiv a celor aflate în tranzit, asigurând urcarea sau 

coborârea persoanelor, precum și condiții și servicii pentru autobuze și pentru persoanele 

aflate în așteptare. Dintre acestea 5 sunt cuprinse în programul de transport judeţean şi sunt 

utilizate de către operatorii de transport prestatori ai serviciului de transport public judeţean 

prin curse regulate, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 
Localitatea Deținător licența Adresa autogării 

1 Alba Iulia Transport Public SA Alba Iulia 

B-dul Republicii, nr.27, jud. Alba 

Alba Iulia , str. 

Iașilor, nr.94 

2 Alba Iulia Livio Dario SRL 

str. Arieşului, bl.240, ap.13, jud. Alba 

Alba Iulia , str. 

Iașilor, nr.87 

3 Abrud Trans Abrud SA Abrud, Piața 
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Abrud,Piaţa Eroilor, nr.12, jud. Alba Eroilor, nr.12 

4 Cîmpeni  Crisoil Apuseni  SRL 

Cîmpeni, Str. Mesteacănului, bl. C3, ap.16, jud. 

Alba 

Cîmpeni, str. 

Libertății, nr. 19 A 

5 Sebeș Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului 

din cadrul Primăriei Sebeș, jud. Alba 

Sebeş, str. Viilor, 

nr. 28 

 

Sunt utilizate pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate un număr de 351 

staţii publice, dintre care amenajate 270. Pentru un număr de 81 staţii lipsesc adăposturile 

pentru călători. 

 

2.4.2. Operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate şi traseele deservite 

 

         Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se efectuează de 

către un număr de 8 operatori de transport rutier, pe trasee din programul de transport 

judeţean cu valabilitate până la data de 30 iunie 2019, după cum urmează: 

 

Cod 

traseu 
Traseu 

Operator de transport 

deţinător al licenţei de traseu 

1 2 3 

01 

02 

03 

Abrud-Zlatna-Alba Iulia 

Bistra-Câmpeni- Alba Iulia 

Abrud-Câmpeni 

Transervice Apuseni SRL 

Loc. Abrud, Jud.Alba 

04 

05 

06 

Abrud-Mogoş-Valea Barnii 

Abrud-Bucium-Poieni(Bucium) 

Abrud-Buninginea-Vulcan Cotoncu 

Neatribuite 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

Aiud-Teiuş-Alba Iulia 

Aiud-Lopadea Veche 

Aiud-Mirăslău-Cicău 

Aiud-Livezile-Rimetea 

Aiud-Ponor-Geogel 

Aiud-Rădeşti-Peţelca 

Excelent Trans SRL 

Loc. Aiud, Jud.Alba 

 

13 

14 

Aiud-Lopadea Nouă-Turdaş 

Aiud-Lopadea Nouă-Hopârta 

Neatribuite 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

Aiud-Beţa 

Aiud-Ciuguzel 

Aiud-Inoc-Ciugudu de Sus 

Aiud-Ocna Mureş-Gura Arieşului 

Ocna Mureş-Noşlac-Găbud 

Ocna Mureş-Noşlac 

 

 

Excelent Trans SRL 

Loc. Aiud, Jud.Alba 

 

22 

23 

24 

Alba Iulia-Meteş-Zlatna 

Cib-Zlatna-Alba Iulia 

Alba Iulia-Şard-Lunca Ampoiţei 

Livio Dario SRL 

Loc. Alba Iulia, Jud.Alba 

25 Alba Iulia-Teiuş-Cetea Soc. Transport Public SA Alba Iulia 

Loc. Alba Iulia, Jud. Alba 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Alba Iulia-Teiuş-Valea Mănăstirii 

Teiuş-Stremţ-Geomal 

Alba Iulia-Oiejdea 

Alba Iulia-Coşlariu-Blaj 

Alba Iulia-Ohaba 

Alba Iulia-Henig 

Vingard-Ghirbom-Alba Iulia 

 

 

Livio Dario SRL 

Loc. Alba Iulia, Jud. Alba 
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34 

35 

Alba Iulia-Unirea-Ocna Mureş 

Alba Iulia-Vinţu de Jos-Pianu de Sus 

Mariany SRL 

Loc. Alba Iulia, Jud.Alba 

36 

37 

Alba Iulia-Blandiana-Acmariu 

Alba Iulia-Vinţu de Jos-Blandiana 

Livio Dario SRL 

Loc. Alba Iulia, Jud. Alba 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Alba Iulia-Blaj-Cetatea de Baltă 

Blaj-Bălcaciu-Cetatea de Baltă 

Blaj-Bucerdea Grînoasă 

Blaj-Pănade 

Blaj-Biia 

Blaj-Jidvei-Veseuș 

Excelent Trans SRL 

Loc. Aiud, Jud.Alba 

Excelent Trans SRL 

Loc. Aiud, Jud.Alba 

44 

45 

46 

Blaj-Cergău Mare 

Blaj-Roşia de Secaş 

Blaj-Lunca-Cenade 

GicuTrans SRL 

Loc. Alba Iulia, Jud.Alba 

47 Alba Iulia-Abrud-Cîmpeni Arieşul SA Loc. Cîmpeni, Jud. Alba 

48 

49 

Abrud-Cîmpeni-Bistra 

Cîmpeni-Bistra 

Neatribuite 

 

50 

51 

Cîmpeni-Bistra-Mușca 

Cîmpeni-Lupșa-Baia de Arieş 

Arieşul SA Loc. Cîmpeni, Jud. Alba 

Arieşul SA Loc. Cîmpeni, Jud. Alba 

52 Cîmpeni-Baia de Arieș-Săgagea Neatribuite 

53 

54 

Baia de Arieş-Lupșa-Mușca 

Baia de Arieș-Brăzești-Sălciua de Jos 

Arieşul SA Loc. Cîmpeni, Jud. Alba 

Arieşul SA Loc. Cîmpeni, Jud. Alba 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

Cîmpeni-Sohodol-Cilea 

Cîmpeni- Vîrtăneşti 

Cîmpeni-Vidra- Avram Iancu 

Câmpeni-Vidra-Tîrsa 

Cîmpeni-Poiana Vadului 

Cîmpeni-Horea-Matişeşti 

Cîmpeni-Gheţari 

Cîmpeni- Albac-Arieşeni 

 

 

 

Neatribuite 

 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

Cugir-Sebeş-Cîmpeni 

Cugir- Vinţu de Jos-Sebeş 

Cugir- Pianu de Sus 

Cugir-Vinţu de Jos-Alba Iulia 

Cugir-Şibot-Ceru Băcăinţi 

Cugir-Şibot 

Cugir-Balomiru de Cîmp 

Cugir-Sălişte 

Sebeş-Lancrăm-Alba Iulia 

Sebeș-Vințu de Jos-Blandiana 

Sebeş-Daia Română 

 

 

 

 

Livio Dario SRL 

Loc. Alba Iulia, Jud. Alba 

 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

Sebeş-Şugag-Tău 

Sebeş-Săsciori-Dobra 

Sebeş-Şugag 

Sebeş-Laz-Căpîlna 

Sebeş-Răchita 

Sebeş-Săsciori-Loman 

Sebeş-Pianu de Sus-Strungari 

Sebeş-Sibişeni-Pianu de Sus 

Sebeş-Cut 

Sebeş-Cunţa Doştat 

Sebeş-Şpring-Vingard 

Sebeş-Şpring-Roşia de Secaş 

Sebeş-Cîlnic-Gîrbova 

Sebeş-Gîrbova-Cărpiniş 

Sebeş-Cîlnic-Deal 

 

 

 

 

 

Voltrans SA  

Loc. Sebeş, Jud. Alba 
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        Din tabel lipseşte traseul cod 26: Alba Iulia-Galda de Jos-Cetea care a fost eliminat din 

programul de transport judeţean pentru a fi introdus în programul de transport public local al 

Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local. 

 

        Sinteza deservirii actuale scoate în evidenţă un ansamblu de 87 trasee judeţene din care 

16 neatribuite, iar 71 în exploatare, repartizate astfel: 

 

Nr. 

crt. 
Operator de transport deservent 

Nr. total trasee deservite pe 

bază de licenţe de traseu 

1 Livio Dario SRL 23 

2 Excelent Trans SRL 19 

3 Voltrans SA 15 

4 Arieşul SA 5 

5 Gicu Trans SRL 3 

6 Transervice Apuseni SRL 3 

7 Mariany SRL 2 

8 Societatea Transport Public SA Alba Iulia 1 

 

  Traseele neatribuite sunt consecința scăderii drastice a numărului de călători în zona 

Munților Apuseni ca urmare a fenomenului de îmbătrânire a populației, a creșterii numărului 

de persoane care utilizează autoturismul personal, a transportuluii ilegal de persoane, a 

insufucienței locurilor de muncă, coroborate cu lipsa fondurilor necesare pentru 

subvenționarea transportului public județean de persoane. 

 

            Serviciul de transport public județean de persoane se desfășoară în strânsă corelare cu 

serviciul de transport public local prin curse regulate, transportul de persoane interjudețean și 

feroviar. 

 

Un număr de 6 din cei 8 operatorii de transport prestatori ai serviciului dispun de 

garaje, ateliere, şi staţii de spălare şi igienizare proprii pentru mijloacele de transport destinate 

serviciului. 

 

Parcul de autovehicule utilizat la efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate cuprinde un total de 98 mijloace de transport în comun de tipul 

autobuz/microbuz, având o vechime medie de 9,5 ani în anul 2017, sub media pe ţară de 12, 3 

ani la începutul anului 2017, potrivit Registrului Auto Român. 

 

2.4.3.  Concluzii  

 

♦ Repartizarea relativ uniformă a reţelei de transport public pe întreg teritoriul judeţului Alba; 

♦  Program de transport funcțional adaptat la nevoile populației; 

♦  Corelarea serviciului de transport public județean cu serviciul de transport public local prin 

curse regulate, transportul de persoane interjudețean și feroviar; 

♦  Concurență benefică între operatorii de transport în vederea atestării și contractării de 

trasee; 

♦  Potențial turistic și agroturistic ridicat și pus în valoare la nivelul unor zone ale județului 

(Arieșeni, Valea Aiudului, Valea Frumoasei, etc); 

♦  O rețea județeană dezvoltată de drumuri, în stare bună, mai puţin DJ107I; 

♦  În Munții Apuseni există zone neacoperite cu serviciul de transport public de persoane ca 

urmare a scăderii drastice a numărului de călători („trasee sociale”); 

♦  Parc de autovehicule având vechimea sub media pe ţară; 

♦  Prețuri mari la combustibili; 
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♦  Autogări inexistente în unele centre urbane; 

♦  O parte din staţiile publice nu sunt amenajate corespunzător. 

 

 

 

2.5.   Serviciul de iluminat public 

 
2.5.1.  Organizarea și funcționarea serviciului de iluminat public 

      Iluminatul public este un criteriu de calitate al civilizației moderne, având rolul de a 

asigura orientarea, circulația în condiții de siguranță a pietonilor și vehiculelor și crearea unui 

cadru ambiental pe timp de noapte. 

 

      Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de 

iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, 

dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în 

competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale. 

 

      Conform Legii nr. 230/07.06.2006, serviciul de iluminat public face parte din sfera 

serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de 

utilitate publică și de interes economic și social general de sfășurate la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților 

administrației publice locale, în scopul asigurării iluminatului public. 

 

      Serviciul de iluminat public cuprinde: 

• iluminatul stradal - rutier; 

• iluminatul stradal - pietonal; 

• iluminatul ornamental destinat parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, târgurilor; 

• iluminatul ornamental - festiv, destinat sărbătorilor sau diferitelor evenimente; 

• iluminatul arhitectural.    

         

      Sistemul de iluminat public destinat exclusiv prestării serviciului de iluminat public este 

parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităților administrativ-teritoriale, 

aparțin proprietății publice a acestora și se inventariază în cadastrele imobiliar-edilitare ale 

unităților administrativ-teritoriale. 

 

      Organizarea și desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea 

unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunităților locale, și anume: 

a) ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții; 

b) creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, 

precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale; 

c) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale 

localităților, precum și marcarea evenimentelor festive și a sarbătorilor legale sau religioase; 

d) susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților; 

e) funcționarea și exploatarea în conditii de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a 

infrastructurii aferente serviciului. 

 

      În baza contractului de concesiune, operatorii serviciului asigură: 

• reabilitarea și modernizarea echipamentelor aferente serviciului de iluminat public; 

• gestionarea și optimizarea consumului de energie electrică aferentă iluminatului 

public; 

• întreținerea și menținerea echipamentelor aferente sistemului de iluminat public; 

• extinderea sistemului de iluminat public în zonele neacoperite.  
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       Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească, concomitent, următoarele condiţii 

de funcţionare: 

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

b) adaptabilitate la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale; 

c) satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii 

locale, în calitatea lor de beneficiari ai serviciului; 

d) tarifarea pe bază de competiţie a serviciului prestat; 

e) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale; 

f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuţiei şi 

utilizării energiei electrice; 

g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prevăzute de 

normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale 

C.I.E.. 

 

2.5.2.  Situația existentă privind serviciul de iluminat public 

 

       Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, cutii 

de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, 

stâlpi, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, 

izolatoare, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru 

iluminatul public. 

 

        În județul Alba situația existentă privind Gradul de acoperire cu iluminat public stradal 

este prezentată în Anexa 8, în care “Gradul de acoperire” reprezintă “numărul de străzi 

iluminate raportat la numărul total de străzi” existent în fiecare U.A.T..    

 

2.5.3.  Consumul actual 

         În ceea ce privește consumul de energie electrică, evoluția consumului total anual de 

energie electrică în sistemul de iluminat public din principalele municipii și orașe din județul 

Alba, în perioada 2009-2016 este prezentată în următorul tabel: 

 
Consum iluminat (MWh) 

Oraș 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Alba Iulia 2308 2830 2839 2865 3198 3482 3423 3485 

Aiud  1025 1122 1128 1137 1081 1100 1125 1191 

Blaj 780 1146 1153 1166 1154 788 479 486 

Sebeș 1856 2153 2160 2180 2283 2249 2207 2328 

Abrud  195 229 229 218 167 192 180 185 

Baia de 

Arieș 
45 116 117 119 121 115 143 134 

Cîmpeni 240 204 203 205 206 193 206 228 

Cugir 475 533 535 540 469 449 420 416 

Ocna M. 276 513 514 519 566 604 606 626 

Teiuș  239 366 367 371 413 386 409 457 

Zlatna 201 283 284 285 302 315 215 207 

                                                                                         Sursa: S.D.E.E. Alba   
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       Prezentarea  grafică a datelor din tabel este redată în diagrama de mai jos: 

 
   

       Din diagrama de mai sus se constată o evoluție ascendentă a consumului de energie 

electrică în perioadele de extindere de rețele de iluminat cum ar fi: Alba Iulia, Sebeș, Aiud, 

dar și o reducere a acestui consum în urma realizării unor lucrări de eficientizare energetică a 

rețelelor de iluminat (înlocuirea corpurilor de iluminat învechite cu unele cu consum redus de 

energie) cum ar fi: Blaj, Zlatna și Cugir. 

 

        Evoluția consumului specific de energie electrică în sistemul de iluminat public, în 

perioada 2009-2016, în municipiile și orașele județului Alba este prezentată în următorul 

tabel: 
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Alba 

Iulia 
2308 3783 610 3482 5203 669 3423 5927 578 3485 6120 569 

Aiud  1025 1265 810 1100 2070 531 1125 2070 543 1191 2070 575 

Blaj 780 1150 678 788 2000 394 479 2000 240 486 2000 243 

Sebeș 1856 1725 1075 2249 2080 1081 2207 2163 1020 2328 2234 1042 

Abrud  195 497 392 192 590 325 180 590 305 185 590 314 

Baia de 

Arieș  
45 527 85 115 500 230 143 510 280 134 534 251 

Cîmpeni 240 390 615 193 614 314 206 614 336 228 671 340 

Cugir 475 2500 190 449 1914 234 420 1932 217 416 2035 204 
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Ocna 

Mureș  
276 762 362 604 1250 483 606 1250 485 626 1250 501 

Teiuș  239 678 352 386 780 495 409 813 503 457 934 489 

Zlatna 201 1000 201 315 705 447 215 1623 132 207 1623 128 

           

  Prezentarea  grafică a datelor din tabel este redată în diagrama de mai jos: 

 

   
 

       Din diagrama de mai sus se constată că cel mai mare consum specific pentru iluminat se 

înregistrează în municipiul Sebeș, iar cel mai mic în orașele Zlatna, Cugir, Blaj şi Baia de 

Arieș.  

 

 

2.5.4.  Concluzii: 

        Analizând datele furnizate de către autoritățile locale, starea actuală a sistemului de 

iluminat public la nivelul orașelor și comunelor se prezintă astfel: 

♦  gradul de acoperire la iluminatul public este de 55-100 % în mediul urban și de 10-

100 % în mediul rural; 

♦  în zona Munții Apuseni procentul pentru iluminat public este de 54,35%; 

♦  în zona de podiș a județului procentul pentru iluminat public este de 97,44%; 

♦  rețelele și echipamentele aferente iluminatului public, în general, sunt învechite și 

prezintă un grad mare de uzură (circa 65%), fiind construite în perioada 1970-1980; 

♦  uzura morală (circa 30%), din instalații care sunt echipate cu aparataj produs în anii 

1960; 

♦  peisajul urban are de suferit din cauza împânzirii localităților cu sute de kilometri de 

cabluri aeriene și subterane, transformatoare, mii de stâlpi din beton armat care asigură 

iluminatul public; 

♦  existența unor localități neelectrificate, mai ales în munții Apuseni; 

♦ dispersarea localităților și a gospodăriilor din localitățile de munte determină 

cheltuieli de investiții specifice foarte mari, aceste investiții neputând fi amortizate din 

costul energiei electrice consumate, precum și pierderi tehnologice foarte mari și 

cheltuieli de întreținere și de reparații foarte mari; 
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♦  nivel redus  de dezvoltare a sistemului de iluminat ornamental; 

♦  număr redus de instalații de iluminat public la nivelul localităților din mediul rural, 

care dețin echipamente moderne de comandă și automatizare; 

♦ gradul de acoperire foarte scăzut în localitățile din Munții Apuseni, datorită 

dispersării mari între localități și consumatori.  

♦  nivel foarte scăzut de linii electrice subterane (LEA), în localitățile din mediul rural, 

dar și urban; 

♦ nu sunt utilizate surse de lumină cu eficiență luminoasă superioară, mai ales în 

mediul rural; 

 

 

 

2.6.  Sistemul de alimentare cu gaze naturale  

 
         Deși nu este considerat un serviciu comunitar de utilitate publică, conform Legii nr. 

351/2004, cu completările și modificările ulterioare, sistemul de alimentare cu gaze naturale, 

reprezintă un criteriu de calitate a vieții și ca urmare este prezentat succint în această strategie. 

 

2.6.1.  Piața gazelor naturale din România 

 

           Piaţa gazelor naturale din România a fost deschisă gradual începând cu anul 2001, de 

la 10% din consumul total, ajungându-se în ianuarie 2007 la 100% pentru consumatorii 

industriali.  

 

           Pentru consumatorii rezidenţiali piaţa de gaze naturale a fost liberalizată în iulie 2007, 

în prezent, conform prevederilor Directivei 2009/73/CE, gradul de deschidere al pieţei 

naţionale de gaze naturale fiind de 100%. 

 

           În iulie 2015, gradul real de deschidere al pieţei era de 66,57%, însemnând că 66,57% 

din consumatori (în termeni de volum) îşi aleseseră în mod activ furnizorul fiind consumatori 

eligibili. 

 

           Structura actuală a pieței românești a gazelor naturale, conform datelor ANRE 

cuprinde: 

         ● un operator al Sistemului Național de Transport – SNTGN Transgaz S.A. Mediaș; 

         ● 7 producători: SNGN Romgaz SA, S.C. OMV Petrom SA, S.C. Amromco Energy 

SRL, 

S.C. Raffles Energy SRL, S.C. Foraj Sonde SA, S.C. Stratum Energy LLC și Hunt Oil 

Company; 

         ● 3 operatori pentru depozitele de înmagazinare subterană: Romgaz, Amgaz, 

Depomureș. 

         ● 39 de furnizori care activează pe piața reglementată de gaze naturale; 

         ● 81 de furnizori care activează pe piața concurențială de gaze naturale. 

 

           Reprezentarea schematică a pieței gazelor naturale din România este prezentată în 

figura de mai jos: 
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                                                                                   Sursa: ANRE                      

 

 

          Serviciul de transport gaze naturale asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin SNTGN  

Transgaz SA Mediaș din programul propriu şi anume, de a oferi utilizatorilor reţelei servicii 

de acces la Sistemul Naţional de Transport (SNT) pe baza unor condiţii şi clauze contractuale 

echivalente, nediscriminatorii şi transparente.  

 

          Transportul cantităţilor de gaze naturale se realizează de la punctele de predare/preluare 

comercială de la intrarea în SNT până la punctele de predare/preluare comercială de la ieşirea 

din SNT. 

 

          Prin serviciile de transport contractate în anul 2016, la nivel național, s-a realizat 

transportul cantităţii totale de 129.786.374 MWh (12.074.676 mii mc) către: 

 

distribuții:                            76.439.715 MWh (7.105.851 mii mc)                      

54,26%  

consumatori direcți:          36.480.825 MWh (3.414.266 mii mc)                      27,60%  

înmagazinare:                     16.865.834 MWh (1.554.560 mii mc)                      

18,14%  
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         Având în vedere că datele primite de la distribuitorii de gaze naturale din județul Alba 

nu au caracter public, aceste date nu pot fi folosite și prin urmare nu se poate face o analiză a 

serviciului de alimentare cu gaze naturale la nivelul județului Alba. 

 

          În județul Alba, operatorii ce asigură distribuția  de gaze naturale sunt Delgaz Grid SA 

ca cel mai mare operator și CPL Concordia Filiala Cluj România pentru comunele Cricău, 

Galda de Jos și Stremț cu o lungime aproximativă a rețelelor de 94 km.  

 

          Ambii operatori dispun de licență de distribuție gaze naturale. 

                

               

         
                                                                                         Sursa: ADR Centru, UAT-uri 

                                                     Harta Gaze Naturale 
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2.6.2.   Consumul de gaze naturale  

  

          Consumul total de gaze naturale pe piaţa din România în perioada 2008 –2015, exprimat în 

GWh se prezintă astfel:  

 

 
         

         Consumul intern de gaze naturale s-a stabilizat în ultimii ani, după o perioadă de descreștere 

accentuată. 

 

         Structura consumului de gaze naturale în funcţie de consumatori finali este reprezentată 

în graficul următor: 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice  
 

JUDEȚUL ALBA Page 58 
 

2.6.3.  Concluzii 

 

Din datele primite de la autoritățile publice locale din județul Alba, starea actuală a 

sistemului de alimentare cu gaze naturale se prezintă astfel: 

• gradul de acoperire la sistemul de alimentare cu gaze naturale este de 26 % la nivelul 

județului Alba, între 0-71,22 % în mediul urban și între 0-98,80 % în mediul rural; 

• în orașele și comunele din zona munților Apuseni nu există rețele de alimentare cu 

gaze naturale din cauza reliefului și a dispersării localităților.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

2.7  Rețele de telecomunicații 
 

Prezentare  

 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 

(ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, 

prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, 

încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei.  

 

ANCOM s-a format prin unirea a două instituţii cu experinţă şi expertiză în domeniul 

administrării şi reglementării acestui sector: Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei (IGCTI) şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei (ANRCTI).  

 

Tipurile de reţele şi servicii de comunicaţii electronice: 

 Reţele publice terestre cu acces la punct fix sau cu mobilitate limitată 

 Reţele radio mobile celulare publice 

 Reţele radio mobile de acces public 

 Reţele publice cu acces prin satelit 

 Servicii de telefonie destinate publicului 

 Servicii de linii închiriate  

 Servicii de transmisiuni de date  

 Servicii de acces la internet 

 Retransmisia serviciilor de programe media audiovizuale liniare către utilizatorii 

finali 

 Alte servicii de comunicaţii electronice 

 

             La nivel național 

Internet fix și mobil 

Conform statisticilor ANCOM, numărul conexiunilor la internet fix în bandă largă 

din România a ajuns la valoarea de 4,4 milioane la finalul anului 2016, înregistrând o creștere 

anuală de 4,4%. 

 

În România, numărul total de conexiuni la internet mobil de bandă largă era de 16,6 

milioane la sfârșitul anului 2016, în creștere cu 13,5% față de anul anterior. 

 

Telefonie fixă şi mobilă 

Gradul de utilizare a telefoniei fixe a continuat să scadă pe parcursul anului 2016, 

înregistrându-se scăderi atât la nivelul numărului de linii de acces (- 4%, până la 4,1 

milioane), cât și la nivelul traficului de voce. La 31 decembrie 2016, rata de penetrare a 

telefoniei fixe la 100 de gospodării înregistra valoarea de 44%.  
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De asemenea, la sfârșitul anului 2016, în România erau 22,9 milioane de utilizatori 

activi de servicii de telefonie mobilă (în scădere cu 1% față de sfârşitul anului 2015), dintre 

care 11,5 milioane (8%) erau utilizatori pe bază de abonament și 11,4 milioane (9%) 

utilizatori pe bază de cartele preplătite active.  

 

Creșterea numărului de abonamente se datorează, în principal, utilizatorilor persoane 

fizice care preferă acest tip de acces la serviciile de telefonie mobilă, numărul acestora 

înregistrând o creştere cu +11% în anul 2016, până la 8,6 milioane. 

  

În ceea ce privește serviciile de roaming internaţional, traficul de voce a continuat să 

înregistreze și pe parcursul anului 2016 o creștere semnificativă, de +56%, până la 1,6 

miliarde de minute (din care 0,5 miliarde reprezintă apelurile efectuate și 1,1 miliarde 

apelurile primite), în timp ce traficul de mesaje SMS trimise în roaming a înregistrat o 

creștere anuală de +16%, până la 151 milioane de mesaje. 

 

Retransmisia programelor audiovizuale 

La sfârșitul anului 2016, în România, erau aproape 7,3 milioane de abonați la servicii 

de retransmisie a programelor audiovizuale furnizate contra-cost, în creștere anuală cu 3%, 

conform datelor raportate de furnizori către ANCOM. Dintre aceștia, peste 4,7 milioane sunt 

abonați prin reţele de cablu (CATV), 2,4 milioane sunt abonaţi prin reţele satelit (DTH) și 95 

de mii sunt abonaţi prin tehnologie IP (IPTV). Numărul de abonați care recepționează servicii 

de retransmisie a programelor audiovizuale prin cablu în format digital a crescut cu mai mult 

de 10% la sfârșitul anului 2016 față de 2015. 

 

Odată cu creșterea numărului de abonați, a crescut și rata de penetrare la nivel de 

gospodării a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale furnizate contra-cost, care 

a depășit nivelul de 97%. Per total abonați, 65% recepționează programele audiovizuale prin 

intermediul rețelelor de cablu, respectiv 35% prin reţele satelit de tip DTH, însă, în mediul 

urban, cei mai mulţi utilizează reţelele de cablu (81%), iar în mediul rural pe cele de tip DTH 

(58%). Abonaţii prin tehnologia IP reprezentau 1,3% din total, această tehnologie fiind 

utilizată aproape în totalitate în mediul urban (97% dintre abonaţii prin IP se află în mediul 

urban). 

 

Servicii multiple de comunicații electronice 

Numărul de utilizatori care beneficiază de mai multe servicii de comunicaţii 

electronice de la acelaşi furnizor (servicii de tip 2-play, 3-play, 4-play, 5-play) a înregistrat o 

creştere anuală cu 4%, de la 4,8 milioane la 5 milioane la sfârşitul anului 2016. 

 

Servicii poştale 

ANCOM, a desemnat din oficiu Poşta Română ca furnizor de serviciu universal în 

domeniul serviciilor poştale, în perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2018, pentru toate 

serviciile poştale incluse în sfera serviciului universal. "În urma acestei decizii, Poşta Română 

va avea obligaţia de a furniza aceste servicii pe întreg teritoriul României, inclusiv în zonele 

geografice greu accesibile sau cu densitate scăzută a populaţiei, acolo unde numărul redus al 

trimiterilor poştale colectate sau distribuite nu justifică prezenţa unui furnizor de servicii 

poştale pe principii comerciale", se arată într-un comunicat al ANCOM. 

 

Totodată, Poşta Română va avea obligaţia de a asigura, în fiecare localitate de pe 

teritoriul României, cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare la 

fiecare adresă indicată, în fiecare zi lucrătoare, minim 5 zile pe săptămână, mai puţin în 

localităţile situate în cazuri şi condiţii geografice excepţionale, unde frecvenţa de livrare 

stabilită de ANCOM este mai redusă. 
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La nivel județean 

Retransmisia programelor audiovizuale în judeţul Alba 

 

La nivelul judeţului Alba, există operatori de telefonie fixă şi mobilă, deţinători ai 

licenţei de numerotaţie autorizaţi de ANCOM: S.C. MEDIA SAT S.R.L., RCS&RDS, 

TELEKOM ROMANIA S.A., TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. (fostul 

COSMOTE), IRISTEL ROMANIA, Net-Connect Communications, Soc. 2K TELECOM 

S.R.L., Soc. UPC ROMANIA S.R.L., Soc. VODAFONE ROMANIA S.R.L., COSMOTE 

ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A., S.C. ORANGE ROMANIA S.A. 

şi alţii. Aceştia pot furniza şi servicii de internet fix şi mobil, precum şi servicii de televiziune 

prin cablu (CATV), satelit (DTH) sau prin tehnologia IP (IPTV). 

 

Din informaţiile primite de la Primăriile din judeţul Alba, principalii furnizori de 

telefonie fixă si mobilă (T), internet fix şi mobil (I) şi televiziune prin cablu sau satelit (TV) 

sunt: Telekom, Orange, Vodafone (4GTV+), RCS&RDS, TELEKOM ROMANIA 

COMMUNICATIONS S.A. (fostul COSMOTE), UPC, prezentați în Anexa 9. 

 

Servicii multiple de comunicații electronice în judeţul Alba 

 

Pentru a putea utiliza o stație de radiocomunicații, angajații companiilor care dețin 

sau operează rețele de radiocomunicații mobile terestre trebuie să dețină un certificat de 

operator radio. De obicei, aceste companii activează în diverse domenii precum industrie, 

producție, transport și distribuție de utilități publice la nivel național, transporturi, construcții 

și lucrări publice, agricultură, silvicultură, pază și protecție a vieții și proprietății private, 

protecție publică, sănătate publică, servicii de gospodărire comunală etc. 

 

În România au fost emise și sunt valabile în prezent 8.331 certificate de operator 

pentru stațiile de radiocomunicații din serviciul mobil terestru. 
 

Tipuri de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice pe care furnizorul are 

dreptul sa le furnizeze: 

A. Reţele publice de comunicaţii electronice: 

 A1 - Reţele publice terestre cu acces la punct fix sau cu mobilitate limitată; 

 A3 - Reţele radio mobile de acces public;  

 A4 - Reţele publice cu acces prin satelit. 

B. Servicii de comunicaţii electronice destinate publicului: 

 B1 - Servicii de telefonie destinate publicului; 

 B2 - Servicii de linii închiriate; 

 B3 - Servicii de transmisiuni de date; 

 B4 - Servicii de acces la internet; 

 B5-Retransmisia serviciilor de programe media audiovizuale liniare catre 

utilizatorii finali; 

 B6 -Alte servicii de comunicaţii electronice. 
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Furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii autorizaţi de ANCOM  

în judeţul Alba (2017): 

 

Nr. 

crt. 
Denumire U.A.T. 

Tipuri de Reţele/Servicii  

furnizate 

1 DIGITAL NET S.R.L.  Aiud A1, B4, B5 

2 S.C. ELECTRO MONTANA S.R.L.  Baia de Arieş A1, B4, B5 

3 S.C. ELECTROSIM S.R.L.  Sântimbru A1, A4, B1, B2, B3, B4, B5 

4 S.C. EUTELSAT S.R.L.  Alba Iulia A1, A4, B1, B2, B3, B4, B5 

5 S.C. PRONTO TAXI S.R.L.  Sebeş A3, B6 

6 S.C. RADIOTEL ALBA S.R.L.  Alba Iulia A3, B6 

7 S.C. SONISAT S.R.L.  Lupşa A1, B4, B5 

8 S.C. TERAINFO S.R.L.  Cugir A1, B4 

9 STAR NET ALBA S.R.L. (FOSTA 

S.C. INTERTRADEX S.R.L.) 

Alba Iulia A1, B1, B3, B4, B5 

 

Servicii poştale în judeţul Alba 
În afară de Poşta Română, ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor 

poştale, la nivelul judeţului Alba funcţionează în momentul de faţă diferiţi furnizori de 

servicii poştale, autorizaţi de ANCOM. 

 

Serviciile poştale pe care are dreptul sa le furnizeze: 

1. Servicii incluse în sfera serviciului universal: 

 

 A.1.- Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor 

poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de 

corespondenţă, imprimate). 

 A.2.- Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea 

cecogramelor interne şi internaţionale. 

 A.3.- Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor 

poştale interne şi      internaţionale în greutate de până la 10 kg (inclusiv). 

 A.4.- Servicii constând în distribuirea coletelor poştale internaţionale cu limite 

de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului 

României către o adresă aflată pe teritoriul       acesteia. 

 A.5.- Serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poştale interne 

şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de 

corespondenţă, imprimate). 

 A.6.- Serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri poştale 

interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de 

corespondenţă, imprimate) sau colete poştale interne și internaționale în greutate 

de până la 10 kg (inclusiv), respectiv colete poştale internaţionale cu limite de 

greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României 

către o adresă aflată pe teritoriul acesteia. 

 

2. Servicii neincluse în sfera serviciului universal: 

 

 B.1.- Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor 

poştale interne şi internaţionale în greutate mai mare de 2 kg (trimiteri de 

corespondenţă, imprimate).       



Strategia de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice  
 

JUDEȚUL ALBA Page 62 
 

 B.2. - Servicii de publicitate prin poştă având ca obiect trimiteri poștale interne 

și internaționale. 

 B.3. - Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor 

poştale interne cu limite de greutate. 

 B.4. - Servicii constând în colectarea, sortarea şi transportul coletelor poştale 

internaţionale cu limite de greutate între 10 kg şi 50 kg (inclusiv) expediate de 

pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia.  

 B.5. - Servicii constând în distribuirea coletelor poştale internaţionale cu limite 

de greutate între 20 kg şi 50 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului 

României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia. 

 B.9. - Serviciul confirmare de primire. 

 

 

FURNIZORII DE SERVICII POŞTALE AUTORIZAŢI DE ANCOM  

ÎN JUDEŢUL ALBA (2017) 

 

Nr. 

crt. 
Denumire U.A.T. 

Tipuri de Servicii 

furnizate 

1 ABSOLUT MEDIA S.R.L.   Alba Iulia A.1., A.3., B.1., B.2. 

2 BARSAN TRANS S.R.L. prin 

BÂRSAN TRANS S.R.L. 

Sebeş A.1., A.3., A.4., A.6., B.1., B.4., 

B.5. 

3 EXPRESS 

TRANSINTERNATIONAL S.R.L. 

Sebeş A.3., A.4., A.5., A.6. 

4 LOGISTICA TRANS ROM S.R.L. 

prin LOGISTICA TRANS ROM 

S.R.L. 

Sebeş A.1., A.3., A.4., A.6.,B.4., B.5. 

5 SPEED COLET S.R.L. Alba Iulia A.1., A.2., A.3., A.4., A.6., B.1., 

B.3., B.4., B.5. 

6 TRANS MONDO CURIER S.R.L.   Alba Iulia A.1., A.3., B.1., B.2., B.3., B.6., 

B.9. 

 

 

 

 

Cap. 3   ANALIZA SWOT PRIVIND SERVICIILE 

COMUNITARE 
 

3.1  SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE ȘI EPURARE APĂ 

UZATĂ 

 

                            PUNCTE TARI                             PUNCTE SLABE 

● Resurse suficiente de apă de suprafaţă şi 

subterană în județul Alba; 

● Proiecte de alimentare cu apă în derulare pe 

diferite programe de finanțare; 

● Operator unic regional care are capacitatea 

tehnică şi financiară de a gestiona reţelele de 

apă, canalizare şi evacuarea apei fluviale; 

● Captări surse, depozitare şi aducţiuni ce 

necesită a fi realizate; 

● Rețele de canalizare a apelor uzate cu grad 

avansat de uzură datorită vechimii 

conductelor; 

● Echipamente și tehnologii învechite, 

parțial; 
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● Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

"ADI" Alba este operațională; 

● Masterplan de apă şi canalizare întocmit cu 

respectarea obiectivelor din Tratatul de 

Aderare; 

● Forță de muncă specializată și calificată, 

capacitate bună a Operatorului Regional, 

pentru acoperirea lucrărilor de operare și 

întreținere; 

● Operatorul de apă are capacitatea tehnică și 

financiară de a aplica pentru fonduri UE în 

vederea finanțării/cofinanțării proiectelor 

regionale; 

● Inexistența unor stații de epurare în Baia de 

Arieș, Zlatna și mai ales în mediul rural; 

● Insuficiența fondurilor proprii pentru 

dezvoltarea sistemului public de apă/apă 

uzată; 

● Accesibilitatea dificilă la unele surse de apă 

(zone izolate și drumuri neadecvate)  

generează riscuri pentru populație privind 

calitatea apei de băut; 

● Depășirea duratei medii de viață a unei 

părți însemnate din conductele ce asigură 

furnizarea apei potabile; 

● Poluarea unor ape subterane din activități 

agricole; 

● Reţele pentru ape pluviale, inexistente în 

mediul rural, dar şi în oraşele mici. 

                            OPORTUNITĂȚI                             AMENINȚĂRI 

● Extinderea aplicării principiului "poluatorul 

plătește"; 

● Accesarea și derularea proiectelor finanțate 

prin programul PO Mediu (Programul 

Operațional Mediu 2014-2020); 

● Accesarea și derularea proiectelor finanțate 

prin programul POIM (Programul 

Operațional Infrastructura Mare 2014-2020); 

● Directivele Europene care prevăd accesul 

tuturor locuitorilor la sistemele de alimentare 

cu apă și canalizare; 

● Posibilitatea extinderii alimentării cu apă și 

canalizare în zone neacoperite încă cu 

servicii; 

● Operatorul Regional este bine susținut la 

nivel județean; 

● Impactul modificării tarifului asupra 

gradului de suportabilitate; 

● Apariția de noi poluatori ca urmare a 

dezvoltării economice a orașelor; 

● Impactul schimbărilor climatice: iernile 

mai calde și mai scurte, verile cu temperaturi 

extreme și secetoase generează reducerea 

cantitativă și calitativă a resurselor de apă; 

● Datorită reliefului accidentat și densității 

destul de reduse a populației din unele zone 

de munte, investițiile sunt ineficiente 

economic; 

● Condiţii restrictive privind finanţarea 

înfiinţării reţelelor de apă potabilă şi 

canalizare, în localitățile cu populație mai 

mică de 2000 locuitori; 

● Depășirea duratei medii de funcționare a 

unui număr însemnat de conducte. 
 

 

 

3.2  SERVICIUL DE SALUBRIZARE 

 

                            PUNCTE TARI                             PUNCTE SLABE 

● Sistem de Management Integrat al Deșeurilor - 

SMID existent cu cele 6 stații de sortare și 

transfer; 

● Finalizare Centrul de Management Integrat al 

Deșeurilor - CMID la Galda de Jos; 

● Servicii de salubritate în 73 UAT -uri din cele 

78, ale județului Alba; 

● Asociație de Dezvoltare Intercomunitară 

"ADIS" Alba înființată și operațională; 

● Infrastructură de colectare/transfer al deșeurilor 

operațională; 

● Populație dezinteresată de gestiunea adecvată a 

deșeurilor; 

● Nivel redus al colectării selective a deșeurilor; 

● Interes scăzut al industriei față de valorificarea 

deșeurilor reciclabile selectate; 

● Nerespectarea legislației de mediu de către 

cetățeni și agenți economici;  

● CMID de la Galda de Jos nu este operațional, 

neavând operator; 

● Zone izolate în care nu vor putea fi colectate 

deșeurile; 

                            OPORTUNITĂȚI                             AMENINȚĂRI 

● Fonduri europene și guvernamentale accesibile; ● Riscul pierderii surselor de finanțare europene; 
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● Directive europene de mediu ce trebuie 

respectate; 

● Relocarea activităților industriale din mediul 

urban în extravilanul localităților; 

● Legislație ,,ambiguă și stufoasă"; 

● Poluarea aduce imedimente în procesul de 

dezvoltare economico-socială durabilă. 

● Atitudine dezinteresată a autorităţilor publice 

locale faţă de fenomenul poluării.  

 

 

3.3  SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN DE PERSOANE 
 

                            PUNCTE TARI                             PUNCTE SLABE 

● Proceduri clare şi instituţii implicate în 

atribuirea serviciului public de transport 

persoane; 

● Parc auto în continuă modernizare; 

● Program de transport funcțional adaptat la 

nevoile populației; 

● Corelarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane cu serviciul de transport 

public local prin curse regulate, transportul de 

persoane interjudețean și feroviar; 

● Concurență benefică între operatorii de 

transport în vederea atestării și contractării de 

trasee; 

● Potențial turistic și agroturistic ridicat și pus în 

valoare la nivelul unor zone ale județului 

(Arieșeni, Valea Aiudului, Valea Frumoasei, etc); 

● O rețea județeană dezvoltată de drumuri, 

șosele,în stare bună; 

● 5 municipii şi oraşe beneficiază de autogări 

amenajate şi dotate, care deţin licenţă; 

● Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba 

Iulia-Transport Local (AIDA-TL). 

● Zone neacoperite cu serviciu de transport 

public de persoane în unele localități din Munții 

Apuseni; 

● Economii locale în regres – rural şi urban; 

● Restructurarea industrială a centrelor urbane;  

● Majorarea tarifelor de călătorie ca urmare a 

creșterii prețurilor la combustibili; 

● 5 din cele 11 municipii și orașe beneficiază de 

autogări amenajate și dotate care dețin licență; 

● 81 de stații publice de așteptare din cele 351 nu 

sunt amenajate corespunzător (nu dispun de 

adăposturi pentru călători); 

● Viteze mici de deplasare pe DN1 ca urmare a 

traficului aglomerat; 

● Legislaţie naţională în domeniul transportului 

public local de persoane nearmonizată cu 

legislaţia europeană. 

                            OPORTUNITĂȚI                             AMENINȚĂRI 

● Descongestionarea traficului pe DN 1, prin 

realizarea autostrăzii A10: Sebeș - Turda; 

● Programe de finanțare nerambursabile din 

fonduri U.E. și guvernamentale pentru  

infrastructura rutieră județeană și comunală (Ex.: 

modernizarea DJ107I de la Aiud la Bucium Sat-

DN74 Cerbu - Programul Operaţional Regional 

2014-2020 - POR); 

● Creditare bancară pentru operatorii de transport 

în vederea în vederea modernizării parcului de 

autovehicule; 

● Accesibilitate bună spre județele limitrofe; 

● Constituirea de Asociații de Dezvoltare 

Intercomunitare în jurul orașelor Blaj, Aiud, Ocna 

Mureș, Sebeș, Câmpeni, Abrud, Zlatna, Baia de 

Arieș; 

● Proiect de lege a serviciilor de utilitate publică 

de transport călători, în lucru la Parlament. 

● Finanțări nerambursabile inexistente pentru 

dotări autogări, stații de așteptare; 

● Creșterea imprevizibilă a prețurilor 

carburanților; 

● Depopularea unor zone şi îmbătrânirea 

populaţiei; 

● Dezvoltare lentă din punct de vedere socio-

economic al polilor mici urbani ca destinaţie a 

publicului călător; 

 ● Creșterea numărului de mașini proprietate 

personală și a gradului lor de utilizare. Acesta 

este rezultatul natural al schimbărilor de nivel de 

trai si de filosofie de viață (abandonarea 

“facilităților comune”); 

● Concurența neloială a taximetriștilor de ocazie; 

● Impactul modificării tarifului asupra gradului 

de suportabilitate al populației; 

● Creşterea numărului de „trasee sociale” şi lipsa 

fondurilor necesare subvenţionării transportului 

public de persoane pe aceste trasee; 

● Lipsa cadrului juridic necesar aplicării începând 

cu luna decembrie 2019 a Regulamentului (CE) 

nr. 1370/2007 privind serviciile publice de 

transport feroviar şi rutier de călători. 
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3.4  SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC 

 

                            PUNCTE TARI                             PUNCTE SLABE 

● Sistem de iluminat public funcțional în zona de 

podiș a județului; 

● Sistem de distribuție energie electrică 

funcțional la nivel de județ; 

● Costuri energetice diminuate prin folosirea unor 

corpuri de iluminat performante; 

● Iniţiative de iluminat public din surse solare şi 

eoliene realizate ca modele de succes 

● Corpuri de iluminat învechite; 

● Întreruperi neprogramate datorate cablurilor de 

alimentare cu energie electrică uzate și a stâlpilor; 

● Sistem de distribuție a energiei electrice 

inexistent în zone foarte izolate, mai ales în 

Munții Apuseni;  

● Insuficiența fondurilor U.E. pentru dezvoltarea 

iluminatului public. 

●Dispersarea localităților, mai ales în Munții 

Apuseni. 

● Nivel ridicat de subvenționare a serviciului. 

● Lipsa unei asociații intercomunitare județene 

pentru administrarea acestor servicii. 

                            OPORTUNITĂȚI                             AMENINȚĂRI 

● Fonduri europene nerambursabile; 

● Fonduri nerambursabile ale guvernelor străine 

pentru soluții inovative ( tehnologii de ultimă 

generație); 

● Tehnologii noi din surse nepoluante 

(fotovoltaice) pentru iluminat public. 

 

● Depășirea duratei de viață a componentelor 

sistemului de iluminat public; 

● Depopularea zonelor izolate, mai ales cele 

montane; 

● Calamități naturale care produc distrugere de 

infrastructură energetică. 

● Creșterea costurilor serviciului de iluminat 

public. 
 

 

 

3.5  ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 

 

                            PUNCTE TARI                             PUNCTE SLABE 

● Reţele de gaze naturale şi logistică în continuă 

modernizare; 

● Infrastructură de alimentare cu gaze naturale  

funcțională  în zona de podiș a județului; 

● Reţele locale de distribuţie existente în zona de 

câmpie. 

 

● Zone neacoperite cu serviciu de alimentare cu 

gaze naturale în zona Munților Apuseni; 

● Localităţi rurale de câmpie fără acces la 

distribuţie gaze naturale; 

● Restructurarea industrială a centrelor urbane;  

● Insuficiența fondurilor U.E. pentru dezvoltarea 

infrastructurii de gaze naturale. 

●Dispersarea localităților și relieful, mai ales în 

Munții Apuseni. 

                            OPORTUNITĂȚI                             AMENINȚĂRI 

● Fonduri europene nerambursabile; 

●Fonduri guvernamentale pentru infrastructură de 

transport gaze naturale. 

● Modificări legislative frecvente; 

● Impactul modificării tarifului asupra gradului 

de suportabilitate al populației; 

● Depopulare, îmbătrânire a populației; 

● Calamități naturale care pot produce distrugerea 

infrastructurii de gaze naturale. 
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Cap.4.  VIZIUNE. SCOP. DIRECȚII. OBIECTIVE. PLAN DE 

ACȚIUNI  
 

Viziune 
          Strategia județeană privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice  

a fost elaborată în baza H.G. nr. 246/2006 și are ca obiectiv fundamental îndeplinirea 

angajamentelor pe care România și le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea 

Europeană, precum și conformarea serviciilor comunitare de utilități publice cu angajamentele 

României incluse în planurile de implementare pentru aquis-ul comunitar, respectiv crearea 

cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă și implementarea unui plan de măsuri în vederea 

gestionării serviciilor de utilități publice, care să fie în conformitate cu nevoile colectivității 

locale și cu prevederile directivelor europene. 

 

Scopul  
         Scopul acestei strategii este asigurarea accesului populației la serviciile de utilități 

publice în localitățile din județul Alba. 

 

        Din punct de vedere al utilizării eficiente a utilităţilor şi serviciilor publice, dezvoltarea 

economică şi socială a judeţului va trebui coordonată, în scopul emiterii de decizii comune 

privind locul în care viitoarele investiţiile publice vor trebui realizate cu prioritate. 

 

        Utilitățile publice precum apa, canalizarea și gazul vor trebui extinse în scopul stimulării 

dezvoltării economice, creșterea gradului de confort al locuitorilor și a factorilor de localizare 

pentru noi investiții. 

 

4.1.  Serviciul de alimentare cu apă și canalizare 

 

Direcții. Plan de acțiune. 

  
D1.  DEZVOLTAREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A 

POPULAȚIEI, PRECUM ȘI DE COLECTARE ȘI EPURARE A APELOR UZATE 

 

Ob.1. Construire/Extindere/Reabilitare/Modernizarea rețelelor cu apă potabilă: 

                                 

                                      Acțiuni 

Surse 

potențiale 

de finanțare 

Entitate 

responsabilă 

Perioada de 

implementare 

•Construire (Aducțiune) sisteme de alimentare cu  

apă potabilă 

 56 UAT-uri 

conf. Anexa 2 

- Fonduri 

europene 

structurale 

-Programe de 

finanțare 

naționale  

       

 

          

CJ Alba, UAT-uri,  

SC APA CTTA SA 

     

2018-2023 

•Extindere sisteme de alimentare cu  apă potabilă 78 UAT-uri 

conf. Anexa 1 

și 2 

•Reabilitare/modernizare sisteme de alimentare cu  

apă potabilă 

78 UAT-uri 

conf. Anexa 1 

și 2 

Ob.2. Construire/Extindere/Reabilitare/Modernizarea rețelelor de canalizare: 

                                 

                                       Acțiuni 

Surse 

potențiale 

de finanțare 

Entitate 

responsabilă 

Perioada de 

implementare 

•Construire sisteme  de canalizare 74 UAT-uri 

conf. Anexa 4 

- Fonduri 

europene 

structurale 

 

CJ Alba, UAT-uri, 

SC APA CTTA SA 

 

2018-2023 

•Reabilitare/modernizare sisteme de canalizare 78 UAT-uri 
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conf. Anexa 4 -Programe de 

finanțare 

naționale  

       

 

•Extindere sisteme de canalizare  78 UAT-uri 

conf. Anexa 4 

 

 

D 2.  PROTECȚIA MEDIULUI ȘI SĂNĂTATEA POPULAȚIEI 

 

Ob.1. Asigurarea calității și a unui nivel de performanță a serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare: 

                                Acțiuni Surse potențiale 

de finanțare 

Entitate 

responsabilă 

Perioada de 

implementare 
•Monitorizarea  și asigurarea calității apei destinate populației, la 

nivelul standardelor UE; 

•Reducerea pierderilor de apă din sistemele de alimentare cu apă 

și de canalizare; 

•Asigurarea tehnologiilor de tratare performante, a 

echipamentelor, substanțelor, materialelor necesare sistemului de 

alimentare cu apă și de canalizare; 

 

Bugete Locale 

Buget APA CTTA 

 

 

C. J. Alba,  

U.A.T.-uri, 

A.D.I. Alba 

D.S.P. 

 

Permanent 

2018-2023 

Ob.2. Îmbunătățirea calității mediului în raport cu directivele UE: 

                                Acțiuni Surse potențiale 

de finanțare 

Entitate 

responsabilă 

Perioada de 

implementare 
•Prevenirea poluării surselor și a cursurilor de apă; 

•Reducerea deversării apelor menajere neepurate din localitățile 

urbane și rurale a județului Alba; 

•Eliminarea controlată a nămolurilor de la stațiile de epurare. 

•Eficientizarea gestionării nămolurilor de eourare prin metode de 

valorificare sau eliminare cu impact zero sau minim asupra 

mediului. 

 

Bugete Locale 

Buget APA CTTA 

 

 

C. J. Alba,  

U.A.T.-uri 

S.C. APA CTTA 

S.A. 

A.P.M. Alba 

 

 

    Permanent  

   2018-2023 

Ob.3. Informarea consumatorilor privind beneficiile furnizării serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare: 

                                Acțiuni Surse potențiale 

de finanțare 

Entitate 

responsabilă 

Perioada de 

implementare 
•Promovare și informare a serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare; 

•Îmbunătățirea comunicării cu populația, agenții economici, 

instituțiile și autoritățile publice, mass-media, asociațiile 

nonguvernamentale; 

•Identificarea riscurilor pentru populație și a punctelor critice din 

sistem prin analize de risc și prelevare de probe de apă potabilă. 

 

Bugete Locale 

Buget APA CTTA 

 

 

 

C. J. Alba,  

U.A.T.-uri, 

S.C. APA CTTA 

S.A. 

 

Permanent 

2018-2023 

 

 

D 3.  ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII OPERATORULUI 

Ob.1. Asigurarea de resurse umane: 

                                Acțiuni Surse potențiale 

de finanțare 

Entitate 

responsabilă 

Perioada de 

implementare 
•Cursuri de pregătire profesională; 

•Angajare de personal calificat; 

•Asigurarea logisticii și echipamentelor necesare desfășurării 

activității la fiecare angajat. 

•Crearea unui mediu favorabil pentru sprijinirea angajaților în a-

și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne. 

 

Buget APA CTTA 

Fonduri Europene 

 

C. J. Alba,  

U.A.T.-uri, 

A.D.I. Alba, 

S.C. APA CTTA 

S.A. 

 

2018-2023 

Ob.2. Finanțarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare: 

                                Acțiuni Surse potențiale 

de finanțare 

Entitate 

responsabilă 

Perioada de 

implementare 
•Asigurarea de resurse financiare, din bugetul local, necesare    
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acoperirii cheltuielilor curente, de întreținere, operare și 

administrare a tuturor bunurilor și serviciilor aferente sistemelor 

de apă și apă uzată; 

•Stabilirea taxelor și tarifelor aferente serviciului astfel încât să 

acopere costurile operaționale și să fie suportabile pentru 

populație; 

•Atragerea de fonduri financiare prin programe structurale-

fonduri de coeziune; 

Bugete Locale 

Buget APA CTTA 

 

C. J. Alba,  

U.A.T.-uri, 

A.D.I. Alba 

S.C. APA CTTA 

S.A. 

Permanent 

2018-2023 

 

 

 

 

4.2.  Serviciul de salubrizare și  gestionare a deșeurilor 

 

Direcții. Plan de acțiune 

 
D I. OPERAȚIONALITATEA SISTEMULUI DE COLECTARE, TRATARE ȘI 

DEPOZITARE A DEȘEURILOR 

 
Ob.1. Colectarea deșeurilor și transportul 

                                Acțiuni Surse potențiale 

de finanțare 

Entitate 

responsabilă 

Perioada de 

implementare 
Asigurarea  furnizarii serviciului  de salubrizare în toate zonele 

urbane și rurale ale judetului  

Bugete APL C. J. Alba, U.A.T.-

uri, A.D.I.S. Alba 

Permanent 

2018-2023 

•Implementarea colectării selective în toate zonele urbane și 

rurale din județ, prin separarea deșeurilor în patru fracții din care 

trei fracții reciclabile și o fracție deșeuri reziduale 

Bugete APL 

Bugete proprii 

operatori 

C. J. Alba, U.A.T.-

uri, A.D.I.S. Alba, 

Operatori 

Permanent 

2018-2023 

•Asigurarea ponderii de 50% a deșeurilor reciclabile din totalul 

cantității de deșeuri municipale colectate 

Bugete proprii 

operatori 

C. J. Alba, 

U.A.T.-uri,  

A.D.I.S. Alba, 

Operatori 

Permanent 

2018-2023 

•Colectarea selectivă a fluxurilor speciale de deșeuri, respectiv a 

deșeurilor voluminoase, a deșeurilor municipale periculoase și a 

deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE); 

Bugete APL Bugete 

proprii operatori 

C. J. Alba,  

U.A.T.-uri, 

 ADIS Alba, 

Operatori 

Permanent 

2018-2023 

Ob.2. Tratarea deșeurilor 

                                Acțiuni Surse potențiale 

de finanțare 

Entitate 

responsabilă 

Perioada de 

implementare 
•Operaționalizarea stațiilor de transfer din cadrul SMID Alba Buget  CJAlba 

Buget propriu 

operator 

C. J. Alba,  

U.A.T.-uri,  

A.D.I.S. Alba, 

Operatori 

 

2020 

•Operaționalizarea Stației de tratare mecano-biologică Galda de 

Jos în vederea tratării deșeurilor reziduale și biodegradabile 

Buget  CJAlba 

Buget propriu 

operator 

C. J. Alba, 

A.D.I.S. Alba, 

Operator 

 

2020 

Ob.3. Depozitarea deșeurilor 

                                Acțiuni Surse potențiale 

de finanțare 

Entitate 

responsabilă 

Perioada de 

implementare 
•Operaționalizarea Depozitului conform de deșeuri Galda de Jos Buget  CJAlba 

Buget propriu 

operator 

C. J. Alba, 

A.D.I.S. Alba, 

Operator 

 

2020 

•Reducerea cantității de deșeuri depozitate Bugete APL Bugete 

proprii operatori 

C. J. Alba, 

U.A.T.-uri,  

A.D.I.S. Alba, 

Operatori 

Permanent 

2018-2023 

•Reducerea cantității anuale de deșeuri biodegradabile depozitate  Bugete APL Bugete 

proprii operatori 

C. J. Alba,   

U.A.T.-uri, 

Permanent 

2018-2023 
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 A.D.I.S. Alba, 

Operatori 

•Reducerea considerabilă a depozitării deșeurilor de ambalaje Bugete APL Bugete 

proprii operatori 

C. J. Alba,  

U.A.T.-uri ,  

A.D.I.S. Alba, 

Operatori 

Permanent 

2018-2023 

 

 

          D II. CONȘTIENTIZAREA POPULAȚIEI PRIVIND COLECTAREA SELECTIVĂ A  

                    DEȘEURILOR ȘI A BENEFICIILOR ACESTORA 

 

 

Ob.1. Creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la beneficiile care decurg din 

operaționalizarea SMID Alba 

                                Acțiuni Surse potențiale 

de finanțare 

Entitate 

responsabilă 

Perioada de 

implementare 
Organizarea de campanii de informare a publicului privind 

colectarea selectiva a deseurilor  

Bugete APL, 

Bugete proprii 

operatori 

C. J. Alba,  

U.A.T.-uri,  

A.D.I.S. Alba, 

Operatori 

Permanent 

2018-2023 

•Informarea si educarea publicului privind Prevenirea generării 

deșeurilor prin promovarea compostării individuale 

Bugete APL, 

Bugete proprii 

operatori 

C. J. Alba,  

U.A.T.-uri,  

ADIS Alba, 

Operatori 

Permanent 

2018-2023 

Ob.2. Promovarea utilizării deșeurilor pentru producția de materii prime alternative, prin creșterea 

cantității de deșeuri reciclate/valorificate 

                                Acțiuni Surse potențiale 

de finanțare 

Entitate 

responsabilă 

Perioada de 

implementare 
•Promovarea colectării selective a deșeurilor in randul populatiei, 

institutii, scoli, agenti economici, etc 

Bugete APL, 

Bugete proprii 

operatori 

C. J. Alba,  

U.A.T.-uri,  

A.D.I.S. Alba, 

Operatori 

Permanent 

2018-2023 

•Promovarea selectării, a depozitării conforme în zonele foarte 

izolate care nu pot fi deservite, zone de munte, greu accesibile, 

dispersate, etc 

Bugete APL, 

Bugete proprii 

operatori 

C. J. Alba, 

U.A.T.-uri,  

A.D.I.S. Alba, 

Operatori 

Permanent 

2018-2023 

 

 

 

4.3.  Serviciul de transport public județean de călători 
 

Direcții. Plan de acțiune 

 

D1.  OPERATORI DE TRANSPORT RUTIER PUBLIC PERFORMANȚI, CARE 

RĂSPUND PROMPT CERINȚELOR PUBLICULUI CĂLĂTOR ȘI EXIGENȚELOR 

AFERENTE TRANSPORTULUI PUBLIC 

 

Ob.1.  Condiţii de confort şi siguranţă pe timpul derulării transportului de călători, la nivelul 

standardelor impuse de reglementările Uniunii Europene 

                                Acțiuni Surse potențiale 

de finanțare 

Entitate 

responsabilă 

Perioada de 

implementare 
•Modernizarea parcului de autovehicule destinate transportului 

public judeţean de persoane prin achiziționarea de către 

operatorii de transport a unor autovehicule noi cu un grad ridicat 

de confort şi siguranţă. 

Bugete Operatori 

Credite bancare 

Operatori 2018-2023 

Ob.2.   Tarife rezonabile de transport în comun pentru publicul călător 
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                                Acțiuni Surse potențiale 

de finanțare 

Entitate 

responsabilă 

Perioada de 

implementare 
•Aplicarea de metode performante de management care să 

conducă la reducerea costurilor de operare\monitorizare 

contracte, clauze pentru costuri  

Bugete Operatori Operatori 2018-2023 

• Activitatea de monitorizare privind dotarea mijloacelor de 

transport cu aparate de marcat electronice fiscale pe 

autovehiculele cu care de efectuează serviciul de transport public 

județean de persoane prin curse regulate. 

 

Buget C.J. Alba 

 

C.J. Alba 

 

2018-2023 

Ob.3.  Asigurarea unor condiţii decente de aşteptare pentru publicul călător în autogări și stații 

                                Acțiuni Surse potențiale 

de finanțare 

Entitate 

responsabilă 

Perioada de 

implementare 
•Contractarea serviciilor de utilizare a unor autogări existente de 

către operatorii de transport rutier care nu deţin autogări 

Bugete Operatori Operatori     2018-2023 

• Amenajarea şi semnalizarea corespunzătoare a staţiilor publice 

aferente transportului public judeţean de persoane prin curse 

regulate 

 

Bugete locale UAT 

CJ Alba 

UAT 

 

2018-2023 

     

D2. AUTORITĂŢI PUBLICE, INSTITUŢII LOCALE IMPLICATE ŞI RESPONSABILE ÎN 

              ORGANIZAREA ŞI DERULAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT CĂLĂTORI 

 

Ob.1. Elaborare plan de dezvoltare și modernizare a serviciului de transport  public de călători 

                                Acțiuni Surse potențiale 

de finanțare 

Entitate 

responsabilă 

Perioada de 

implementare 
•Consultarea autorităţilor publice locale şi a operatorilor de 

transport rutier pentru întocmirea noului program de transport si 

constituirea de Asociații de Dezvoltare Intercomunitare în jurul 

orașelor : Blaj, Aiud, Ocna Mureș, Sebeș, Câmpeni, Abrud, 

Zlatna, Baia de Arieș 

Buget C.J. Alba C.J. Alba 

UAT-uri 

2018-2023 

•Elaborarea noului program de transport și a documentației care 

stă la baza atribuirii serviciului și a licențelor de traseu 

operatorilor de traseu. 

Buget C.J. Alba C.J. Alba 2018-2023 

•Atribuirea traseelor cuprinse în program. Buget C.J. Alba C.J. Alba 2018-2023 

•Actualizarea periodică a programului de transport județean în 

funcție de necesitățile de deplasare ale populației. 

Buget C.J. Alba C.J. Alba 2018-2023 

•Promovarea utilizării mijloacelor de transport public având 

consumuri energetice reduse și emisii de noxe minime. 

Buget C.J. Alba C.J. Alba 2018-2023 

Ob.2.  Promovarea unei imagini pozitive a serviciului de transport public judeţean de persoane în rândul 

publicului călător  

                                Acțiuni Surse potențiale 

de finanțare 

Entitate 

responsabilă 

Perioada de 

implementare 
•Campanie pentru promovarea unei imagini pozitive a serviciului 

public judeţean de persoane în rândul cetăţenilor 

Bugete Operatori Operatori Permanent 

2018-2023 

 

            D3. PUBLIC CĂLĂTOR SATISFĂCUT ŞI CIVILIZAT 

 

 

Ob.1. Îmbunătățirea relației/comunicării dintre autoritățile și publicul călător 

                                Acțiuni Surse potențiale 

de finanțare 

Entitate 

responsabilă 

Perioada de 

implementare 
•Organizarea unei campanii de sondare a opiniei publice privind 

gradul de satisfacere a cerinţelor publicului călător 

Buget C.J. Alba C.J. Alba 2018-2023 

•Realizarea unor campanii de promovare a siguranţei în transport 

oferite de serviciul public, precum şi de educare şi respectare a 

logisticii deţinute de operatorii de transport 

 

Bugete Operatori 

 

Operatori 

2018-2023 
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4.4.  Serviciul de iluminat public 

 
D1.  ASIGURAREA ACCESULUI POPULAȚIEI JUDEȚULUI LA SERVICIILE DE 

ILUMINAT PUBLIC 

 

Ob.1.  Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public 

                                Acțiuni Surse potențiale 

de finanțare 

Entitate 

responsabilă 

Perioada de 

implementare 
•Creare sistem de iluminat public 59 UAT-uri 

conf. Anexei 7 

-Buget local 

- Fonduri europene 

structurale 

-Programe de 

finanțare naționale  

Consilii Locale 

Operatori 

2018-2023 

•Extindere sistem de iluminat public 78 UAT-uri 

conf. Anexei 7 

-Buget local 

- Fonduri europene 

structurale 

-Programe de 

finanțare naționale  

Consilii Locale 

Operatori 

 

2018-2023 

•Reabilitare sistem  de iluminat public 78 UAT-uri 

conf. Anexei 7 

-Buget local 

- Fonduri europene 

structurale 

-Programe de 

finanțare naționale 

Consiliile Locale 

Operatori 

 

2018-2023 

 

D2.  EFICIENTIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

 

Ob.1. Asigurarea calității și a unui nivel de performanță a serviciului de iluminat public: 

                                Acțiuni Surse potențiale 

de finanțare 

Entitate 

responsabilă 

Perioada de 

implementare 
•Optimizarea consumului de energie electrică aferentă 

iluminatului public; 

•Reducerea costurilor din pierderi tehnologice , cheltuieli de 

întreținere și de reparații foarte mari; 

•Utilizarea sursei de lumină cu eficiență luminoasă superioară- 

LED; 

•Creșterea numărului de instalații de iluminat public la nivelul 

localităților din mediul rural, care dețin echipamente moderne; 

 

Consiliile Locale, 

Operatori 

 

Buget local 

Program 

Operațional 

Regional-POR 

PNDL 

 

Permanent 

2018-2023 

 

 

4.5.  Serviciul de alimentare cu gaze naturale 

 
D1.  ASIGURAREA ACCESULUI POPULAȚIEI JUDEȚULUI LA SERVICIILE DE 

        ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 

 

Ob.1.  Dezvoltarea și extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale 

                                Acțiuni Surse potențiale 

de finanțare 

Entitate 

responsabilă 

Perioada de 

implementare 
•Construire sistem de alimentare cu gaze naturale 45 UAT-uri Buget local 

PNDL 

Consilii Locale 

Operator 

2018-2020 

•Extindere sistem de alimentare cu gaze naturale 33 UAT-uri Buget local 

PNDL 

Consilii Locale 

Operator 

2018-2023 

•Modernizare sistem de alimentare cu gaze 

naturale 

33 UAT-uri Buget local 

PNDL 

Consilii Locale 

Operator 

2018-2023 
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CAP. 5.  IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA 

STRATEGIEI JUDEŢULUI ALBA ÎN DOMENIUL 

UTILITĂȚILOR PUBLICE ÎN PERIOADA  2018-2023  

5.1  Implementarea planului de acțiuni al strategiei 

În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile, măsurile și proiectele 

concrete de implementare. Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul activităţilor 

necesare, perioada de desfășurare, persoanele responsabile în proiect și partenerii implicaţi în 

realizarea proiectului, sursele de finanţare. 

Schema implementării 

 

MECANISME DE IMPLEMENTARE 

A. STRUCTURA  INTERINSTITUŢIONALĂ  

B. STRUCTURA DE RESURSE UMANE 

C. PORTOFOLIUL DE METODE ŞI INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE 

A) STRUCTURA INTERINSTITUŢIONALĂ  

Schema de implementare interinstituţională 
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Consiliul Judeţean Alba  

1. Asigură coordonarea implementării planului de măsuri prin desemnarea unei echipe de 

management 

2. Monitorizează implementarea  

3. Evaluează implementarea  

4. Revizuiește planul de măsuri  

Instituțiile/organizațiile partenere 

1. Desemnează un responsabil din partea instituției care să facă parte din echipa de 

implementare a Strategiei  

2. Participă la implementarea activităților specifice alături de alți parteneri 

3. Coordonează implementarea anumitor activităţi, conform planului de acțiune 

4. Raportează implementarea activităților pe care le coordonează 

5. Participă la revizuirea planului de activităţi 

 

 

B) STRUCTURA DE RESURSE UMANE – ECHIPA DE IMPLEMENTARE  

INTERINSTITUŢIONALĂ  

 Echipa de management a Consiliului Judeţean Alba  

 Reprezentanţi instituţionali 

 

Componenţa echipei de implementare a STRATEGIEI judeţului Alba în domeniul 

UTILITĂȚILOR PUBLICE 

 

 

 

 

 

 

 

CJ ALBA - ECHIPA DE MANAGEMENT  
 

1. MANAGER  
2. RESPONSABIL TEHNIC  
3. JURIST 
4. ECONOMIST  

REPREZENTANŢI AI PARTENERILOR  
1. SC  APA CTTA SA ALBA 
2. ADI  ALBA 
3. ADIS ALBA 
4. SC   ELECTRICA FURNIZARE ALBA  
5. ARR ALBA 
6. OPERATORI TRANSPORT PUBLIC 
7. SC DELGAZ SA 
8. SC CONCORDIA CPL CLUJ 
9. APL-uri, GAL-uri 
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ACTIVITĂŢI SPECIFICE ECHIPEI DE MANAGEMENT  

MANAGER 

 Constituirea şi coordonarea echipei de implementare 

 Planificarea întâlnirilor de lucru 

 Planificarea priorităţilor în implementarea planului de acţiuni 

 Analiza stadiului implementării planului de acţiuni 

 Întocmirea rapoartelor de progres 

RESPONSABIL TEHNIC  

 Asigurarea comunicării între toate entitățile implicate în implementare, conform 

planului de implementare  

 Asigurarea întocmirii documentelor aferente întâlnirilor de lucru şi dezbaterilor 

organizate pe perioada implementării 

 Asigurarea activităţii de secretariat aferentă implementării strategiei (corespondenţă, 

redactare documente, arhivare, etc.). 

RESPONSABIL JURIDIC 

 Asigurarea consultanţei juridice cu privire la aspectele juridice ce decurg din 

implementarea planului de acţiuni (încheierea unor acorduri interinstituţionale, 

asocieri, parteneriate, propuneri de modificări legislative) 

RESPONSABIL ECONOMIC 

 Asigurarea consultanţei financiare privind corelarea planului de acţiuni cu soluţiile 

financiare propuse 

 Corelarea priorităţii acţiunilor din planul de activităţi cu bugetul instituţiei 

 Fundamentarea bugetelor aferente activităţilor specifice instituţiei din Planul de 

acţiuni al Strategiei  

ACTIVITĂŢI SPECIFICE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE  

 Reprezintă instituţia în cadrul activităţilor specifice 

 Asigură comunicarea interinstituţională 

 Participă, organizează, coordonează şi implementează în cadrul instituţiei activităţi 

specifice.  

ACTIVITĂŢI CONEXE de pregătire a echipelor de management şi implementare  

 Desemnarea echipelor prin dispoziţie a conducerii instituţiei; 
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 Formarea profesională a echipelor de management al strategiilor pe următoarele 

domenii: comunicare, elaborare instrumente de lucru pentru implementare şi 

monitorizare, utilizarea mijloacelor moderne de prezentare şi comunicare 

instituţională, coordonare şi colaborare interinstituţională, planificare, prelucrare şi 

stocare date, întocmire baze de date specifice; 

 Metode de lucru: workshop, prezentare publică, dezbatere, comunicare.  

 

C) PORTOFOLIUL DE METODE SI INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE 

Cuprinde totalitatea metodelor şi instrumentelor utilizate în vederea implementării 

Planului de acţiuni din cadrul Strategiei. 

Implementarea Planului de acţiuni se va realiza în etape, folosind ca metode de 

implementare workshop-ul, prezentarea publică, dezbaterea, comunicarea, astfel: 

1. Comunicarea clară a obiectivelor/acţiunilor/rezultatelor urmărite a fi implementate, către 

membrii echipei de implementare/ consorţiului instituţional/publicului; 

2. Prioritizarea acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni şi realizarea unui Grafic anual al 

acţiunilor; 

3. Organizarea de întâlniri periodice de lucru a echipei de implementare; 

4. Stabilirea, pentru fiecare acţiune ce urmează a fi implementată, a obiectivelor, 

activităţilor, resurselor umane (grupul de lucru), financiare, materiale necesare pentru 

atingerea rezultatelor propuse;  

5. Organizarea de întâlniri punctuale cu actori din sistemul serviciilor de utilități publice, 

implicaţi în acţiunile propuse în Graficul anual al acţiunilor; 

6. Dezbaterea în cadrul întâlnirilor punctuale cu actori din sistemul serviciilor de utilități 

publice a problemelor legislative identificate, formularea şi transmiterea de propuneri 

legislative forurilor responsabile;  

7. Urmărirea calendarului de implementare a acţiunilor prioritare stabilite conform 

Graficului anual al acţiunilor; 

8. Analiza rezultatelor acţiunilor implementate conform Graficului anual al acţiunilor. 

În implementarea Planului de acţiuni din cadrul Strategiei vor fi utilizate ca 

instrumente: 

1. instrumente administrative (de planificare, implementare, monitorizare, evaluare) – 

Grafic anual al acţiunilor, Fişa acţiunii, invitaţie de participare, agenda întâlnirii, 

prezentări materiale informative, listă participanţi, minută întâlnire, rapoarte de 

monitorizare, raport de evaluare, etc.  

2. instrumente de comunicare (formale şi informale) – corespondenţă scrisă, prin email, 

comunicare directă, brainstorming, grup de lucru pe internet, prezentări Power Point, etc.  

 

5.2   Monitorizare și evaluare 

 

Monitorizarea 

 
Monitorizarea implementării strategiei ca întreg și a acţiunilor concrete urmărește 

realizarea obiectivelor în contextul acțiunilor/activităților propuse, a resurselor umane, 
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materiale și financiare alocate, respectarea planificărilor în timp, buna funcționare a 

parteneriatelor generale sau individuale pe proiecte, performanțele echipelor de 

implementare, etc. 

În cazul apariției de devieri de la planificare, a situațiilor de criză sau de forță majoră, 

modificări ale elementelor de precondiţie, apariția de reacții negative sau neașteptate din 

partea participanților la strategie sau proiect, etc., activitatea de monitorizare va genera acțiuni 

de ajustare – restructurare – alocări suplimentare, prin care să se asigure cele mai eficiente și 

raționale soluții de remediere și readucere a Strategiei sau proiectelor pe sensul de 

implementare prevăzut și, astfel, să se asigure realizarea impactului așteptat. 

Cine face monitorizarea? 

 Echipa de management instituţional prin intermediul Departamentului de planificare 

Ce monitorizează? 

 Activitatea echipei de implementare a Strategiei 

 Planul de acţiuni aferent Strategiei 

 Calitatea implementării 

 Gestiunea termenelor stabilite 

Cum? Prin ce mijloace? 

 Rapoarte de progres realizate de Echipa de implementare şi supervizate de 

Departamentul de planificare  

 Întâlniri semestriale de analiză a stadiului implementării între Echipa de management 

instituţional şi echipa de implementare a Strategiei  

 Participarea la activităţi organizate de echipa de implementare  

 

Evaluarea  

 
Evaluarea rezultatelor şi impactului implementării planului de acţiuni  

Sistemul de evaluare permite să se aprecieze în ce măsură Strategia și proiectele 

componente și-au atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile și intangibile sunt cele 

prevăzute, în termeni de eficiență, calitate și cantitate. 

 

Evaluarea se realizează la trei momente cheie: 

 Evaluarea anterioară începerii acțiunii: se evaluează impactul potențial al acțiunii și 

corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra 

oportunităţii proiectului/acțiunii; 

 Evaluarea intermediară a acțiunii: se efectuează la jumătatea perioadei de 

implementare, analizând cursul corect al acțiunii și rezultatele intermediare; 
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 Evaluarea finală se realizează după finalizarea unei activităţi/ proiect, imediat sau/și 

după anumite perioade, pentru a analiza dacă au fost atinse rezultatele prevăzute.  

Pentru realizarea monitorizării și evaluării, atât la nivel de strategie cât și la nivel de 

acțiune individuală, se pot utiliza indicatori de progres, la nivel de strategie și indicatori de 

impact și de rezultat, la nivel de acțiuni concrete. 

Metodologia de evaluare are la bază o analiză a:  

 gradului de realizare a indicatorilor cuprinşi în strategie; 

 eficienţei implementării acesteia; 

 impactului efectiv în termeni de eliminare a problemelor sau de valorificare a şanselor 

care au stat la baza Strategiei; 

 sustenabilităţii rezultatelor obţinute; 

 mecanismelor cauzale care au stat la baza succesului sau insuccesului în 

implementarea priorităţilor strategiei; 

 eventualelor efecte secundare neplanificate;  

 lecţiilor învăţate din implementarea actualei strategii pentru exerciţiile de planificare 

viitoare.  
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Anexa 1 

Tabel:  SISTEMELE ZONALE DIN JUDEȚUL ALBA 

INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU APĂ A JUDEŢULUI ALBA 

Nr. 

crt 

Sistem 

zonal 

Sursa de 

alimentare 

UAT-uri 

deservite 

Localități Obs 

0 1 2 3 4 5 

1 Sistemul 

Zonal 

Alba 

Râul Sebeş - 

apă de 

suprafață 

Alba Iulia Alba Iulia 

Bărăbanț 

Micești 

Oarda 

Pâclișa 

-Fir I - de la stația de 

tratare Petrești la stația de 

pompare Galda cu L=35,1 

km-zona inferioară. 

-Fir II- de la stația de 

tratare Sebeșel la stația de 

pompare Galda cu L=37,2 

km-zona superioară. 

-rezervă-2 fronturi de 

captare din ape subterane- 

Bărăbanț 

Sebeș Sebeș 

Lancrăm 

Petrești 

Răhău 

-Fir II- de la stația de 

tratare Sebeșel la stația de 

pompare Galda cu L=37,2 

km 

Aiud Aiud 

Aiudul de sus 

Ciumbrud 

Gâmbaș 

Păgida 

Sâncrai 

-ramificație zona 

Mureșului de la SP Galda 

către Aiud și Ocna Mureș. 

-rezervă front de captare 

din ape subterane Măgina 

cu 7 puțuri forate pentru 

Aiud. 

Blaj Blaj 

Izvoarele 

Mănărade 

Petrisat 

Spătac 

Tiur 

Veza 

-ramificație zona 

Târnavelor de la SP Galda 

către Blaj 

Ocna Mureș Ocna Mureș 

Uioara de Jos 

Uioara de Sus 

Cisteiu de 

Mureș 

Micoșlaca 

-ramificație zona 

Mureșului de la SP 

Galda(Fir II) către Aiud și 

Ocna Mureș. 

-rezervă front de captare 

ape subterane Lunca 

Mureșului pentru Ocna 

Mureș. 

Teiuș Beldiu 

Coșlariu Nou 

Teiuș 

-ramificație zona 

Mureșului de la SP Galda 

(Fir II) către Aiud și Ocna 

Mureș. 

Berghin Berghin 

Ghirbom 

Henig 

Straja 

-magistrală secundară: 

zona Ciugud-Berghin 



Strategia de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice  
 

JUDEȚUL ALBA Page 80 
 

INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU APĂ A JUDEŢULUI ALBA 

Nr. 

crt 

Sistem 

zonal 

Sursa de 

alimentare 

UAT-uri 

deservite 

Localități Obs 

0 1 2 3 4 5 

Bucerdea 

Grânoasă 

Bucerdea 

Grânoasă 

-ramificație din magistrala 

de la SP Galda către Blaj 

Cenade Cenade -magistrală secundară: 

zona Târnava Mare 

Cergău 

Mare 

Cergău Mare 

Cergău Mic 

Lupu 

-magistrală secundară: 

zona Târnava Mare 

Cetatea de 

Baltă 

Cetatea de 

Baltă 

Sântămărie 

- magistrală secundară: 

zona Târnava Mică 

Ciugud Ciugud 

Drâmbar 

Hăpria 

Limba 

Șeușa 

Teleac 

-magistrală secundară: 

zona Ciugud-Berghin 

Câlnic Câlnic -magistrală secundară: 

zona Secașelor 

Crăciunelu 

de Jos 

Crăciunelu de 

Jos 

-ramificație din magistrala 

de la SP Galda către Blaj 

Cricău Craiva 

Cricău 

Tibru 

-magistrală secundară: 

zona Ighiu-Cricău 

Cut Cut -magistrală secundară: 

zona Secașelor 

Daia 

Română 

Daia Română -magistrală secundară: 

zona Daia Română 

Fărău Fărău -ramificație de la 

magistrala SP Galda către 

Ocna Mureș. 

Galda de 

Jos 

Galda de Jos 

Mesentea  

Oiejdea 

-magistralele I și II. 

Gârbova Gârbova 

Reciu 

-magistrală secundară: 

zona Secașelor (Cut-

Șpring) 

Hopârta Hopârta 

Silivaș 

Șpălnaca 

Vama Seacă 

-magistrală secundară: 

Zona Lopadea Nouă 

Ighiu Ighiu 

Bucerdea 

Vinoasă 

Șard 

-magistrală secundară: 

zona Ighiu-Cricău 

Jidvei Bălcaciu 

Căpâlna de Jos 

Feisa 

Jidvei 

- magistrală secundară: 

zona Târnava Mică 
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INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU APĂ A JUDEŢULUI ALBA 

Nr. 

crt 

Sistem 

zonal 

Sursa de 

alimentare 

UAT-uri 

deservite 

Localități Obs 

0 1 2 3 4 5 

Veseuș 

Lopadea 

Nouă 

Asinip 

Băgău 

Ciuguzel 

Lopadea Nouă 

-magistrală secundară: 

Zona Lopadea Nouă 

Mihalț Mihalț 

Obreja 

-ramificație din magistrala 

Galda - Blaj. 

Mirăslău Decea 

Mirăslău 

 

Noșlac Căptălan 

Copand 

Găbud 

Noșlac 

Stâna de 

Mureș 

-ramificație din magistrala 

de la SP Galda către Ocna 

Mureș 

Ohaba Colibi 

Ohaba 

Secășel 

magistrală secundară: 

zona Ciugud-Berghin 

Pianu Pianu de Jos 

Pianu de Sus 

Strungari 

-magistrală secundară: 

zona Vințu de Jos-Pianu. 

Rădești Leorinț 

Meșcreac 

Rădești 

-ramificație din magistrala 

Galda-Aiud. 

Roșia de 

Secaș 

Roșia de Secaș 

Tău 

Ungurei 

-magistrală secundară: 

zona Târnava Mare 

Săsciori Dumbrava 

Săsciori 

Sebeșel 

-aducțiune de la barajul 

Obrejii Căpâlnii. 

Sâncel Iclod 

Pănade 

Sâncel 

- ramificație din Blaj. 

Sântimbru Coșlariu 

Dumitra 

Galtiu 

Sântimbru 

Totoi 

-magistrală secundară: 

zona Ighiu-Cricău; 

-ramificație din magistrala 

Alba Iulia-Galda de Jos. 

Stremț Geoagiu de 

Sus 

Stremț 

-ramificație din magistrala 

de la SP Galda către Aiud 

și Ocna Mureș. 

Șona Biia 

Lunca 

Târnavei 

Sânmiclăuș 

Șona 

- ramificație din Blaj. 

Șpring Cunța 

Drașov 

-magistrală secundară: 

zona Secașelor 
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INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU APĂ A JUDEŢULUI ALBA 

Nr. 

crt 

Sistem 

zonal 

Sursa de 

alimentare 

UAT-uri 

deservite 

Localități Obs 

0 1 2 3 4 5 

Șpring 

Șugag Șugag 

Dobra 

Mărtinie 

-izvor de suprafață-Dobra 

Unirea Inoc 

Unirea 

-ramificație zona 

Mureșului de la SP Galda 

către Aiud și Ocna Mureș. 

Valea 

Lungă 

Glogoveț 

Lodroman 

Lunca 

Tăuni 

Valea Lungă 

-magistrală secundară: 

Zona Târnava Mare; 

-ramificație din Blaj. 

Vințu de Jos Câmpu Globii 

Mereteu 

Pârâul lui 

Mihai 

Valea Goblii 

Vurpăr 

-magistrală secundară: 

zona Vințu de Jos-Pianu. 

2 Sistemul 

Zonal 

Cugir 

-Râul Mare 

Cugir. 

-Râul Mic 

Cugir 

(rezervă) 

Cugir Cugir 

Vinerea 

-râul Mare Cugir 

-râul Mic Cugir (rezervă) 

Blandiana Acmariu 

Blandiana 

-râul Mare Cugir 

-râul Mic Cugir (rezervă) 

Săliștea Săliștea 

Săliștea Deal 

Tărtăria 

-râul Mare Cugir 

-râul Mic Cugir (rezervă) 

Șibot Șibot 

Balomiru de 

Câmp 

Sărăcsău 

-râul Mare Cugir 

-râul Mic Cugir (rezervă) 

3 Sistemul 

Zonal 

Apuseni 

-Râul Arieș; 

-pârâul 

Buninginea; 

-pârâul Valea 

Cernită; 

-2 izvoare 

zona Vulcan 

Abrud Abrud 

Gura Cornei 

Soharu 

-pârâul Buninginea; 

-pârâul Valea Cernită; 

-2 izvoare zona Vulcan. 

Avram 

Iancu 

Avramești 

Cocoșești 

Coroiești 

Jojei 

Orgești 

Valea Utului 

-râul Arieșul Mic; 

Câmpeni Câmpeni -acumularea Mihoiești 

Baia de 

Arieș 

Baia de Arieș -Valea Hărmăneasa 

-Valea Ciorii 

-Izvorul Caprei 

Bistra Bistra 

Dealu 

Muntelui 

Gârde 

Hudricești 

Lunca Largă 

-acumularea Mihoiești 
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INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU APĂ A JUDEŢULUI ALBA 

Nr. 

crt 

Sistem 

zonal 

Sursa de 

alimentare 

UAT-uri 

deservite 

Localități Obs 

0 1 2 3 4 5 

Lunca Merilor 

Ciuruleasa Ciuruleasa 

Mătișești 

-pârâul Buninginea; 

-2 izvoare zona Vulcan. 

Gârda de 

Sus 

Dealu Frumos 

Ghețari 

Hănășești 

Mununa 

Ocoale 

Ordăncușa 

 

Lupșa Mușca -acumularea Mihoiești 

Sohodol Gura Sohodol 

Lazuri 

-acumularea Mihoiești 

4 Sistemul 

Zonal 

Zlatna 

-pârâul Feneș  

-pârâul 

Vâltori 

-baraj Izvorul 

Ampoiului 

Zlatna Zlatna 

Feneș 

Galați 

Pătrângeni 

Pirita 

Pârâul 

Gruiului 

Podu lui Paul 

Suseni 

Valea Mică 

-pârâul Feneș  

-pârâul Vâltori 

 

-rezervă de la barajul 

Izvorul Ampoiului  

Meteș Meteș 

Poiana 

Ampoiului 

Presaca 

Ampoiului 

Văleni 

-baraj Izvorul Ampoiului 

                                                                                                                 Sursa:  S.C.  APA CTTA  S.A. 
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                                                                                                                                Anexa 2 

 

Tabel:  Situatia UAT-uri județul Alba care nu beneficiază de sistemul centralizat de apă 

Nr

crt 
UAT Localități 

Sistem de 

alimentare 
Sursă Observatii  

0 1 2 3 4  

1 

 

 

Albac Albac Reţea stradală 

-administrată 

de primărie 

Izvoare de 

suprafaţă 

 

Bărăști Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Budăiești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Cionești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Costești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Dealul Lamasoi Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Deve Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

După Pleșa Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Fața Albacului Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Pleșești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Potionci Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Rogoz Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Rosești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Rusești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Sohodol Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Tamborești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

2 Almașu 

Mare 

Almașu Mare Individual Fântâni-izvoare  

Almașu de 

Mijloc 

Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Brădet Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Cheile Cibului Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Cib Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Glod Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Nădăștia Individual Fântâni-izvoare ……………. 

3 

 

Arieşeni Arieşeni Reţea stradală 

-administrată 

de primărie 

Izvoare de 

suprafaţă 

Programul POIM 

2014-2020  

Avrameşti Individual Fântâni-izvoare Programul POIM 

2014-2020 

Bubeşti Individual Fântâni-izvoare Programul POIM 

2014-2020 

Casa de Piatră Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Cobleş Individual Fântâni-izvoare Programul POIM 

2014-2020 

Dealu Bajului Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Fata Cristesei Individual Fântâni-izvoare Programul POIM 

2014-2020 

Fața Lăpuşului Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Galbena  Individual Fântâni-izvoare Programul POIM 
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Nr

crt 
UAT Localități 

Sistem de 

alimentare 
Sursă Observatii  

0 1 2 3 4  

2014-2020 

Hodobana Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Izlaz Individual Fântâni-izvoare Programul POIM 

2014-2020 

Pănteşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Pătrăhăiteşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Poieniţa Individual Fântâni-izvoare Programul POIM 

2014-2020 

Raviceşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

ŞteiArieşeni Individual Fântâni-izvoare Programul POIM 

2014-2020 

Sturu Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Vanvuceşti Individual Fântâni-izvoare Programul POIM 

2014-2020 

4 Avram 

Iancu 

Achimești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Avramești Individual Rețea Sistem individual 

Badai Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Boldești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Călugărești Individual Rețea-izvoare Sistem individual 

Căsoaia Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Cindești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Cirăști Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Cirtulești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Cocești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Cocoșești Individual Rețea Sistem individual 

Coroiești Individual Rețea Sistem individual 

Dealu Crișului Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Dolești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Gojeiești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Dumăcești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Incești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Jojei Individual Rețea Sistem individual 

Mărtești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Orgești Individual Rețea Sistem individual 

Pătrutești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Plai Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Pușelești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Stertești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Soicești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Tîrsa Plai Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Valea Maciului Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Valea Utului Individual Rețea Sistem individual 

Verdești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

5 

 

Bistra Bistra Individual   

Aroneşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Băleşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 
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Nr

crt 
UAT Localități 

Sistem de 

alimentare 
Sursă Observatii  

0 1 2 3 4  

Băleşti Cătun Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Bârleşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Cheleteni Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Ciuldeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Creţeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Dâmbureni Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Dealu Muntelui Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Durăşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Găneşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Hodişeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Lipaia Individual  Fântâni-izvoare Sistem individual 

Mihăieşti Individual  Fântâni-izvoare Sistem individual 

Nămaş Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Novăceşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Perjeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Poiana Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Poiu Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Ratitiş Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Runcuri Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Sălăgeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Ştefanca Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Ţărăneşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Tolăceşi Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Tomnatic Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Trişoreşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

VârşiRontu Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Vârşii Mari Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Vârşii Mici Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

6 Blandiana  Individual   

Ibru Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Poieni Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Răcătău Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

7 Bucerdea 

Grânoasă 

 Individual   

Cornu Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Pânca Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Pădure Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

8 Bucium Bucium Reţea 

administrată de 

primărie 

Izvoare de 

suprafaţă 

- 

Angheleşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Bisericani Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Bucium Sat Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Cerbu Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Ciuculeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Coleşeni Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Dogăreşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 
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Nr

crt 
UAT Localități 

Sistem de 

alimentare 
Sursă Observatii  

0 1 2 3 4  

Fereşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Floreşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Gura Izbitei Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Heleşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Izbicioara Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Izbita Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Jurcuieşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Lupuleşti Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Măgura Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Muntari Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Petreni Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Poiana Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Poieni Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Stălnişoara Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Vâlcea Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Valea Abruzel Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Valea Albă Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Valea Cerbului Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Valea Negrilesii Individual Fântâni Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Valeam Poienii Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Valea Şesii Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Văleni Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

9 Câlnic Deal Rețea 

administrată de 

primărie 

Izvoare de 

suprafață 

Program PNDR 

2014-2020 

10 Cenade Capu Dealului Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Gorgan Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

11 Ceru 

Băcăinţi 

Bolovănești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Bulbuc Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Ceru Băcăinţi Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Cucuta Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Curpeni Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Dumbrăvița Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 
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Nr

crt 
UAT Localități 

Sistem de 

alimentare 
Sursă Observatii  

0 1 2 3 4  

Fântânele Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Groși Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Valea Mare Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Viezuri Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

12 Cetatea de 

Baltă 

Crăciunelu de 

Sus 

Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Tătârlaua Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

13 Ciuruleasa Bidigeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Bodreşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Bogleşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Buninginea Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Gheduleşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Morăreşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Vulcan Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

14 Doştat Dealu 

Doștatului 

Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

15 Fărău Heria Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Medveş Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Sânbenedict Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Şilea Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

16 Galda de 

Jos 

Benic Individual Fântâni-izvoare Program PNDR 

2014-2020 

Cetea Individual Fântâni-izvoare Program PNDR 

2014-2020 

Galda de Sus Individual Fântâni-izvoare Program PNDR 

2014-2020 

Lupșeni Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Măgura Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Poiana Galdei Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Răicani Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Zagriș Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

17 Gârbova Cărpiniș Rețea 

administrată de 

primărie 

Izvoare de 

suprafață 

Program PNDR 

2014-2020 

18 Gârda de 

Sus 

Dealu 

Ordâncușii 

Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Dobreşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Huzăreşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Izvoarele Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Plai    Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Plişti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Scoarţa Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Snide Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Suceşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

19 Hopârta Turdaş Individual Fântâni-izvoare Program de 
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Nr

crt 
UAT Localități 

Sistem de 

alimentare 
Sursă Observatii  

0 1 2 3 4  

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

20 Horea Baba  Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Buteşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Dârleşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Fericet Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Giurgiuţ Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Horea Rețea 

administrată de 

primărie 

Izvoare de 

suprafață 

Sistem individual 

Mănceşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Mătişeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Niculeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Pătruseşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Preteasa Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Preluca Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Teiu Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Trifeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Zânzeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

21 Ighiu Ighiel  Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Țelna Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare POIM 

2014-2020 

22 Întregalde Dealu 

Geoagiului 

Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Ghioncani Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Ilieşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Întregalde Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Ivăniş Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Marineşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Modoleşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Necrileşti Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Popeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Sfârcea Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Tecşeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

23 Livezile Izvoarele Reţea stradală 

-administrată 

de primărie 

Izvoare de 

suprafaţă 

Sistem individual 

Livezile Reţea stradală Izvoare de Sistem individual 
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Nr

crt 
UAT Localități 

Sistem de 

alimentare 
Sursă Observatii  

0 1 2 3 4  

-administrată 

de primărie 

suprafaţă 

Poiana Aiudului Reţea stradală 

-administrată 

de primărie 

Izvoare de 

suprafaţă 

Sistem individual 

Vălişoara Reţea stradală 

-administrată 

de primărie 

Izvoare de 

suprafaţă 

Sistem individual 

24 

 

Lopadea 

Nouă 

Asinip Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Beţa Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Ocnişoara Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Odverem Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

25 Lupşa Bârzani Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Brădeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Curmătura Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

După Deal Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Geamăna Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Hădărău Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Holobani Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Lazuri Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Lunca Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Lupşa Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Mănăstire Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Mărgaia Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Părău Cărbunari Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Piţiga Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Poşogani Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Şasa Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Trifeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Văi Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Valea Holhorii Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 
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Nr

crt 
UAT Localități 

Sistem de 

alimentare 
Sursă Observatii  

0 1 2 3 4  

Valea Şesii Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Vinţa Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

26 Meteş 

 

Ampoiţa Individual Fântâni-izvoare Program PNDR 

2014-2020 

Isca Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Lunca Ampoiţei Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Lunca Meteşului Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Pădurea Tăuţi Individual Fântâni-izvoare Program PNDR 

2014-2020 

Poiana 

Ampoiului 

Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Poiana Ursului Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Remetea Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

27 Mihalț Zaries Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

28 Mirăslău Cicău Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Lopadea Veche Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Ormeniș Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Rachiș Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

29 Mogoş Mogoș Rețea stradală 

administrată de 

primărie 

Izvoare de 

suprafață 

- 

Bărbeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Bârleşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Bârleşti Cătun Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Bârzogani Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Boceşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Bogdăneşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Buteşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Cojocani Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Cristeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Mămăligani Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Negreşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Onceşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Poienile Mogoş Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Tomeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Valea Bărluţeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Valea Barnii Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Valea Coceşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 
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Nr

crt 
UAT Localități 

Sistem de 

alimentare 
Sursă Observatii  

0 1 2 3 4  

Valea Giogeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Valea Mlacii Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Valea Țupilor Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

30 Noșlac Valea Ciuciului Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

31 Ocoliş Ocoliş Rețea stradală 

administrată de 

primărie 

Izvoare de 

suprafață 

             - 

Lunca Largă Rețea stradală 

administrată de 

primărie 

Izvoare de 

suprafață 

Sistem individual 

Runc Rețea stradală 

administrată de 

primărie 

Izvoare de 

suprafață 

Sistem individual 

Vidolm Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

32 Ohaba Măghierat Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

  Mărgineni Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Plaiuri Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Purcăreţi Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

34 Poiana 

Vadului 

Costeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Duduieni Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Făgetu de Jos Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Făgetu de Sus Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Hănăşeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Lupăieşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Morcăneşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Păsteşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Petelei Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Poiana Vadului Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Stâneşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

35 Ponor După Deal Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Geogel Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Măcăreşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Ponor Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Vale în Jos Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Valea Bucurului Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

36 Poşaga Corteşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Inteşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Lunca  Rețea stradală 

administrată de 

primărie 

Izvoare de 

suprafață 

Sistem individual 

Orăşti Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Poşaga de Jos Rețea stradală 

administrată de 

primărie 

Izvoare de 

suprafață 

Sistem individual 

Poşaga de Sus Individual Fântâni-izvoare Program de 
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Nr

crt 
UAT Localități 

Sistem de 

alimentare 
Sursă Observatii  

0 1 2 3 4  

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Sagagea Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

37 Rădești Șoimuș Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

38 Râmeţ Botani Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Brădeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Cheia Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Cotorăşti Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Floreşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Olteni Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Râmeţ Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Valea Făgetului Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Valea Inzelului Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Valea Mănăstirii Rețea 

administrată de 

primărie 

Izvoare de 

suprafață 

Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Valea Poienii Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Valea Uzei Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Vlădeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

39 Rimetea Colţeşti Rețea 

administrată de 

primărie 

Izvoare de 

suprafață 

Sistem individual 

Rimetea Rețea 

administrată de 

primărie 

Izvoare de 

suprafață 

Sistem individual 

40 RoşiaMon

tană 

Balmoşeşti Rețea 

administrată de 

primărie 

Izvoare de 

suprafață 

Sistem individual 

Blideşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Bunta Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Cărpiniş Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Coasta Henţii Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Corna Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Curături Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Dăroaia Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Garda 

Bărbuleşti 

Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Gura Roşiei Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Iacobeşti Rețea 

administrată de 

primărie 

Izvoare de 

suprafață 

Sistem individual 

Ignăteşti Rețea 

administrată de 

Izvoare de 

suprafață 

Sistem individual 
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Nr

crt 
UAT Localități 

Sistem de 

alimentare 
Sursă Observatii  

0 1 2 3 4  

primărie 

Roşia Montană Rețea 

administrată de 

primărie 

Izvoare de 

suprafață 

Sistem individual 

Soal Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Ţarina Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Vîrtop Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

41 Sălciua Dealu Caselor Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Dumești Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Sălciua de Jos Rețea stradală 

administrată de 

primărie 

Izvoare de 

suprafață 

Sistem individual 

Sălciua de Sus Rețea stradală 

administrată de 

primărie 

Izvoare de 

suprafață 

Sistem individual 

Sub Piatră Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Valea Largă Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

42 Săliștea Mărgineni Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

43 Săsciori Căpîlna Rețea 

administrată de 

primărie 

Izvoare de 

suprafață 

Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Laz  Rețea 

administrată de 

primărie 

Izvoare de 

suprafață 

Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

Loman Rețea stradală Izvoare de 

suprafață 

Sistem individual 

Pleși Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Tonea Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

44 Scărişoara Bârleşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Boteşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

FaţaLăzeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Floreşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Lăzeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Lespezea Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Matei Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Negeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Preluca Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Runc Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Scărişoara Individual Rețea Sistem individual 

Sfoartea Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Ştiuleţi Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 
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Nr

crt 
UAT Localități 

Sistem de 

alimentare 
Sursă Observatii  

0 1 2 3 4  

Trânceşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

45 Sohodol Sohodol Rețea 

administrată de 

primărie 

Izvoare de 

suprafață 

Sistem individual 

Băzeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Bilăneşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Bobăreşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Brădeana Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Burzoneşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Deonceşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Dilimani Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Furduieşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Hoanca Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Joldişeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Leheşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Lumineşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Medreşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Morăreşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Muneşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Năpăieşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Nelegeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Nicoreşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Peleş Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Poiana Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Robeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Sebişeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Sicoieşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Simoceşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Surdeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Țoci Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Valea Verde Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Vladoseşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

46 Stremț Geomal Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Fața Pietrii Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

47 Șibot Băcăinți Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

48 Șona Alecuș Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Doptău Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Valea Sasului Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

49 Şpring Cunţa Individual Fântâni-izvoare Program PNDR 

2014-2020 

Drașov Individual Fântâni-izvoare Program PNDR 

2014-2020 

Şpring Individual Fântâni-izvoare Program PNDR 

2014-2020 

Vingard Individual Fântâni-izvoare Program PNDR 

2014-2020 

50 Şugag Arți Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 
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Nr

crt 
UAT Localități 

Sistem de 

alimentare 
Sursă Observatii  

0 1 2 3 4  

Bârsana Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Jidoştina Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Tău Bistra Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

51 Vadu 

Moţilor 

Bodeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Burzeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Dealu Frumos Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Lăzeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Necşeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Poduri Briceşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Popeştii de Jos Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Popeştii de Sus Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Tomuţeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Toteşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Vadu Moţilor Individual Rețea stradală Sistem individual 

Vâltori Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

52 Valea 

Lungă 

Făget Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

53 Vidra Bai  Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Bobăreşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Bogdăneşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Bordeştii Poieni Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Culdeşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Dealu Goieşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Dos Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Dosu Luncii Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

DosuVăseşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Dragoieşti 

Lunca 

Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Ficăreşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Gligoreşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Goieşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Haiduceşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Hărăşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Hoanca Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Jefleşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Lunca Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Lunca Bisericii Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Lunca de Jos Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Lunca Goieşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Lunca Veseşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Modoleşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Nemeşi Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Oideşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Pitărceşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Pleşcuţa Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Poieni Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 
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Nr

crt 
UAT Localități 

Sistem de 

alimentare 
Sursă Observatii  

0 1 2 3 4  

Ponorel Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Puiuleteşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Runc Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Segaj Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Urdeş Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Vălcăneasa Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Vălceşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Valea Morii Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Vărtăneşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Văseşti Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Vidra Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

56 Vințu de 

Jos 

Crișeni Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Ciocașu Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Dealu Ferului  Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Gura Cuțului Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Hațegana Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Inuri Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Laz Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Mătăcina Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Poienița Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Stăuini Individual Fântâni-izvoare Sistem individual 

Valea lui Mihai Individual Fântâni-izvoare Program de 

finanțare prin alte 

surse 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice  
 

JUDEȚUL ALBA Page 98 
 

 
                                                                                                                                                Anexa 3 

  Tabel:    SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN JUDEȚUL ALBA 

REŢELE DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUŢIE APĂ – MEDIUL URBAN 

Nr. 

crt. 
UAT 

R
eț

el
e 

d
e 

tr
a

n
sp

o
rt

-k
m

- 

R
eț

e
le

 d
e 

d
is

tr
ib

u
ți

e
 -

k
m

- 

Rezervoare 
Stații de 

pompare 

S
ta

ți
i 

d
e 

cl
o
ri

n
a
r 

-b
u

c-
 

S
u

rs
e 

a
lt

er
n

a
ti

v
e 

N
r.

 b
u

c.
 

C
a

p
a

ci
ta

te
 

–
m

c-
 

A
n

 

co
n

st
ru

ir
e 

N
r.

 b
u

c.
 

C
a

p
a

ci
ta

te
 

p
ro

ie
ct

a
tă

/

u
ti

li
za

tă
 

-l
/s

- 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Alba Iulia 0 265,33 1 5000 1994 1 5,8/5,8 5 -Front de 

captare din 

drenuri Bărăbanț 

- surse de 

adâncime 

-Front de 

captare ape 

subterane puțuri 

Bărăbanț 

Bărăbanț - surse 

de adâncime 

1 10000 1987 1 13,3/13,3  

1 5000 1987 1 2/2  

1 5000 1975 1 8,3/8,3  

2 1000 1965 1 8/8  

1 200  1 5,6/5,6  

2 100  1 7,8/7,8  

   1 120/120  

   1 6,7/6,7  

   1 1,9/1,9  

   1 2,9/2,9  

   1 2,8/2,8  

   1 2,2/2,2  

   1 2,8/2,8  

   1 14,2/14,2  

2 Aiud 23,40 108,53 1 2500 2003 1 60/35 2 -Frontul de 

captare apă 

subterană 

Măgina format 

dintr-un dren 

(Dn 500 mm, 

L=205 m) și un 

nr. de 7 puțuri 

forate având 

capacitatea de 

30 l/s (rezervă 

din surse de 

adâncime). 

1 2500 2003 1 10/7,2  

1 1000 1968 1 2x4,4  

1 1000 1974 1 2x30  

1 200 2003 1 7,5  

3 Sebeş 2,00 88,33 1 10000 1996 1 - -  

1 2500 1976    

1 2500 1976    

4 Blaj 2,70 83,4 2 2500 1982 1 3,88 1  

2 1000 1960 1 5  

2 250 -    

5 Abrud 24,15 19,48 2 1000 2008

-

2010 

1 15/11 1 Alimentare cu 

apă de la 

Mihoiești prin 

POIM 2014-

2020 

6 Cugir 11,20 74,80 2 2500 1973 1 27,8 1 Captare apă de 

suprafață Râul 

Mic Cugir -este 

în rezervă; 

2 1000 1938 1 -  

2 500 1956    

1 6000 1974    
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REŢELE DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUŢIE APĂ – MEDIUL URBAN 

Nr. 

crt. 
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C
a
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C
a

p
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te
 

p
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a
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/

u
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za

tă
 

-l
/s

- 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5000 1974    

7 Ocna 

Mureș 

4,77 56,48 1 1000 1990 1 7 1  

2 750 1960    

2 400 1960    

1 200 2000    

8 Baia de 

Arieș 

0,34 18,58 1 200 - 1 15/4 1 Alimentare cu 

apă de la 

Mihoiești prin 

POIM 2014-

2020 și prin alte 

surse în etapa 

2020-2040. 

2 100 -    

9 Câmpeni 24,35 23,45 1 2500 1984 1 130/90 1  

2 100 1987    

10 Teiuș - 28,48 1 150 1985 1 7 1  

2 500 1985    

11 Zlatna - 9,50 1 2500 1989 1 100/- 1 Rezervă de la 

barajul Izvorul 

Ampoiului; 
2 5000 1989    

                                                                                    Sursa: UAT-uri, SC APA CTTA SA 

REŢELE DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUŢIE APĂ – MEDIUL RURAL 

Nr. 

crt. 
UAT 

R
eț

el
e 

d
e 

d
is

tr
ib

u
ți

e
-k

m
- Rezervoare 

Stații de 

pompare 

S
ta

ți
i 

d
e 

cl
o
ri

n
a
re

 -
b

u
c
- 

Operator Alte surse 

N
r.

 b
u

c.
 

C
a
p

a
ci

ta
te

 

–
m

c-
 

N
r.

 b
u

c.
 

C
a
p

a
ci

ta
te

 

p
ro

ie
ct

a
tă

/

u
ti

li
za

tă
-

l/
s-

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Albac 

 

6 1 20 - - 1 Rețea 

proprie:Albac 

Sursă 

proprie: 

celelalte sate 
1 10 

2 Almașu Mare - - - - - - Sursă proprie  

3 Arieșeni 

 

1,5 1 100 - - - Rețea proprie: 

Arieșeni 

Sursă 

proprie: 

celelalte sate 

4 Avram Iancu 

 

17,8 1 200 1 6,46/3 1 SC APA 

CTTA SA : 

Avram Iancu, 

Boldești, 

Călugărești, 

Coroiești, 

Helerești, 

Incești, Târsa, 

Valea Utului, 

Vidrișoara 

Sursă 

proprie: 

celelalte sate 
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REŢELE DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUŢIE APĂ – MEDIUL RURAL 

Nr. 

crt. 
UAT 

R
eț
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e 

d
e 

d
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u
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e
-k

m
- Rezervoare 

Stații de 

pompare 

S
ta

ți
i 

d
e 
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o
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n

a
re

 -
b

u
c
- 

Operator Alte surse 

N
r.

 b
u

c.
 

C
a

p
a

ci
ta
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–
m

c-
 

N
r.

 b
u

c.
 

C
a

p
a

ci
ta

te
 

p
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a
tă

/

u
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tă
-

l/
s-

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Berghin 

 

36,4 1 200 1 2,8/2,8 1 SC APA 

CTTA SA : 

toate satele 

- 

1 150 

6 Bistra 

 

22,6 - - - - 1 SC APA 

CTTA SA : 

Bistra, Dealu 

Muntelui, 

Gârde, 

Hudricești, 

Lunca Largă, 

Lunca Merilor 

Sursă 

proprie: 

celelalte sate 

7 Blandiana 24,5 2 100 1 - 1 SC APA 

CTTA SA : 

Acmariu, 

Blandiana 

Sursă 

proprie : 

Ibru, Poieni, 

Răcătău 

8 Bucerdea 

Grânoasă 

13,7 - - 2 3/2,5 1 SC APA 

CTTA SA : 

Bucerdea 

Grânoasă 

Sursă 

proprie : 

Cornu, 

Pădure, 

Pinca 

9 Bucium - 1 100 - -       1 Rețea proprie: 

Bucium, 

Ciuculești, 

Lupulești, 

Poieni, Valea 

Albă, Valea 

Negrilesii, 

Valea 

Stălnișoara. 

Sursă 

proprie: 

celelalte sate 

 Cîlnic 9,5 1 300 1 /0,16 1 SC APA 

CTTA SA : 

Cîlnic 

Rețea 

proprie :  

Deal 

10 Cenade 10 2 50 1 2,75/- 1 SC APA 

CTTA SA : 

Cenade 

Sursă 

proprie : 

Capu 

Dealului, 

Gorgan 

11 Cergău 20 1 300 1 20 1 SC APA 

CTTA SA : 

Cergău Mare, 

Cergău Mic, 

Lupu 

 

1 17,4 - 

12 Ceru Băcăinți - - - - - - Sursă proprie  

13 Cetatea de 

Baltă 

15,3 1 300 - - - SC APA 

CTTA SA : 

Cetatea de 

Baltă, 

Sursă 

proprie : 

Crăciunelu 

de Sus 
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REŢELE DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUŢIE APĂ – MEDIUL RURAL 

Nr. 

crt. 
UAT 

R
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d
e 

d
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e
-k

m
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pompare 

S
ta

ți
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d
e 
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o
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n

a
re

 -
b

u
c
- 

Operator Alte surse 

N
r.

 b
u

c.
 

C
a

p
a

ci
ta

te
 

–
m

c-
 

N
r.

 b
u

c.
 

C
a

p
a

ci
ta

te
 

p
ro

ie
ct

a
tă

/

u
ti

li
za

tă
-

l/
s-

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sîntămărie, 

Tătârlaua 

14 Ciugud 23,7 1 500 1 5,6/5,6 1 SC APA 

CTTA SA : 

toate satele 

- 

1 4,7/4,7 

15 Ciuruleasa 

 

4,4 1 

1 

16 - - - Rețea proprie: 

Ciuruleasa, 

Mătișești 

Sursă 

proprie: 

celelalte sate 
21 - - - 

16 Crăciunelu de 

Jos 

16 - - - - - SC APA 

CTTA SA 

- 

1 /0,16 - 

17 Cricău 21,8 1 200 1 5,6/5,6 1 SC APA 

CTTA SA : 

toate satele 

 

1 2/2 

18 Cut 9,4 1 300 1 2/0,36 1 SC APA 

CTTA SA : 

Cut 

- 

20 Daia Română 23,4 1 600 1 3,44 1 SC APA 

CTTA SA : 

Daia Română 

- 

21 Doștat 7,9 1 200 1 - 1 SC APA 

CTTA SA : 

Boz, Doștat 

Sursă 

proprie : 

Dealu 

Doștatului 

22 Fărău 5 1 150 - - 1 SC APA 

CTTA SA : 

Fărău 

Sursă 

proprie : 

Heria, 

Medveș, 

Silea, 

Sînbenedict 

23 Galda de Jos 22,3 - - - - 2 SC APA 

CTTA SA : 

Benic, Galda 

de Jos, 

Mesentea, 

Oiejdea 

Sursă 

proprie : 

Cetea, Galda 

de Sus, 

Lupșeni, 

Măgura, 

Poiana 

Galdei, 

Răicani, 

Zagriș 

24 Gârbova 18,9 1 200 1 4/0,1 1 SC APA 

CTTA SA : 

Gârbova, 

Reciu 

Rețea 

proprie : 

Cărpiniș 
1 4/0,36 - 

25 Gârda de Sus 

 

16,7 1 200 1 5,5       1 SC APA 

CTTA SA: 

Dealu Frumos, 

Ghețari, 

Sursă 

proprie: 

celelalte sate 
1 50 1 4,7  

  1 8,8 1 
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REŢELE DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUŢIE APĂ – MEDIUL RURAL 
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a
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a
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te
 

p
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a
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/

u
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tă
-

l/
s-

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hănășești, 

Gârda de Sus, 

Gârda Seacă, 

Mununa 

26 Hopârta 19,9 1 100 1 2/2 1 SC APA 

CTTA SA : 

Hopârta, 

Silivaș, 

șpălnaca, 

Vama Seacă 

Sursă 

proprie : 

Turdaș 

27 Horea  6,5      Rețea proprie: 

Horea 

Sursă 

proprie : 

celelalte sate 

28 Ighiu 14,5 1 600 1 4,7/4,7 2 SC APA 

CTTA SA : 

Bucerdea 

Vinoasă, 

Ighiu, Șard 

Sursă 

proprie: 

Ighiel, Țelna 

29 Întregalde - - - - - - Sursă proprie: 

toate satele 

 

30 Jidvei 35,7 1 450 1 4,4 1 SC APA 

CTTA SA : 

toate satele 

- 

1 300 1 3  

1 200 1 4,32 1 

  1 5,4  

  1 1,5  

31 Livezile  1 160 - - - Rețea proprie : 

Izvoarele, 

Livezile, 

Poiana 

Aiudului, 

Vălișoara. 

- 

1 110 - - - 

1 60 - - - 

1 70 - - 1 

32 Lopadea Nouă 16,4 1 200 1 27,6 1 SC APA 

CTTA SA : 

Băgău, 

Ciuguzel, 

Lopadea Nouă 

Sursă 

proprie : 

Asinip, Beța, 

Cicard, 

Ocnișoara, 

Odverem 

1 150 1 16 1 

33 Lunca 

Mureșului 

14,7 1 240 1 5/3,08 - Rețea proprie : 

Gura 

Arieșului, 

Lunca 

Mureșului 

- 

1 5/3,08 - 

34 Lupșa 

 

5,97 - - - - - SC APA 

CTTA SA 

Sat Mușca 

- - - - -  Rețea proprie Valea Lupșii 

- - - -  - Sursă proprie Celelalte sate 

35 Meteș 13,6 2 150 1 2/2 2 SC APA Sursă 
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REŢELE DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUŢIE APĂ – MEDIUL RURAL 
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-
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CTTA SA : 

Meteș, Poiana 

Ampoiului, 

presaca 

Ampoiului, 

Tăuți, Văleni 

proprie : 

celelalte sate 

36 Mihalț 24,6 2 392 2 8,33/- 1 SC APA 

CTTA SA : 

Cistei, Mihalț, 

Obreja 

Sursă 

proprie : 

Zarieș 

37 Mirăslău 12,8 2 50 - - 1 SC APA 

CTTA SA : 

Decea, 

Mirăslău 

Sursă 

proprie : 

Cicău, 

Lopadea 

Veche, 

Ormeniș, 

Rachiș 

38 Mogoș 10 1 240 - - - Rețea proprie : 

Bîrlești, 

mămăligani, 

Mogoș, 

Poienile 

Mogoș. Valea 

Țupilor. 

Sursă 

proprie : 

celelalte sate 

39 Noșlac 28,4 1 200 1 1,0/1,0 1 SC APA 

CTTA SA : 

Căptălan, 

Copand, 

Găbud, 

Noșlac, Stâna 

de Mureș 

Sursă 

proprie : 

Valea 

Ciuciului 

2 50 1 -/0,16 1 

1 50 1 -/0,9  

  1 -/0,64  

40 Ocoliș 13,6 1 200 - - 1 Rețea proprie : 

Ocoliș, Runc 

și Lunca 

Largă,  

Sursă 

proprie: 

Vidolm 
1 100   1 

41 Ohaba 18,4 1 200 1 3,5/3,5 2 SC APA 

CTTA SA : 

Colibi, Ohaba, 

Secășel 

Sursă 

proprie : 

Măghierat 

42 Pianu 14,2 1 200 1 7,8/7,8 1 SC APA 

CTTA SA : 

Pianu de Jos, 

Pianu de Sus, 

Strungari 

Sursă 

proprie : 

Mărgineni, 

Plaiuri, 

Purcăreți 

1 200 1 2,5/2,5 1 

43 Poiana Vadului 

 

1,8 1 10 - - - Rețea proprie: 

Poiana 

Vadului  

Sursă 

proprie: 

celelalte sate 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Ponor - - - - - - Sursă proprie: 

în toate satele 

 

44 Poșaga 11,3 1 200 - - 1 Rețea proprie 

cișmele: 

Lunca, Poșaga 

de Jos, Poșaga 

de Sus, Orăști 

Sursă 

proprie: 

celelalte sate 
1 100 - - 1 

45 Rădești 14,5 1 300 1 5/5 2 SC APA 

CTTA SA : 

Leorinț, 

Meșcreac, 

Rădești 

Sursă 

proprie : 

Șoimuș 
1 100 

46 Rimetea 13 1 80 - - - Rețea proprie : 

Colțești, 

Rimetea,   

- 

1 200 - - - 

47 Rîmeț - - - - - - Sursă proprie : 

toate satele 

- 

48 Roșia de Secaș 29,5 1 300 - - 2 SC APA 

CTTA SA : 

Roșia de 

Secaș, Tău, 

Ungurei 

- 

49 Roșia Montană 

 

27 6 100 1 8,33/8,33 1 Rețea proprie : 

Cărpiniș, 

Balmoșești, 

Gura Roșiei, 

Iacobești, 

Ignătești, 

Țarina Vârtop. 

Sursă 

proprie: 

celelalte sate 

50 Sâncel 18,4 1 300 1 4,16 1 SC APA 

CTTA SA : 

toate satele 

- 

  1 11,66 1 

51 Sălciua 20 1 100 - - 1 Rețea proprie : 

Dumești, 

Sălciua de Jos, 

Sălciua de Sus, 

Sub Piatră. 

Sursă 

proprie: 

celelalte sate 

52 Săliștea 15,9 1 300    SC APA 

CTTA SA : 

Săliștea, 

Săliștea Deal, 

Tărtăria 

Sursă 

proprie : 

Mărgineni 
1 150 1 1,39/1,39 1 

1 100    

53 Săsciori 16,2 2 50 1 - 1 SC APA 

CTTA SA: 

Dumbrava, 

Săsciori, 

Sebeșel, 

Rețea 

proprie : 

Căpâlna, 

Laz, Tonea, 

Pleși, Loman 

2 28    

1 200    
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Răchita 

54 Scărișoara - - - - - 1 Sursă proprie - 

55 Sântimbru 18,4 1 150 1 1,7/1,7 2 SC APA 

CTTA SA 

Sursă 

proprie 1 50 

56 Sohodol 

 

6,10 - - - - - SC APA 

CTTA SA: 

Gura Sohodol, 

Lazuri, 

Sohodol 

Sursă 

proprie: 

celelalte sate 

57 Stremț 40,5 1 300 1 8,47/8,47 1 SC APA 

CTTA SA 

Sursă 

proprie 1 200 1 3,77/3,77 1 

58 Șibot 16,8 1 400 1 3,94/3,94 1 SC APA 

CTTA SA: 

Balomiru de 

Câmp, 

Sărăcsău, 

Șibot 

Sursă 

proprie: 

Băcăinți 

59 Șona 28,6 1 25 1 14/14 4 SC APA 

CTTA SA : 

Biia, Lunca 

târnavei, 

Sînmiclăuș, 

Șona 

Sursă 

proprie : 

Alecuș, 

Doptău, 

Valea 

Sasului 

  1 4,65/4,65 

1 250 1 25,4/25,4 

1 300 1 2,95/2,95 

60 Șpring - 1     Sursă proprie : 

Cunța, Carpen, 

Carpenii de 

Sus, Drașov, 

Șpring, 

Vingard 

- 

1    

1    

61 Șugag 16,6 2 675    SC APA 

CTTA SA : 

Dobra, 

Mărtinie, 

Șugag 

Sursă 

proprie : 

Arți, Bîrsana, 

Jidoștina, 

Tău Bistra 

62 Unirea 28 1 500 1 7/7 1 SC APA 

CTTA SA : 

toate satele  

-  

63 Vadu Moților 

 

- - - - - 1 Rețea proprie: 

Vadu Moților 

Sursă 

proprie: 

celelalte sate 

64 Valea Lungă 28,6 1 25 1 6,66/6,66 4 SC APA 

CTTA SA : 

Glogoveț, 

Lodroman, 

Lunca, Tăuni, 

Valea Lungă 

Sursă 

proprie : 

Făget 
1 24 1 5/5 

5 11 1 12/12 

  1 10,2/10,2 

65 Vidra - - - - - - Sursă proprie  
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

66 Vințu de Jos 33,7 1 600 1 7/7 1 SC APA 

CTTA SA : 

Cîmpu Globii, 

Dealu Ferului, 

Mereteu, 

Pârâul lui 

Mihai, Valea 

Goblii, Vințu 

de Jos, Vurpăr 

Sursă 

proprie : 

celelalte sate 
1 2,8/2,8 

1 2,5/2,5 

1 2,5/2,5 

          

                                                                                          Sursa: UAT-uri, SC APA CTTA SA 
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Anexa 4 

 
SISTEMUL DE CANALIZARE – MEDIUL URBAN 

Nr. 

crt. 
UAT 

R
eț
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e 

d
e 
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n
al
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ar

e 

-k
m

- 

Staţii de epurare 
Stații de 

pompare 

Operator Obs. 

D
eb

it
p
ro

ie
ct

at
/

u
ti
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za

t 
m

c/
h
- 

N
r.

 b
u

c.
 

C
ap

ac
it

at
e-

l/
s-

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Alba Iulia 

(Alba Iulia, 

Bărăbanț, 

Oarda, Pâclișa) 

205,74 740,25/693,32 

 

 

1 8 SC APA 

CTTA SA 

Staţia de epurare 

reabilitată prin 

POS Mediu 

2007-2013 

1 2 

1 1 

1 2 

1 242 

1 10 

1 1 

1 1 

1 1 

1 13 

1 1,050 

2 Aiud 

(Aiud, Aiudul 

de Sus) 

56,31 194,63/201,67 

 

 

1   4,93 SC APA 

CTTA SA 

Staţia de epurare 

reabilitată prin 

POS Mediu 

2007-2013 

Rețea propusă în 

etapa 2020 - 

2040, pentru 

Ciumbrud, 

Sâncrai 

1   1,4 

1   7,7 

1   3,31 

1 1 

1    3,5 

3 Blaj 

(Blaj, Izvoarele, 

Mănărade, 

Petrisat, Veza) 

60,4 207,54/97,85 

 

 

1 8 SC APA 

CTTA SA 

Staţia de epurare 

reabilitată prin 

POS Mediu 

2007-2013 

1    23 

1    7 

1     29 

1    57 

1    7 

1    7 

1 7 

1     7 

1   7 

1    45 

1   7 

1    7  

1      7 

1   66 

4 Sebeş 

(Lancrăm, 

Petrești, Sebeș) 

76,40 317,71/329,31 

 

 

1    3,35 SC APA 

CTTA SA 

Staţia de epurare 

reabilitată prin 

POS Mediu 

2007-2013 

1    2,04 

1     8,2 

1    0,48 

1    1,11 

5 Abrud 

(Abrud) 

13  - - SC APA 

CTTA SA 

Stație de epurare 

prin POIM        

2014-2020 
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SISTEMUL DE CANALIZARE – MEDIUL URBAN 
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0 1 2 3 4 5 6 7 

Rețea propusă în 

Abrud-Sat, Gura 

Cornei) 

6 Baia de Arieș 

(Baia de Arieș) 

5,60  - - SC APA 

CTTA SA 

Stație de epurare 

prin POIM        

2014-2020 

Rețea propusă în 

Sartaș, Cioara 

de Sus. 

7 Câmpeni 

(Câmpeni) 

12,85 63,88/66,40 

 

1 53,27 SC APA 

CTTA SA 

Rețea propusă în 

Boncești, 

Mihoiești, Vârși. 

Staţia de epurare 

reabilitată prin 

POS Mediu 

2007-2013 

1 57,85 

8 Cugir 

(Cugir, 

Vinerea) 

67,91 249,75/150 

 

1 1,76 SC APA 

CTTA SA 

Staţia de epurare 

reabilitată prin 

POS Mediu 

2007-2013 

1 2,99 

1 5,62 

9 Ocna Mureș 

(Ocna Mureș, 

Uioara de Sus) 

31,30 125,88/69,28 

 

 

1 15 SC APA 

CTTA SA 

Rețea propusă în 

Uioara de Jos, 

Războieni 

Cetate. 

Staţia de epurare 

reabilitată prin 

POS Mediu 

2007-2013 

1 7 

1 8 

1 18 

1 7 

1 7 

1 7 

1 7 

1 7 

1 7 

1 7 

1 7 

1 40 

10 Teiuș 

(Teiuș) 

24 31,25   SC APA 

CTTA SA 

- 

11 Zlatna 

(Zlatna) 

8,50 -   SC APA 

CTTA SA 

Stație de epurare 

în execuție. 

Rețea propusă în 

Feneș, Galați, 

Podu lui Paul, 

Suseni, Valea 

Mică, Vâltori. 
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SISTEMUL DE CANALIZARE MEDIUL RURAL 

Nr. 

crt. 
UAT 

R
eț

el
e 

d
e 

ca
n
al

iz
ar

e 
-k

m
- Staţii de 

epurare 

Stații de 

pompare 

Operator Obs. 

C
ap

ac
it

at
e 

–
m

c/
h
- 

N
r.

 b
u

c.
 

C
ap

ac
it

at
e 

p
ro

ie
ct

at
ă/

u
ti

li
za

tă
-

l/
s-

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Albac 4 DA 

- 

1 2,32/0,46 Rețea proprie Stație de epurare în 

execuție 

2 Almașu Mare - - - - - - 

3 Arieșeni - - - - - Rețea și stație de 

epurare propusă  

4 Avram Iancu - - - - - - 

5 Berghin 21,8 15/2 5 - SC APA 

CTTA SA 

 

6 Bistra 5,88 DA 2 15/- Primăria Stație de epurare în 

execuție 

7 Blandiana 

(Acmariu, 

Blandiana) 

- - - - - Rețea propusă în 

etapa 2020-2040 

8 Bucerdea 

Grânoasă 

- - - - - Rețea și stație de 

epurare propusă 

etapa 2014-2020 

9 Bucium  DA 5 - Primăria stație de epurare în 

execuție 

10 Cenade - - - - - - 

11 Cergău 

(Cergău Mare, 

Cergău Mic, Lupu) 

11,0 - 2 

1 

1 

32 mc/h 

24 mc/h 

24 mc/h 

Primăria stație de epurare în 

execuție 

12 Ceru Băcăinți - - - - - Nu este rețea 

13 Cetatea de Baltă - - 

- 

- - - Rețea și stație de 

epurare propuse 

etapa 2014-2020 

14 Ciugud 34,8 22,5/2,53   SC APA 

CTTA SA 

 

15 Ciuruleasa - - - - -  

16 Cîlnic - - - - -  

17 Cricău 

(Craiva, Cricău) 

- - - - - Rețea și stație de 

epurare propuse 

18 Cut 8,18  1 - - Stație propusă prin 

alte surse 

19 Crăciunelu de Jos 11,6 13,02/0,69 9 -/5,21 SC APA 

CTTA SA 

- 

20 Daia Română 16 - 2 - SC APA 

CTTA SA 

Stația de epurare de 

la Sebeș 

21 Doștat - - - - -  

22 Fărău  - 1  Primăria Stație de epurare-
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SISTEMUL DE CANALIZARE MEDIUL RURAL 

Nr. 

crt. 
UAT 

R
eț

el
e 

d
e 

ca
n
al

iz
ar

e 
-k

m
- Staţii de 

epurare 

Stații de 

pompare 

Operator Obs. 

C
ap

ac
it

at
e 

–
m

c/
h
- 

N
r.

 b
u

c.
 

C
ap

ac
it

at
e 

p
ro

ie
ct

at
ă/

u
ti

li
za

tă
-

l/
s-

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

(Fărău) execuție în etapa 

2014-2020 

23 Galda de Jos 

(Benic, Galda de 

Jos, Oiejdea, 

Mesentea) 

18,7 -  - SC APA 

CTTA SA 

Rețea și stații de 

epurare în execuție 

24 Gârbova 5,9 15/6,71   SC APA 

CTTA SA 

- 

25 Gârda de Sus - 4,19/0,37   SC APA 

CTTA SA 

 

26 Hopârta - - - - -  

27 Horea 4,0 DA - - Primăria Numai în sat Horea 

28 Ighiu 14,7 41,4 5 1,15 Primăria Nu e predată la SC 

APA CTTA SA 

29 Întregalde - - - - -  

30 Jidvei  

(Feisa și Jidvei) 

13,3 21,24/1,53  5  SC APA 

CTTA SA 

- 

31 Livezile - - - - -  

32 Lopadea Nouă  

(Lopadea Nouă și 

Ciuguzel) 

- - 

- 

- - - Rețea și stație de 

epurare-execuție în 

etapa  

2014-2020 

33 Lunca Mureșului 

(Lunca Mureșului) 

8,5 - 3 16,25/7,5 Primăria Stație de epurare-

execuție în etapa  

2014-2020 

34 Lupșa -  - - -  Canalizare prin 

alte surse etapa 

2014-2020 

35 Meteș - - - - -  

36 Mirăslău - - - - -  

37 Mihalț 

(Mihalț, Obreja, 

Cistei) 

16,6

2 

- 5 - - Rețea și stație de 

epurare-execuție în 

etapa  

2014-2020 

38 Mogoș - - - - -  

39 Noșlac 15,8  1 105 Primăria Stație de epurare-

execuție în etapa  

2014-2020 
1 26 

1 153 

1 55 

1 203 

40 Ocoliș - - - - - - 

41 Ohaba - - - - - - 

42 Pianu 12,4 6,88/0,77 6 165/110 SC APA - 
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SISTEMUL DE CANALIZARE MEDIUL RURAL 

Nr. 

crt. 
UAT 

R
eț

el
e 

d
e 

ca
n
al

iz
ar

e 
-k

m
- Staţii de 

epurare 

Stații de 

pompare 

Operator Obs. 

C
ap

ac
it

at
e 

–
m

c/
h
- 

N
r.

 b
u

c.
 

C
ap

ac
it

at
e 

p
ro

ie
ct

at
ă/

u
ti

li
za

tă
-

l/
s-

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

(Pianu de Jos, 

Pianu de Sus) 

CTTA SA 

43 Poiana Vadului - - - - - - 

44 Ponor - - - - - - 

45 Poșaga - - - - - - 

46 Rădești 

 (Rădești) 

7,0 6,25/0,99 5   Nu e predată la SC 

APA CTTA SA 

47 Rimetea - - - - - Rețeaua nu este 

predată la SC APA 

CTTA SA 

48 Rîmeț  

(Valea Mănăstirii) 

27,1

25 

- - - - Deversare în stația 

de epurare de la 

Fața Pietrii 

49 Roșia de Secaș 7,80 - 5 - - Rețea și stație de 

epurare în execuție 

50 Roșia Montană - - - - - - 

51 Sâncel - - - - - - 

52 Sălciua - - 

- 

- - - - 

53 Săliștea 

(Săliștea, Săliștea 

Deal. Tărtăria) 

- 1,88/-    În curs de recepție 

54 Săsciori 

(Săsciori, Sebeș) 

- - - - - În execuție la 

Săsciori și Sebeșel 

55 Scărișoara 

(Scărișoara) 

- - - - - Rețea și stație de 

epurare propuse 

56 Sântimbru 

(Coșlariu, Galtiu, 

Sântimbru) 

12,6 8,33/1,73 1 125/20 SC APA 

CTTA SA 

Stații de epurare 

propuse în Dumitra 

și Totoi  
1 115/18 

1 210/90 

57 Sohodol  

(Gura Sohodol) 

1,22 63,88 / 66,40 

 

- - SC APA 

CTTA SA 

Stația de epurare de 

la Câmpeni 

58 Stremț (Stremț și 

Geoagiu de Sus) 

27,2 11,67/1,80 8  SC APA 

CTTA SA 

Rețea și stație de 

epurare propusă în 

Geomal și Fața 

Pietrii 

59 Șibot 

(Balomiru, Șibot) 

- - - -  Rețea și stație de 

epurare în execuție 

60 Șona (Biia 

Sânmiclăuș) 

 -   Primăria  

61 Șpring - - - - - În curs de execuție 

62 Șugag 15,2 15,9/6,71 1 52/2,92 SC APA 

CTTA SA 

 

63 Unirea (Unirea, 28,4 125,88 / 69,28 4 8 Primăria -Execuție stație de 



Strategia de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice  
 

JUDEȚUL ALBA Page 112 
 

SISTEMUL DE CANALIZARE MEDIUL RURAL 

Nr. 

crt. 
UAT 

R
eț

el
e 

d
e 

ca
n
al

iz
ar

e 
-k

m
- Staţii de 

epurare 

Stații de 

pompare 

Operator Obs. 

C
ap

ac
it

at
e 

–
m

c/
h
- 

N
r.

 b
u

c.
 

C
ap

ac
it

at
e 

p
ro

ie
ct

at
ă/

u
ti

li
za

tă
-

l/
s-

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Ciugudu de Jos și 

Ciugudu de Sus) 

4  epurare la Ciugudu 

de Jos 

-Stația de epurare 

de la Ocna Mureș 

pentru Unirea. 

64 Vadu Moților - - - - - - 

65 Valea Lungă - - - - - - 

66 Vidra - - - - - - 

67 Vințu de Jos 9,26 3,71/2,80   SC APA 

CTTA SA 

- 
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                                                                                                                                Anexa 5                                                                                                                                                             

 

Tabel : SITUAȚIA EXISTENTĂ PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ 

ȘI SISTEMUL DE CANALIZARE ÎN JUDEȚUL ALBA RAPORTATĂ LA NR. DE 

LOCUINȚE 

 

Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

1 Abrud SC APA 

CTTA SA  

2.552 1.942 1.606 76,09% 62,93%  

1 Abrud  1.925 1.925 1.606 100% 83,42% Apă+canal 

2 Abrud Sat  486 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Gura Cornei  41 4 0 0,82% 0 apă 

4 Soharu  100 13 0 13,00% 0 apă 

2 UAT Aiud SC APA 

CTTA SA 

10.095 8.453 6.705 83,73% 66,41%  

1 Aiud   8.850 7.800 6.705 88,13% 75,76% Apă+canal 

2 Ciumbrud   360 315 0 87,50% 0 Apă 

3 Sâncrai   196 190 0 96,93% 0 Apă 

4 Gâmbaș   149 112 0 75,16% 0 Apă 

5 Păgida  44 36 0 81,81% 0 Apă 

6 Gârbova de 

Sus 
 100 0 0 0 0 

Sursă proprie 

7 Gârbova de 

Jos 
 165 0 0 0 0 

Sursă proprie 

8 Gârbovița  41 0 0 0 0 Sursă proprie 

9 Măgina  190 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Alba Iulia SC APA 

CTTA SA 

29.491 28.715 24.797 97,37% 84,09% Apă+canal 

1 Alba Iulia  26.365 25.933 23.816 98,37% 90,34% Apă+canal 

2 Bărăbanț  847 699 436 82,53% 51,47% Apă+canal 

3 Micești  951 948 339 99,68% 35,65% Apă+canal 

4 Oarda  971 850 206 87,54% 21,22% Apă+canal 

5 Pâclișa  357 285 0 79,83% 0 Apă+canal 

4 Baia de 

Arieș 

SC APA 

CTTA SA 

1.399 445 128 31,81% 7,28% Apă+canal 

1 Baia de Arieș  854 445 128   Apă+canal 

2 Brăzești  98 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Cioara de 

Sus 

 114 0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Muncelu  136 0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Sartăș  144 0 0 0 0 Sursă proprie 

6 Simulești  53 0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Blaj SC APA 

CTTA SA 

6.633 5.252 3.123 73,61% 43,77% Apă+canal 

1 Blaj  4.095 2.792 2.238 61.20% 48.99% Apă+canal 

2 Deleni-

Obârșie 

 1 0 0 0 0 Sursă proprie 
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

3 Flitești  2 0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Izvoarele  1.032 974 558 94.37% 54.07% Apă+canal 

5 Mănărade  295 276 29 92.62% 9.73% Apă+canal 

6 Petrisat  191 184 4 96.34% 2.95% Apă+canal 

7 Tiur  531 518 121 95.92% 22.79% Apă+canal 

8 Spătac  33 47 0 95.92% 0 Apă 

9 Veza  450 461 173 99.57% 37.36% Apă+canal 

6 Câmpeni SC APA 

CTTA SA 

2.920 1.154 795 36,30% 25,00% Apă+canal 

1 Cîmpeni  2.041 981 795 42,65% 34,56% Apă+canal 

2 Boncești  54 24 0 44,44% 0 Apă 

3 Borlești  28                    0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Botești  42                    0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Certege  35                    0 0 0 0 Sursă proprie 

6 Coasta 

Vîscului 
 30                    0 0 0 0 Sursă proprie 

7 Dănduț  24                    0 0 0 0 Sursă proprie 

8 Dealu Bistrii  33                    0 0 0 0 Sursă proprie 

9 Dealu Capsei  67                    0 0 0 0 Sursă proprie 

10 Dric  49                    0 0 0 0 Sursă proprie 

11 Fața 

Abrudului 
 40                    0 0 0 0 Sursă proprie 

12 Florești  41                    0 0 0 0 Sursă proprie 

13 Furduiești  46                    0 0 0 0 Sursă proprie 

14 Mihoiești  60 56 0 93,34% 0 Apă 

15 Motorăști  29                    0 0 0 0 Sursă proprie 

16 Peste Valea 

Bistrii 
 13                    0 0 0 0 Sursă proprie 

17 Poduri  38                    0 0 0 0 Sursă proprie 

18 Sorlița  10                    0 0 0 0 Sursă proprie 

19 Tomușești  21                    0 0 0 0 Sursă proprie 

20 Valea Bistrii  122 59 0 48,36% 0 Apă 

21 Valea 

Caselor 
 39 0 0 0 0 Sursă proprie 

22 Vîrși  58 34 0 58,62% 0 Apă 

7 Cugir SC APA 

CTTA SA 

8.829 4.206 2.049 50,45% 24,58% Apă+canal 

1 Cugir  7.953 3.160 1.735 43,02% 23,62% Apă+canal 

2 Bocșitura  9 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Bucuru  26 0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Călene  24 0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Fețeni  16 0 0 0 0 Sursă proprie 

6 Goasele  9 0 0 0 0 Sursă proprie 

7 Mugești  38 0 0 0 0 Sursă proprie 

8 Vinerea  754 866 314 99,77% 36,18% Apă+canal 
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

8 Ocna Mureș SC APA 

CTTA SA 

5.033 5.421 3.100 91,54% 52,34% Apă+canal 

1 Ocna Mureș   2.686 2.256 1.418 42,22% 42,22%  

2 Cisteiu de 

Mureș  
 209 70 0 33,33% 33,33% Apă+canal 

3 Micoslaca   122 79 0 64,76% 0 Apă 

4 Uioara de Jos   355 366 0 98,92% 0 Apă 

5 Uioara de 

Sus  
 1.138 626 170 46,79% 12,70% Apă+canal 

6 Războieni-

Cetate  
 523 342 0 65,40% 0 Apă 

9 Sebeș SC APA 

CTTA SA 

9.550 9.797 8.866 88,82% 80,38% Apă+canal 

1 Sebeș  7.256 8.162 7.505 93,90% 86,34% Apă+canal 

2 Petrești  1.292 1.095 1.006 83,84% 77,03% Apă+canal 

3 Lancrăm  540 540 355 94,74% 62,28% Apă+canal 

4 Răhău  462 0 0 0 0 Sursă proprie 

10 Teiuș SC APA 

CTTA SA 2.211 

1.908 245 72,27% 9,18% Apă+canal 

1 Teiuș   1.971 1.814    Apă+canal 

2 Beldiu  83 94 0  0 Apă 

3 Căpud  93 0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Petelca  64 0 0 0 0 Sursă proprie 

11 Zlatna SC APA 

CTTA SA 

3.512 1.546 722 44,02% 20,55% Apă+canal 

1 Zlatna   2.133 1.232 722 58,60% 50,98% Apă+canal 

2 Feneș  292 2 0 0,68% 0 Apă 

3 Galați   122 89 0 72,95% 0 Apă 

4 Pătrângeni   120 49 0 40,84% 0 Apă 

5 Podu lui Paul   36 11 0 30,56% 0 Apă 

6 Suseni   60 35 0 58.33% 0 Apă 

7 Valea Mică   134 70 0 58.34% 0 Apă 

8 Botești  39 0 0 0 0 Sursă proprie 

9 Budeni  24 0 0 0 0 Sursă proprie 

10 Dealu Roatei  3 0 0 0 0 Sursă proprie 

11 Dobrot  5 0 0 0 0 Sursă proprie 

12 Dumbrava  3 0 0 0 0 Sursă proprie 

13 Izvoru 

Ampoiului 

 135 0 0 0 0 
Sursă proprie 

14 Pirita  51 3 0 5,88% 0 Apă 

15 Pârău 

Gruiului 

 83 55 0 72,36% 0 

Apă 

16 Runc  9 0 0 0 0 Sursă proprie 

17 Ruși  20 0 0 0 0 Sursă proprie 

18 Trâmpoiele  149 0 0 0 0 Sursă proprie 

19 Vâltori  94 0 0 0 0 Sursă proprie 
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

12 Albac - 744 95 46 12,77% 6,19%  

1 Albac Rețea 

proprie 

178 86 46 48,32% 25,84% 
Apă+canal 

2 Bărăști  65 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Budăiești  41 0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Cionești  40 0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Costești  38 0 0 0 0 Sursă proprie 

6 DEALUL 

Lamasoi 

 81 0 0 0 0 
Sursă proprie 

7 Deve  11 0 0 0 0 Sursă proprie 

8 Dupa Pleșe  50 0 0 0 0 Sursă proprie 

9 Fața 

Albacului 

 84 0 0 0 0 
Sursă proprie 

10 Pleșești  29 0 0 0 0 Sursă proprie 

11 Potionci  23 0 0 0 0 Sursă proprie 

12 Rogoz  42 0 0 0 0 Sursă proprie 

13 Roșești  15 0 0 0 0 Sursă proprie 

14 Rusești  29 0 0 0 0 Sursă proprie 

15 Sohodol Rețea 

proprie 

9 9 0 100% 0 
Apă 

16 Tamborești  9 0 0 0 0 Sursă proprie 

13 Almașu 

Mare 

Nu este 

rețea 

728 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

1 Almașu 

Mare 
 220 0 0 0 0 

Sursă proprie 

2 Almașu de 

Mijloc 
 70 0 0 0 0 

Sursă proprie 

3 Brădet  12 0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Cheile 

Cibului 
 17 0 0 0 0 

Sursă proprie 

5 Cib  135 0 0 0 0 Sursă proprie 

6 Glod  94 0 0 0 0 Sursă proprie 

7 Nădăștia  80 0 0 0 0 Sursă proprie 

14 Avram 

Iancu 

SC APA 

CTTA SA 

1.141 206 0 18,06% 0  

1 Avram Iancu Rețea  65 38 0 58,46% 0 Apă 

2 Achimești   0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Avramești   0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Badai   0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Boldești Rețea 8 8 0 100% 0 Apă 

6 Călugărești   0 0 0 0 Sursă proprie 

7 Căsoaia   0 0 0 0 Sursă proprie 

8 Cindrești   0 0 0 0 Sursă proprie 

9 Cirăști   0 0 0 0 Sursă proprie 

10 Cirtulești   0 0 0 0 Sursă proprie 

11 Cocești   0 0 0 0 Sursă proprie 
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

12 Cocoșești   0 0 0 0 Sursă proprie 

13 Coroiești   0 0 0 0 Sursă proprie 

14 Dealu 

Crișului 

  0 0 0 0 Sursă proprie 

15 Dolești Rețea 51 29 0 56,86% 0 Apă 

16 Gojeiești   0 0 0 0 Sursă proprie 

17 Helerești Rețea 26 16 0 61,54% 0 Apă 

18 Dumăcești   0 0 0 0 Sursă proprie 

19 Incești Rețea 32 21 0 65,63% 0 Apă 

20 Jojei   0 0 0 0 Sursă proprie 

21 Mărtești   0 0 0 0 Sursă proprie 

22 Orgești   0 0 0 0 Sursă proprie 

23 Pătrutești   0 0 0 0 Sursă proprie 

24 Plai   0 0 0 0 Sursă proprie 

25 Pușelești   0 0 0 0 Sursă proprie 

26 Stertești   0 0 0 0 Sursă proprie 

27 Soicești   0 0 0 0 Sursă proprie 

28 Tîrsa Rețea 139 45 0 32,38% 0 Apă 

29 Tîrsa Plai   0 0 0 0 Sursă proprie 

30 Valea 

Maciului 

  0 0 0 0 Sursă proprie 

31 Valea Uțului  29 15 0 51,73% 0 Sursă proprie 

33 Verdești   0 0 0 0 Sursă proprie 

34 Vidrișoara Rețea 48 34 0 70,84% 0 Apă 

15 Arieşeni  - 590 35 0 3,80% 0 Apă 

1 Arieşeni  Rețea 

proprie 

59 35 0 53,85% 0 Apă 

2 Avrameşti  15 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Bubeşti  35 0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Casa de 

Piatră 

 18 0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Cobleş  56 0 0 0 0 Sursă proprie 

6 Dealu 

Bajului 

 49 0 0 0 0 Sursă proprie 

7 Fața 

Cristesei 

 60 0 0 0 0 Sursă proprie 

8 Fața 

Lăpuşului 

 37 0 0 0 0 Sursă proprie 

9 Galbena   57 0 0 0 0 Sursă proprie 

10 Hodobana  22 0 0 0 0 Sursă proprie 

11 Izlaz  47 0 0 0 0 Sursă proprie 

12 Pănteşti  31 0 0 0 0 Sursă proprie 

13 Pătrăhăiteşti  18 0 0 0 0 Sursă proprie 

14 Poieniţa  18 0 0 0 0 Sursă proprie 

15 Raviceşti  9 0 0 0 0 Sursă proprie 

16 Ştei Arieşeni  30 0 0 0 0 Sursă proprie 
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

17 Sturu  17 0 0 0 0 Sursă proprie 

18 Vanvuceşti  12 0 0 0 0 Sursă proprie 

16 Berghin SC APA 

CTTA SA 

820 669 202 62,93% 19,00%  

1 Berghin  283 233 89 82.33% 31.45% Apă+canal 

2 Ghirbom  228 137 48 60.09% 21.05% Apă+canal 

3 Henig  151 150 0 99.34% 0 Apă 

4 Straja  158 149 65 94.30% 41.14% Apă+canal 

17 Bistra SC APA 

CTTA SA 

1.638 600 0 36,63% 0  

1 Aroneşti   0 0 0 0 Sursă proprie 

2 Băleşti   0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Băleşti Cătun   0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Bârleşti   0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Bistra  642 491 0 76.48% 0 Apă 

6 Cheleteni   0 0 0 0 Sursă proprie 

7 Ciuldeşti   0 0 0 0 Sursă proprie 

8 Creţeşti   0 0 0 0 Sursă proprie 

9 Dâmbureni   0 0 0 0 Sursă proprie 

10 Dealu 

Muntelui 

  0 0 0 0 Sursă proprie 

11 Durăşti   0 0 0 0 Sursă proprie 

12 Găneşti   0 0 0 0 Sursă proprie 

13 Gârde  116 50 0 43.10% 0 Apă 

14 Hodişeşti   0 0 0 0 Sursă proprie 

15 Hudriceşti  38 11 0 28.95% 0 Apă 

16 Lipaia   0 0 0 0 Sursă proprie 

17 Lunca Largă  34 8 0 23.53% 0 Apă 

18 Lunca 

Merilor 

 56 36 0 64.28% 0 Apă 

19 Mihăieşti   0 0 0 0 Sursă proprie 

20 Nămaş   0 0 0 0 Sursă proprie 

21 Novăceşti   0 0 0 0 Sursă proprie 

22 Perjeşti   0 0 0 0 Sursă proprie 

23 Poiana   0 0 0 0 Sursă proprie 

24 Poiu   0 0 0 0 Sursă proprie 

25 Ratitiş   0 0 0 0 Sursă proprie 

26 Runcuri   0 0 0 0 Sursă proprie 

27 Sălăgeşti   0 0 0 0 Sursă proprie 

28 Ştefanca   0 0 0 0 Sursă proprie 

29 Ţărăneşti   0 0 0 0 Sursă proprie 

30 Tolăceşti   0 0 0 0 Sursă proprie 

31 Tomnatic   0 0 0 0 Sursă proprie 

32 Trişoreşti   0 0 0 0 Sursă proprie 

33 Vârşii Rontu   0 0 0 0 Sursă proprie 
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

34 Vârşii Mari   0 0 0 0 Sursă proprie 

35 Vârşii Mici   0 0 0 0 Sursă proprie 

18 Blandiana SC APA 

CTTA SA 

398 268 0 67,34% 0%  

1 Acmariu  158 108 0 68,35% 0 Apă 

2 Blandiana  224 160 0 71,43% 0 Apă 

3 Ibru  3 0 0 0 0 fântâni 

4 Poieni  4 0 0 0 0 fântâni 

5 Răcătău  9 0 0 0 0 fântâni 

19 Bucerdea 

Grânoasă 

SC APA 

CTTA SA 

863 623 0 72,19% 0 Apă 

1 Bucerdea 

Grânoasă 
 785 623 0 79,36% 0 

Apă 

2 Cornu  21 0 0 0 0 fântâni 

3 Panca  38 0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Pădure  19 0 0 0 0 Sursă proprie 

20 Bucium - 777 107 80 13,77% 10,30%  

1 Angheleşti  19 0 0 0 0 Sursă proprie 

2 Bisericani  10 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Bucium Rețea 

proprie 

48 32 0 66,67% 0 Apă 

4 Bucium Sat  75 0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Cerbu  49 0 0 0 0 Sursă proprie 

6 Ciuculeşti Rețea 

proprie 

40 22 0 55,00% 0 Apă 

7 Coleşeni  26 0 0 0 0 Sursă proprie 

8 Dogăreşti  14 0 0 0 0 Sursă proprie 

9 Fereşti  16 0 0 0 0 Sursă proprie 

10 Floreşti  8 0 0 0 0 Sursă proprie 

11 Gura Izbitei  12 0 0 0 0 Sursă proprie 

12 Heleşti  13 0 0 0 0 Sursă proprie 

13 Izbicioara  10 0 0 0 0 Sursă proprie 

14 Izbita  27 0 0 0 0 Sursă proprie 

15 Jurcuieşti  8 0 0 0 0 Sursă proprie 

16 Lupuleşti Rețea 

proprie 

24 13 0 54,17% 0 Apă 

17 Măgura  14 0 0 0 0 Sursă proprie 

18 Muntari  4 0 0 0 0 Sursă proprie 

19 Petreni  3  0 0 0 Sursă proprie 

20 Poiana  15 0 0 0 0 Sursă proprie 

21 Poieni Rețea 

proprie 

49 33 0 % 0 Apă 

22 Stălnişoara Rețea 

proprie 

11 8 0 72,73% 0 Apă 

23 Vâlcea  16 0 0 0 0 Sursă proprie 

24 Valea  48 0 0 0 0 Sursă proprie 
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

Abruzel 

25 Valea Albă Rețea 

proprie  

41 23 0 56,10% 0 Apă 

26 Valea 

Cerbului 

 29 0 0 0 0 Sursă proprie 

27 Valea 

Negrilesii 

Rețea 

proprie 

36 19 0 52,78% 0 Apă 

28 Valea Poienii  18 0 0 0 0 Sursă proprie 

29 Valea Şesii  68 0 0 0 0 Sursă proprie 

30 Văleni  9 0 0 0 0 Sursă proprie 

21 Câlnic SC APA 

CTTA SA 

681 101 0 14,83% 0 Apă 

1 Câlnic  520 101 0 19,42% 0 Apă 

2 Deal  (Rețea 

proprie) 

161 160 0 99,38% 0 Apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

22 Cenade SC APA 

CTTA SA 

395 229 0 % 0 Apă 

1 Cenade   394 229 0 52,76% 0 Apă 

2 Capu 

Dealului 
 1 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Gorgan  3 0 0 0 0 Sursă proprie 

23 Cergău SC APA 

CTTA SA 

621 426 0 68,60% 0 Apă 

1 Cergău Mare  320 239 0 74,68% 0 Apă 

2 Cergău Mic  195 83 0 42,56% 0 Apă 

3 Lupu  106 104 0 56,52% 0 Apă 

24 Ceru 

Băcăinţi 

Nu este 

rețea 

114 0 0 0 0 Sursă proprie 

25 Cetatea de 

Baltă 

SC APA 

CTTA SA 

1.287 590 0 45.84% 0  

1 Cetatea de 

Baltă  
 757 480 0 63.40% 0 Apă 

2 Crăciunelu 

de Sus  
 95 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Sântămărie   124 90 0 72.58% 0 Apă 

4 Tătârlaua  311 20 0 0 0 Apă 

26 Ciugud SC APA 

CTTA SA 

1185 1.166 660 98.40% 55.68%  

1 Ciugud   245 242 120 98.77% 48.97% Apă+canal 

2 Drâmbar   167 164 82 98.20% 49.10% Apă+canal 

3 Dumbrava 

(Ciugud)  

 166 163 85 98.20% 51.20% 

Apă+canal 

4 Hăpria   233 229 133 98.28% 57.08% Apă+canal 

5 Șeușa   283 280 172 98.93% 60.77% Apă+canal 

6 Teleac   136 133 68 97.80% 50.00% Apă+canal 

27 Ciuruleasa SC APA 403 62 0 15,39% 0  
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

CTTA SA 

 

1 Bidigești  10 0 0 0 0 Sursă proprie 

2 Bodrești  10 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Boglești  33 0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Buninginea  44 26 0 59,10% 0 Apă 

5 Ciuruleasa  170 24 0 14,12% 0 Apă 

6 Ghedulești  22 0 0 0 0 Sursă proprie 

7 Mătișești  44 0 0 0 0 Sursă proprie 

8 Morărești  48 12 0 25,00% 0 Apă 

9 Vulcan  22 0 0 0 0 Sursă proprie 

28 Crăciunelu 

de Jos 

SC APA 

CTTA SA 

700 672 279 96,00% 39,85% Apă+canal 

1 Crăciunelu 

de Jos 
 700 672 279 96,00% 39,85% Apă+canal 

29 Cricău SC APA 

CTTA SA 

675 570 0 68,42% 0 Apă 

1 Craiva  110 86 0 78,18% 0 Apă 

2 Cricău  428 355 0 82,95% 0 Apă 

3 Tibru  137 129 0 94,16% 0 Apă 

30 Cut SC APA 

CTTA SA 

497 182 0 36,61% 0 Apă 

1 Cut  497 182 0 36,61% 0 Apă 

31 Daia 

Română 

SC APA 

CTTA SA 

946 946 855 100% 90,38%  

1 Daia 

Română 
 946 946 855 100% 90,38% Apă+canal 

32 Doştat SC APA 

CTTA SA 

393 218 0 55,47% 0  

1 Boz  170 0 0 0 0 Sursă proprie 

apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

2 Doştat  218 218 0 100% 0 Apă 

3 Dealu 

Doștatului 
 5 0 0 0 0 Sursă proprie 

apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

33 Fărău SC APA 

CTTA SA 

678 106 0 15,64% 0  

1 Fărău  222 106 0 47,75% 0 Apă 

2 Heria  104 0 0 0 0 Sursă proprie 

apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

3 Medveş  81 0 0 0 0 Sursă proprie 

apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

4 Sânbenedic  125 0 0 0 0 Sursă proprie 

apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

5 Şilea  146 0 0 0 0 Sursă proprie 

apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

34 Galda de 

Jos 

SC APA 

CTTA SA 

1.549 820 820 41,41% 41,41%  

1 Benic  186 78 78 41,94% 41,94% Apă+canal 

2 Cetea  184 0 0   Sursă proprie 

apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

3 Galda de Jos  562 498 498 88,62% 88,62% Apă+canal 

4 Galda de Sus - 157 0 0   Sursă proprie 

5 Lupșeni  13 0 0 0 0 Sursă proprie 

apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

6 Măgura  11 0 0 0 0 Sursă proprie 

apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

7 Mesentea  73 71 71 97,26% 97,26% Apă+canal 

8 Oiejdea  293 173 173 59,05% 59,05% Apă+canal 

9 Poiana 

Galdei 

 57 0 0 0 0 Sursă proprie 

apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

10 Răicani   11 0 0 0 0 Sursă proprie 

apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

11 Zagriș  2 0 0 0 0 Sursă proprie 

apă 

insuficientă 

în timp 
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

secetos 

35 Gârbova SC APA 

CTTA SA 

814 545 221 62,36% 25,28%  

1 Cărpiniş  210 178 0 82,81% 0 Sursă proprie 

apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

2 Gârbova  444 296 221 59,91% 44,73% Apă+canal 

3 Reciu  160 71 0 43,03% 0 Apă+canal 

36 Gârda de 

Sus 

SC APA 

CTTA SA 

724 122 0 16,85% 0  

1 Biharia 

Dealu 

Frumos 

 32 18 0 29,50% 0 Apă 

2 Dealu 

Ordâncușii 
 29 0 0 0 0 

Apă 

3 Dobreşti  27 0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Gârda de Sus  174 0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Gârda Seacă  52 6 0 11,53% 0 Sursă proprie 

6 Gheţari  42 23 0 54,76% 0 Apă 

7 Hănăseşti  32 18 0 56,25% 0 Apă 

8 Huzăreşti  32 0 0 0 0 Apă 

9 Izvoarele  21 0 0 0 0 Sursă proprie 

10 Mununa  40 25 0 62,50% 0 Sursă proprie 

11 Ocoale  120 31 0 25,83% 0 Apă 

12 Plai     43 0 0 0 0 Apă 

13 Plişti  10 0 0 0 0 Sursă proprie 

14 Scoarţa  10 0 0 0 0 Sursă proprie 

15 Snide  36 0 0 0 0 Sursă proprie 

16 Suceşti  24 0 0 0 0 Sursă proprie 

37 Hopârta SC APA 

CTTA SA 

696 133 0 19,10% 0 

 

1 Hopârta  185 48 0 25,00% 0 Apă 

2 Silivaş  119 5 0 4,20% 0 Apă 

3 Şpălnaca  161 53 0 32,51% 0 Apă 

4 Turdaş  142 0 0 0 0 Sursă proprie 

apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

5 Vama Seacă  89 27 0 29,34% 0 Apă 

38 Horea Rețea 

proprie 

802 80 80 8,96% 8,96% Sursă proprie 

1 Baba   18 0 0 0 0 Sursă proprie 

2 Buteşti  28 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Dârleşti  116 0 0 0 0 Sursă proprie 
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

4 Fericet  64 0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Giurgiuţ  30 0 0 0 0 Sursă proprie 

6 Horea Rețea 

proprie 

121 80 80 66,12% 66,12% 

Apă+canal 

7 Mănceşti  29 0 0 0 0 Sursă proprie 

8 Mătişeşti  169 0 0 0 0 Sursă proprie 

9 Niculeşti  23 0 0 0 0 Sursă proprie 

10 Pătruseşti  60 0 0 0 0 Sursă proprie 

11 Preteasa  22 0 0 0 0 Sursă proprie 

12 Preluca  32 0 0 0 0 Sursă proprie 

13 Teiu  30 0 0 0 0 Sursă proprie 

14 Trifeşti  33 0 0 0 0 Sursă proprie 

15 Zânzeşti  27 0 0 0 0 Sursă proprie 

39 Ighiu SC APA 

CTTA SA 

2.045 737 713 36,04% 34,87%  

1 Bucerdea 

Vinoasă  

 297 287 221 96,64% 74,44% Apă+canal 

2 Ighiel   SC APA 

CTTA SA 

– canal 

 Sistem 

propriu - 

apa 

273 0 33 0 12,09% Canal 

3 Ighiu   432 430 170 99,54% 39,35% Apă+canal 

4 Șard   750 75 231 1,00% 78,84% Apă+canal 

5 Țelna   293 0 58 0 19,80% canal 

40 Întregalde Nu este 

rețea 

402 0 0 0 0 apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

1 Dealu 

Geoagiului 

 0 0 0 0 0 Sursă proprie 

2 Ghioncani  0 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Ilieşti  0 0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Întregalde  0 0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Ivăniş  0 0 0 0 0 Sursă proprie 

6 Marineşti  0 0 0 0 0 Sursă proprie 

7 Modoleşti  0 0 0 0 0 Sursă proprie 

8 Necrileşti  0 0 0 0 0 Sursă proprie 

9 Popeşti  0 0 0 0 0 Sursă proprie 

10 Sfârcea  0 0 0 0 0 Sursă proprie 

11 Tecşeşti  0 0 0 0 0 Sursă proprie 

41 Jidvei SC APA 

CTTA SA 

1.443 921 230 63,83% 15,94%  

1 Bălcaciu   342 207 0 60,52% 0 Apă 

2 Căpâlna de 

Jos  

 233 191 0 66,08% 0 

Apă 
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

3 Feisa   253 157 88 46,04% 25,80% Apă+canal 

4 Jidvei   351 304 142 76,38% 35,67% Apă+canal 

5 Veseuș  264 82 0 24,92% 0 Apă 

42 Livezile Rețea 

proprie 

735 730 0 99,32% 0 apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

1 Izvoarele  145 142 0 97,93% 0 Rețea  

proprie 

2 Livezile  271 271 0 100% 0 Rețea proprie 

3 Poiana 

Aiudului 

 161 159 0 98,75% 0 Rețea proprie 

4 Vălişoara  158 158 0 100% 0 Rețea proprie 

43 Lopadea 

Nouă 

SC APA 

CTTA SA 

923 353 0 32,77% 0  

1 Asinip  68 0 0 0 0 Sursă proprie 

apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

2 Băgău  185 84 0 45,41% 0 Apă 

3 Beţa  144 0 0 0 0 Sursă proprie 

apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

4 Ciuguzel  185 103 0 45,37% 0 Apă 

5 Lopadea 

Nouă 

 299 166 0 46,49% 0 

Apă 

6 Ocnişoara  15 0 0 0 0 Sursă proprie 

apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

7 Overem  27 0 0 0 0 Sursă proprie 

apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

44 Lunca 

Mureșului 

SC APA 

CTTA SA 

852 717 81 73,46% 8,29%  

1 Gura 

Arieșului  

 213 166 0 62,64% 0 

Apă 

2 Lunca 

Mureșului  

 639 551 81 77,49% 11,40% 

Apă+canal 

45 Lupşa SC APA 

CTTA SA 

1.472 383 0 26,01% 0 

 

1 Bârzani  16 0 0 0 0 Sursă proprie 

2 Brădeşti  7 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Curmătura  20 0 0 0 0 Sursă proprie 
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

4 După Deal  19 0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Geamăna  1 0 0 0 0 Sursă proprie 

6 Hădărău  152 0 0 0 0 Sursă proprie 

7 Holobani  10 0 0 0 0 Sursă proprie 

8 Lazuri  110 0 0 0 0 Sursă proprie 

9 Lunca  59 0 0 0 0 Sursă proprie 

10 Lupşa  289 0 0 0 0 Sursă proprie 

11 Mănăstire  38 0 0 0 0 Sursă proprie 

12 Mărgaia  4 0 0 0 0 Sursă proprie 

13 Muşca Rețea 220 116 0 52,72% 0 Apă 

14 Părău 

Cărbunari 

 21 0 0 0 0 Sursă proprie 

15 Piţiga  58 0 0 0 0 Sursă proprie 

16 Poşogani  19 0 0 0 0 Sursă proprie 

17 Şasa  8 0 0 0 0 Sursă proprie 

18 Trifeşti  5 0 0 0 0 Sursă proprie 

19 Văi  58 0 0 0 0 Sursă proprie 

20 Valea 

Holhorii 

 13 0 0 0 0 Sursă proprie 

21 Valea Lupşii Rețea 278 267 0 96,04% 0 Apă 

22 Valea Şesii  28 0 0 0 0 Sursă proprie 

23 Vinţa  29 0 0 0 0 Sursă proprie 

46 Meteş SC APA 

CTTA SA 

1.179 306 0 25,95% 0 Sursă proprie 

1 Ampoiţa  258 0 0 0 0 Apă 

2 Isca  8 0 0 0 0 Sursă proprie 

apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

3 Lunca 

Ampoiţei 

 55 0 0 0 0 Sursă proprie 

apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

4 Lunca 

Meteşului 

 42 0 0 0 0 Sursă proprie 

apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

5 Meteş  155 37 0 23,87% 0 Apă 

6 Pădurea 

Tăuţi 

 15 0 0 0 0 apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

7 Poiana 

Ampoiului 

 132 51 0 38,64% 0 Apă 

8 Poiana  9 0 0 0 0 Sursă proprie 
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

Ursului 

9 Presaca 

Ampoiului 

 153 84 0 54,90% 0 Apă 

10 Remetea  11 0 0 0 0 Sursă proprie 

11 Tăuţi  236 180 0 76,27% 0 Apă 

12 Văleni  105 38 0 36,20% 0 Apă 

47 Mihalț SC APA 

CTTA SA 

1.150 917 0 76,67% 0 

Apă 

1 Cistei   214 200 0 83,34% 0 Apă 

2 Mihalț   746 565 0 74,53% 0 Apă 

3 Obreja   187 152 0 76,76% 0 Apă 

4 Zaries  3 0 0 0 0 Sursă proprie 

apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

48 Mirăslău SC APA 

CTTA SA 

921 337 0 35,92% 0 SC APA 

CTTA SA 

1 Cicău  96 0 0 0 0 apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

2 Decea   284 101 0 35,43% 0 Apă 

3 Lopadea 

Veche 
 170 0 0 0 0 apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

4 Mirăslău  302 236 0 77,12% 0 Apă 

5 Ormeniș  66 0 0 0 0 apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

6 Rachiș  5 0 0 0 0 apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

49 Mogoş Rețea 

proprie 

385 52 0 5,61% 0 

 

1 Bărbeşti  11 0 0 0 0 Sursă proprie 

2 Bârleşti  39 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Bârleşti 

Cătun 

 7 0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Bârzogani  13 0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Boceşti  6 0 0 0 0 Sursă proprie 

6 Bogdăneşti  7 0 0 0 0 Sursă proprie 

7 Buteşti  12 0 0 0 0 Sursă proprie 

8 Cojocani  15 0 0 0 0 Sursă proprie 

9 Cristeşti  17 0 0 0 0 Sursă proprie 
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

10 Mămăligani  19 0 0 0 0 Sursă proprie 

11 Mogoş Rețea 48 27 0 56,25% 0 Apă 

12 Negreşti  6 0 0 0 0 Sursă proprie 

13 Onceşti  4 0 0 0 0 Sursă proprie 

14 Poienile 

Mogoş 

 55 0 0 0 0 Sursă proprie 

15 Tomeşti  6 0 0 0 0 Sursă proprie 

16 Valea 

Bărluţeşti 

 14 0 0 0 0 Sursă proprie 

17 Valea Barnii  35 0 0 0 0 Sursă proprie 

18 Valea 

Coceşti 

 16 0 0 0 0 Sursă proprie 

19 Valea 

Giogeşti 

 16 0 0 0 0 

Sursă proprie 

20 Valea Mlacii  25 0 0 0 0 Sursă proprie 

21 Valea 

Țupilor 

 14 0 0 0 0 Sursă proprie 

50 Noșlac SC APA 

CTTA SA 

1.102 653 340 59,25% 30,85% 

 

1 Căptălan  239 102 100 43,51% 41,84% Apă+canal 

2 Copand  101 71 0 70,29% 0 Apă 

3 Găbud  177 117 0 66,10% 0 Apă 

4 Noșlac  438 259 240 59,13% 54,80% Apă+canal 

5 Stâna de 

Mureș 

 140 104 0 74,28% 0 

Apă 

6 Valea 

Ciuciului 

 7 0 0 0 0 

Sursă proprie 

51 Ocoliş Rețea 

proprie 

383 170 0 44,39% 0 

 

1 Lunca Largă            49 27 0 55,11% 0 Apă 

2 Ocoliş  188 110 0 58,51% 0 Apă 

3 Runc  82 33 0 40,25% 0 Apă 

4 Vidolm  64 0 0 0 0 Sursă proprie 

52 Ohaba SC APA 

CTTA SA 

426 297 0 52,20% 0 

 

1 Colibi  31 29 0 93,55% 0 Apă 

2 Măghierat  8 0 0 0 0 Sursă 

proprie-apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

3 Ohaba  262 201 0 76,72% 0 Apă 

4 Secăşel  125 67 0 53,60% 0 Apă 

53 Pianu SC APA 

CTTA SA 

1.028 470 136 36,94% 10,70% 

 

1 Pianu de Jos  389 122 111 31,36% 28,54% Apă+canal 

2 Pianu de Sus  486 348 171 71,60% 35,19% Apă+canal 

3 Plaiuri  16 0 0 0 0 Sursă proprie 
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

4 Purcăreţi  72 0 0 0 0    Sursă 

proprie 

5 Strungari  65 0 0 0 0    Sursă 

proprie 

54 Poiana 

Vadului 

Nu este 

rețea 

393 0 0 0 0 

Sursă proprie 

1 Costeşti  55 0 0 0 0 Sursă proprie 

2 Duduieni  32 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Făgetu de Jos  27 0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Făgetu de 

Sus 

 50 0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Hănăşeşti  29 0 0 0 0 Sursă proprie 

6 Lupăieşti  10 0 0 0 0 Sursă proprie 

7 Morcăneşti  13 0 0 0 0 Sursă proprie 

8 Păsteşti  46 0 0 0 0 Sursă proprie 

9 Petelei  28 0 0 0 0 Sursă proprie 

10 Poiana 

Vadului 

Rețea 

stradală 

65 0 0 0 0 Apă 

11 Stâneşti  38 0 0 0 0 Sursă proprie 

55 Ponor Nu este 

rețea 

351 0 0 0 0 Sursă proprie 

1 După Deal  62 0 0 0 0 Sursă proprie 

2 Geogel  75 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Măcăreşti  21 0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Ponor  65 0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Vale în Jos  67 0 0 0 0 Sursă proprie 

6 Valea 

Bucurului 
 22 0 0 0 0 Sursă proprie 

56 Poşaga Rețea 

parțial 

487 0 0 0 0 Sursă proprie 

1 Corteşti  5 0 0 0 0 Sursă proprie 

2 Inteşti  5 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Lunca  Rețea 

stradală 

80 0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Orăşti  41 0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Poşaga de 

Jos 

Rețea 

stradală 

173 0 0 0 0 

Sursă proprie 

6 Poşaga de 

Sus 

 83 0 0 0 0 Sursă proprie 

7 Sagagea  100 0 0 0 0 Sursă proprie 

57 Rădești SC APA 

CTTA SA 

558 265 71 47,50% 12,72%  

1 Leorinț   158 63 0 39,87% 0 Apă 

2 Meșcreac  114 94 0 82,45% 0 Apă 

3 Rădești   250 108 71 43,20% 28,40% Apă 

4 Șoimuș  36 0 0 0 0 Sursă 

proprie-apă 
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

insuficientă 

în timp 

secetos 

58 Râmeţ Nu este 

rețea 

270 0 0 0 0 

Sursă proprie 

1 Botani  3 0 0 0 0 Sursă proprie 

2 Brădeşti  13 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Cheia  4 0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Cotorăşti  33 0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Floreşti  12 0 0 0 0 Sursă proprie 

6 Olteni  11 0 0 0 0 Sursă proprie 

7 Râmeţ  21 0 0 0 0 Sursă proprie 

8 Valea 

Făgetului 

 13 0 0 0 0 Sursă proprie 

9 Valea 

Inzelului 

 31 0 0 0 0 Sursă proprie 

10 Valea 

Mănăstirii 

 76 0 0 0 0 Sursă proprie 

11 Valea Poienii  25 0 0 0 0 Sursă proprie 

12 Valea Uzei  23 0 0 0 0 Sursă proprie 

13 Vlădeşti  15 0 0 0 0 Sursă proprie 

59 Rimetea Rețea 

proprie 

666 666 0 100% 0 Sursă proprie 

1 Colţeşti  298 298 0 100% 0 Sursă proprie 

2 Rimetea  364 364 0 100% 0 Sursă proprie 

60 Roşia de 

Secaş 

SC APA 

CTTA SA 

631 455 0 54,62% 0 Apă 

1 Roşia de 

Secaş 
 296 260 0 70,84% 0 Apă 

2 Tău   204 122 0 47,28% 0 Apă 

3 Ungurei  131 73 0 35,09% 0 Apă 

61 Roşia 

Montană 

Rețea 

proprie 

1.254 352 0 26,87% 0 

Sursă proprie 

1 Balmoşeşti  17 5 0 29,41% 0 Apă 

2 Blideşti  16 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Bunta  3 0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Cărpiniş  176 53 0 30,12% 0 Apă 

5 Coasta 

Henţii 

 52 0 0 0 0 

Sursă proprie 

6 Corna  64 0 0 0 0 Sursă proprie 

7 Curături  85 0 0 0 0 Sursă proprie 

8 Dăroaia  187 0 0 0 0 Sursă proprie 

9 Garda 

Bărbuleşti 

 41 0 0 0 0 Sursă proprie 

10 Gura Roşiei  39 12 0 30,77% 0 Apă 

11 Iacobeşti  19 6 0 31,58% 0 Apă 

12 Ignăteşti  35 12 0 34,28% 0 Apă 
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

13 Roşia 

Montană 

 284 94 0 33,10% 0 Apă 

14 Soal  39 0 0 0 0 Sursă proprie 

15 Ţarina  45 21 0 46,67% 0 Apă 

16 Vîrtop  62 25 0 40,32% 0 Apă 

62 Sălciua SC APA 

CTTA SA 

609 444 0 72,90% 0  

1 Dealu 

Caselor 
 39 0 0 0 0 Sursă proprie 

2 Dumeşti  38 4 0 8,33% 0 Apă 

3 Sălciua de 

Jos 
 237 225 0 79,50% 0 

Apă 

4 Sălciua de 

Sus 
 185 172 0 79,62% 0 

Apă 

5 Sub Piatră  58 43 0 57,33% 0 Apă 

6 Valea Largă  52 0 0 0 0 Sursă proprie 

63 Săliștea SC APA 

CTTA SA 

923 854 94 92,53% 10,18%  

1 Mărgineni  28 0 0 0 0 Sursă proprie 

2 Săliștea  516 486 0 89,72% 0 Apă 

3 Săliștea Deal  94 100 94 95,23% 89,52% Apă 

4 Tărtăria   285 268 0 95,78% 0 Apă 

64 Sâncel SC APA 

CTTA SA 

985 768 0 77,96% 0  

1 Iclod   180 93 0 51,66% 0 Apă 

2 Pănade   315 205 0 65,07% 0 Apă 

3 Sâncel   490 470 0 95,91% 0 Apă 

65 Sântimbru SC APA 

CTTA SA 

1.065 950 239 82,75% 20,81%  

1 Coșlariu   154 134 39 81,21% 23,63% Apă+canal 

2 Dumitra   54 64 0 96,96% 0 Apă 

3 Galtiu   174 154 72 32,08% 38,91% Apă+canal 

4 Sântimbru   461 448 128 93,33% 26,66% Apă+canal 

5 Sântimbru  

Fabrica 

  

 

6 Totoi   222 247 0 99,20% 0 Apă 

66 Săsciori SC APA 

CTTA SA 

1.994 1748 0 76,06% 0 Apă 

1 Căpîlna  323 303 0 93,80% 0 Apă rețea 

veche 

2 Dumbrava  66 63 0 95,45% 0 apă 

3 Laz 

(Săsciori)  
 180 170 0 94,44% 0 apă rețea 

veche 

4 Loman  204 184 0 90,20% 0 apă rețea 

veche 

5 Săsciori   427 360 În lucru 84,31% 0 Apă 

6 Sebeșel   359 315 În lucru 87,74% 0 Apă 
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

7 Pleși  73 60 0 82,20% 0 apă rețea 

veche 

8 Răchita  251 233 0 92,82% 0 Apă 

9 Tonea  111 60 0 54,06% 0 apă rețea 

veche 

67 Scărişoara Nu este 

rețea 

700 64 0 9,14% 0 

Sursă proprie 

1 Bârleşti  9 0 0 0 0 Sursă proprie 

2 Boteşti  8 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Faţa Lăzeşti  33 0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Floreşti  14 0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Lăzeşti  34 0 0 0 0 Sursă proprie 

6 Lespezea  32 0 0 0 0 Sursă proprie 

7 Matei  19 0 0 0 0 Sursă proprie 

8 Negeşti  55 0 0 0 0 Sursă proprie 

9 Preluca  28 0 0 0 0 Sursă proprie 

10 Runc  58 0 0 0 0 Sursă proprie 

11 Scărişoara Rețea 

proprie 

281 64 0 22,77% 0 Apă 

12 Sfoartea  33 0 0 0 0 Sursă proprie 

13 Ştiuleţi  86 0 0 0 0 Sursă proprie 

14 Trânceşti  10 0 0 0 0 Sursă proprie 

68 Sohodol SC APA 

CTTA SA 

950 107 33 11,26% 3,47% Apă+canal 

1 Băzeşti  26 0 0 0 0 Sursă proprie 

2 Bilăneşti  54 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Bobăreşti  22 0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Brădeana  65 0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Burzoneşti  30 0 0 0 0 Sursă proprie 

6 Deonceşti  38 0 0 0 0 Sursă proprie 

7 Dilimani  18 0 0 0 0 Sursă proprie 

8 Furduieşti  29 0 0 0 0 Sursă proprie 

9 Gura 

Sohodol 

 75 64 33 85,33% 44,00% Apă+canal 

10 Hoanca  32 0 0 0 0 Sursă proprie 

11 Joldişeşti  11 0 0 0 0 Sursă proprie 

12 Lazuri  43 43 0 100% 0 Apă 

13 Leheşti  29 0 0 0 0 Sursă proprie 

14 Lumineşti  61 0 0 0 0 Sursă proprie 

15 Medreşti  6 0 0 0 0 Sursă proprie 

16 Morăreşti  24 0 0 0 0 Sursă proprie 

17 Muneşti  20 0 0 0 0 Sursă proprie 

18 Năpăieşti  23 0 0 0 0 Sursă proprie 

19 Nelegeşti  20 0 0 0 0 Sursă proprie 

20 Nicoreşti  19 0 0 0 0 Sursă proprie 
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

21 Peleş  43 0 0 0 0 Sursă proprie 

22 Poiana  14 0 0 0 0 Sursă proprie 

23 Robeşti  15 0 0 0 0 Sursă proprie 

24 Sebişeşti  23 0 0 0 0 Sursă proprie 

25 Sicoieşti  18 0 0 0 0 Sursă proprie 

26 Simoceşti  24 0 0 0 0 Sursă proprie 

27 Sohodol  83 0 0 0 0 Sursă proprie 

28 Surdeşti  21 0 0 0 0 Sursă proprie 

29 Toci  13 0 0 0 0 Sursă proprie 

30 Valea Verde  14 0 0 0 0 Sursă proprie 

31 Vladoseşti  37 0 0 0 0 Sursă proprie 

69 Stremț SC APA 

CTTA SA 

832 353 300 31,21% 26,52% Apă+canal 

1 Geoagiu de 

Sus 
 216 44 35 20,37% 16,20% Apă+canal 

2 Geomal  152 0 0 0 0 Sursă 

proprie-apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

3 Fața Pietrii  10 0 0 0 0 Sursă 

proprie-apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

4 Stremț  454 309 265 68,06% 58,37% Apă+canal 

70 Șibot SC APA 

CTTA SA 

871 658 0 60,86% 0 Apă 

1 Balomiru de 

Câmp  

 215 126 0 58,60 0 Apă 

2 Băcăinți  114 0 0 0 0 Sursă 

proprie-apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

3 Sărăcsău  93 91 0 97,85% 0 Apă 

4 Șibot  449 432 0 96,21% 0 Apă 

71 Șona SC APA 

CTTA SA 

1.538 1230 120 74,05% 7,22% Apă 

1 Alecuș  60 0 0 0 0 Sursă 

proprie-apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

2 Biia   450 411 50 91,33% 11,11% Apă+canal 

3 Lunca 

Târnavei  
 180 132 0 57,39% 0 

Apă 

4 Sănmiclăuș   480 362 70 68,30% 13,20% Apă+canal 
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

5 Șona   350 325 0 87,83% 0 Apă 

6 Valea 

Sasului 
 18 0 0 0 0 Sursă 

proprie-apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

72 Şpring Nu este 

rețea 

836 0 0 0 0 

Apă în lucru 

1 Cunţa   179 0 0 0 0 Sursă 

proprie-apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

2 Drașov  181 0 0 0 0 Sursă 

proprie-apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

3 Şpring  278 0 0 0 0 Sursă 

proprie-apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

4 Vingard  198 0 0 0 0 Sursă 

proprie-apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

73 Şugag SC APA 

CTTA SA 

1.100 789 583 46,44% 37,30% Apă+canal 

1 Arți  73 0 0 0 0 Sursă proprie 

2 Bârsana  45 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Dobra  223 169 97 75,78% 43,49% Apă+canal 

4 Jidoştina  32 0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Mărtinie  172 97 78 56,40% 45,35% Apă+canal 

6 Şugag  525 523 408 99,62% 77,72% Apă+canal 

7 Tău Bistra  30 0 0 0 0 Sursă proprie 

74 Unirea  2.058 1.128 0 54,81% 0 Apă 

1 Ciugudu de 

Jos 

 122 În lucru 0 0 0 Apă 

2 Ciugudu de 

Sus 

 78 În lucru În lucru 0 0 Apă 

3 Dumbrava  229 În lucru 0 0 0 Apă 

4 Inoc  93 66 0 70,96% 0 Apă 

5 Măhăceni  248 În lucru 0 0 0 Apă 

6 Unirea  1288 690 În lucru 53,57% 0 Apă 

75 Vadu 

Moţilor 

Nu este 

rețea 

680 11 0 1,62% 0 Sursă proprie 
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

1 Bodeşti  52 0 0 0 0 Sursă proprie 

2 Burzeşti  17 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Dealu 

Frumos 

 99 0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Lăzeşti  16 0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Necşeşti  87 0 0 0 0 Sursă proprie 

6 Poduri 

Briceşti 

 54 0 0 0 0 Sursă proprie 

7 Popeştii de 

Jos 

 66 0 0 0 0 Sursă proprie 

8 Popeştii de 

Sus 

 49 0 0 0 0 Sursă proprie 

9 Tomuţeşti   39 0 0 0 0 Sursă proprie 

10 Toțeşti  18 0 0 0 0 Sursă proprie 

11 Vadu 

Moţilor 

Rețea  apă 98 11 0 11,22% 0 Apă 

12 Vâltori  35 0 0 0 0 Sursă proprie 

76 Valea 

Lungă 

SC APA 

CTTA SA 

1.123 858 0 76,40% 0 Apă 

1 Făget             

33 

0 0 0 0 Sursă 

proprie-apă 

insuficientă 

în timp 

secetos 

2 Glogoveț  76 71 0 93,42% 0 Apă 

3 Lodroman  94 63 0 67,02% 0 Apă 

4 Lunca  156 137 0 87,82% 0 Apă 

5 Tăuni  179 80 0 44,70% 0 Apă 

6 Valea Lungă  585 507 0 86,66% 0 Apă 

77 Vidra Nu este 

rețea 

603 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

1 Bai   4 0 0 0 0 Sursă proprie 

2 Bobăreşti  25 0 0 0 0 Sursă proprie 

3 Bogdăneşti  12 0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Bordeştii 

Poieni 

 19 0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Culdeşti  23 0 0 0 0 Sursă proprie 

6 Dealu 

Goieşti 

 18 0 0 0 0 Sursă proprie 

7 Dos  10 0 0 0 0 Sursă proprie 

8 Dosu Luncii  3 0 0 0 0 Sursă proprie 

9 Dosu Văseşti  23 0 0 0 0 Sursă proprie 

10 Dragoieşti 

Lunca 

 15 0 0 0 0 Sursă proprie 

11 Ficăreşti   13 0 0 0 0 Sursă proprie 

12 Gligoreşti   26 0 0 0 0 Sursă proprie 

13 Goieşti   27 0 0 0 0 Sursă proprie 
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

14 Haiduceşti  4 0 0 0 0 Sursă proprie 

 15 Hărăşti  11 0 0 0 0 Sursă proprie 

16 Hoanca  15 0 0 0 0 Sursă proprie 

17 Jefleşti  18 0 0 0 0 Sursă proprie 

18 Lunca  11 0 0 0 0 Sursă proprie 

19 Lunca 

Bisericii 

 15 0 0 0 0 Sursă proprie 

20 Lunca de Jos  26 0 0 0 0 Sursă proprie 

21 Lunca 

Goieşti 

 12 0 0 0 0 Sursă proprie 

22 Lunca 

Veseşti 

 25 0 0 0 0 Sursă proprie 

23 Modoleşti  22 0 0 0 0 Sursă proprie 

24 Nemeşi  13 0 0 0 0 Sursă proprie 

25 Oideşti  28 0 0 0 0 Sursă proprie 

26 Pitărceşti  23 0 0 0 0 Sursă proprie 

27 Pleşcuţa  28 0 0 0 0 Sursă proprie 

28 Poieni  23 0 0 0 0 Sursă proprie 

29 Ponorel  18 0 0 0 0 Sursă proprie 

30 Puiuleteşti  23 0 0 0 0 Sursă proprie 

31 Runc  7 0 0 0 0 Sursă proprie 

32 Segaj  8 0 0 0 0 Sursă proprie 

33 Urdeş  15 0 0 0 0 Sursă proprie 

34 Vălcăneasa  2 0 0 0 0 Sursă proprie 

35 Vălceşti  42 0 0 0 0 Sursă proprie 

36 Valea Morii  20 0 0 0 0 Sursă proprie 

37 Vărtăneşti  9 0 0 0 0 Sursă proprie 

38 Văseşti  18 0 0 0 0 Sursă proprie 

39 Vidra Rețea 

stradală 

22 0 0 0 0 Apă 

78 Vințu de Jos SC APA 

CTTA SA 

1.886 1205 376 75,08% 19,94% Apă+canal 

1 Crișeni  10 0 0 0 0 Sursă proprie 

2 Câmpu 

Globii 

 41 41 0 100% 0 

Apă 

3 Ciocașu  2 0 0 0 0 Sursă proprie 

4 Dealu 

Ferului  

 14 0 0 0 0 Sursă proprie 

5 Gura Cuțului  10 0 0 0 0 Sursă proprie 

6 Hațegana  12 0 0 0 0 Sursă proprie 

7 Inuri  15 0 0 0 0 Sursă proprie 

8 Laz  4 0 0 0 0 Sursă proprie 

9 Mătăcina  2 0 0 0 0 Sursă proprie 

10 Mereteu   58 58 0 100% 0 Apă 

11 Pârâu lui 

Mihai 

 45 41 0 91,11% 0 

Apă 
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Nr. 

crt 
UAT 

Operator/ 

sursă 

Nr. de 

locuințe 

Nr. de 

branșament

e apă 

Nr. de 

racorduri 

canal 

% de 

locuințe 

branșate 

la apă 

% de 

locuințe 

racordate 

la canal 

Observații 

12 Poienița  7 0 0 0 0 Sursă proprie 

13 Stăuini  4 0 0 0 0 Sursă proprie 

14 Valea Goblii  34 22 0 64,70% 0 Apă 

15 Valea lui 

Mihai 

 16 0 0 0 0 

Sursă proprie 

16 Valea 

Vințului 

 142 30 0 21,12% 0 

Apă 

17 Vințu de Jos  1.027 884 376 86,08% 36,62% Apă+canal 

18 Vurpăr  163 129 0 79,14% 0 Apă 

                                                                                           Sursa: UAT-uri, SC APA CTTA SA 
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Anexa 6 

 

Tabel: SITUAȚIA EXISTENTĂ PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 

SISTEMUL DE ANALIZARE ÎN JUDEȚUL ALBA RAPORTATĂ LA POPULAȚIE 

 

Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

1 Abrud SC APA 

CTTA SA  

5.472 3.969 3.856 72,54% 70,47%  

1 Abrud  4.256 3.856 3.856 90,60% 90,60% Apă+ca

nal 

2 Abrud Sat  973 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Gura Cornei  92 20 0 22,22% 0 apă 

4 Soharu  151 93 0 61,59% 0 apă 

2 UAT Aiud SC APA 

CTTA SA 

26.091 21.802 17.525 95,30% 78,39%  

1 Aiud   22.254 18.987 17.525 85,32% 78,75% Apă+ca

nal 

2 Ciumbrud   1.204 1.204 0 100% 0 Apă 

3 Sâncrai   660 503 0 76,22% 0 Apă 

4 Gâmbaș   473 473 0 100% 0 Apă 

5 Păgida  133 133 0 100% 0 Apă 

6 Gârbova de Jos  394 394 0 100% 0 Sursă 

proprie 

7 Gârbova de Sus  245 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

8 Gârbovița  124 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

9 Măgina  496 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

10 Țifra  108 108 0 10% 0 Apă 

3 Alba Iulia SC APA 

CTTA SA 

74.425 74.038 70.915 99,48% 95,30% Apă+ca

nal 

1 Alba Iulia  66.611 66.224 64.011 99,87% 95,14% Apă+ca

nal 

2 Bărăbanț  2.521 2.521 2.521 100% 100% Apă+ca

nal 

3 Micești  2.142 2.142 2.142 100% 100% Apă+ca

nal 

4 Oarda  2.241 2.241 2.241 100% 100% Apă+ca

nal 

5 Pâclișa  910 910 0 100% 0 Apă+ca

nal 

4 Baia de Arieș SC APA 

CTTA SA 

4.026       2.597 2.597 64,51% 64,51% Apă+ca

nal 

1 Baia de Arieș  2.662 2.388 2.365 89,71% 88,85% Apă+ca
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

nal 

2 Brăzești  251 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Cioara de Sus  293 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4  Muncelu  347 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Sartaș  326 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

6 Simulești  147 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Blaj SC APA 

CTTA SA 

                      

20.929 

20.912 19.240 99,92% 91,82% Apă+ca

nal 

1 Blaj  12.204 12.204 12.204 100% 100% Apă+ca

nal 

2 Deleni-Obârșie  15 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Flitești  2 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Izvoarele  3.827 3.827 3.827 100% 100% Apă+ca

nal 

5 Mănărade  1.067 1.067 0 100% 0 Apă+ca

nal 

6 Petrisat  561 561 60 100% 10,70% Apă+ca

nal 

7 Spătac  104 104 0 100% 0 Apă+ca

nal 

8 Tiur  1.644 1.644 1.644 100% 100% Apă 

9 Veza  1.505 1.505 1.505 100% 100% Apă+ca

nal 

6 Cîmpeni SC APA 

CTTA SA 

7.564 5.110 4.143 66,02% 52,63% Apă+ca

nal 

1 Cîmpeni  5.150 4.493 4.143 86,33% 80,45% Apă+ca

nal 

2 Boncești  172 123 0 71,51% 0 Apă 

3 Borlești  71 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Botești  123 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Certege  72 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

6 Coasta Vîscului  77 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

7 Dănduț  73 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

8 Dealu Bistrii  88 0 0 0 0 Sursă 

proprie 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

9 Dealu Capsei  201 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

10 Dric  100 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

11 Fața Abrudului  126 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

12 Florești  129 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

13 Furduiești  108 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

14 Mihoiești  194 194 0 100% 0 Apă 

15 Motorăști  75 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

16 Peste Valea 

Bistrii 

 31 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

17 Poduri  106 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

18 Sorlița  18 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

19 Tomușești  44 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

20 Valea Bistrii  356 190 0 53,71% 0 Apă 

21 Valea Caselor  94 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

22 Vîrși  156 110 0 70,52% 0 Apă 

7 Cugir SC APA 

CTTA SA 

26.445 20.966 20.966 79,28% 79,28% Apă+ca

nal 

1 Cugir  23.938 18.869 18.869 78,82% 78,82% Apă+ca

nal 

2 Bocșitura  24 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Bucuru  77 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Călene  88 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Fețeni  72 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

6 Goasele  31 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

7 Mugești  118 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

8 Vinerea  2.097 2.097 2.097 100% 100% Apă+ca

nal 

8 Ocna Mureș SC APA 

CTTA SA 

14.462 14.462 10.278 100% 67,63% Apă+ca

nal 

1 Ocna Mureș   8.289 8.289 8.289 100% 100% Apă+ca

nal 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

2 Cisteiu de 

Mureș  

 590 590 0 100% 0 Apă+ca

nal 

3 Micoslaca   291 291 0 100% 0 Apă 

4 Uioara de Jos   960 960 0 100% 0 Apă 

5 Uioara de Sus   3.046 3.046 1.953 100% 64,12% Apă+ca

nal 

6 Războieni-

Cetate  

 1.286 1.286 0 100% 0 Apă 

9 Sebeș SC APA 

CTTA SA 

32.481 25.979 25.808 79,98% 79,46% Apă+ca

nal 

1 Sebeș  25.807 20.282 20.168 78,60% 78,15% Apă+ca

nal 

2 Lancrăm  1.521 1.521 1.521 100 100 Apă+ca

nal 

3 Petrești  4.176 4.176 4.119 100 100 Apă+ca

nal 

4 Răhău  977 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

10 Teiuș SC APA 

CTTA SA 

7.412 6.958 1.356 93,13% 8,30% Apă+ca

nal 

1 Teiuș  6.728 6.728 1.356 100% 9,26% Apă+ca

nal 

2 Beldiu  230 230 0 100% 0 Apă 

3 Căpud  305 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Petelca  149 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

11 Zlatna SC APA 

CTTA SA 

7.937 5.715 4.171 70,58% 49,72% Apă+ca

nal 

1 Zlatna   4.171 4.171 4.171 100% 100% Apă+ca

nal 

2 Botești  91 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Budeni  61 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Dealu Roatei  4 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Dobrot  11 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

6 Dumbrava  9 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

7 Feneș  910 7 0 0 0 Apă 

8 Galați  354 354 0 100% 0 Apă 

9 Izvoru 

Ampoiului 

 304 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

10 Pătrângeni  315 315 0 100% 0 Apă 

11 Pirita  155 32 0 20,65% 0 Apă 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

12 Pârâul Gruiului  253 253 0 100% 0 Apă 

13 Podu lui Paul  110 55 0 5,00% 0 Apă 

14 Runc  17 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

15 Ruși  44 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

16 Suseni  137 137 0 100% 0 Apă 

17 Trâmpoiele  392 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

18 Valea Mică  391 391 0 100% 0 Apă 

19 Vâltori  208 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

12 Albac - 2.098 252 252 12,06% 12,06% Apă+ca

nal 

1 Albac Rețea 

proprie 

526 232 232 44,87% 44,87% Apă+ca

nal 

2 Barasti  169 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Budaiesti  122 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Cionesti  103 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Costesti  79 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

6 Dealul Lamasoi  225 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

7 Deve  30 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

8 Dupa Plesa  129 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

9 Fata Albacului  250 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

10 Plesesti  83 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

11 Potionci  65 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

12 Rogoz  153 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

13 Rosesti  38 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

14 Rusesti  69 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

15 Sohodol Rețea 

proprie 

27 20 0 74,07% 0 
Apă 

16 Tamboresti  30 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

13 Almașu Mare Nu este 1.276 0 0 0 0 Sursă 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

rețea proprie 

1 Almașu Mare                                

394 

0 0 0 0 Sursă 

proprie 

2 Almașu de 

Mijloc 
 159 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Brădet  83 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Cheile Cibului  20 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Cib  277 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

6 Glod  215 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

7 Nădăștia  141 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

14 Avram Iancu SC APA 

CTTA SA 

1.545 206 0 13.33% 0  

1 Avram Iancu  104 35 0 33.65% 0 Apă 

2 Achimești  27 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Avramești  19 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Badai  18 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Boldești  9 8 0 0 0 Apă 

6 Călugărești  62 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

7 Căsoaia  34 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

8 Cindești                  14 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

9 Cârăști  25 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

10 Cârtulești  46 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

11 Cocești  51 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

12 Cocoșești  3 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

13 Coroiești  35 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

14 Dealu Crișului  5 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

15 Dolești  96 93 0 96,87% 0 Apă 

16 Dumacesti  32 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

17 Gojeiești  30 0 0 0 0 Sursă 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

proprie 

18 Helerești  66 64 0 96,97% 0 Apă 

19 Incești  71 68 0 95,77% 0 Apă 

20 Jojei  28 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

21 Mărtești  46 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

22 Orgești  39 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

23 Pătrutești  47 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

24 Plai  30 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

25 Pușelești  5 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

26 Stertești  7 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

27 Soicești  38 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

28 Tîrsa  353 287 0 81,30% 0 Apă 

29 Tîrsa Plai  20 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

30 Valea Maciului  8 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

31 Valea Utului  37 34 0 91,89% 0 Sursă 

proprie 

33 Verdești  59 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

34 Vidrișoara  82 43 0 42,44% 0 Apă 

15 Arieşeni  - 1.711 121 0 7,07% 0 Apă 

1 Arieşeni  Rețea 

proprie 

137 121 0 88,32% 0 Apă 

2 Avrameşti  41 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Bubeşti  81 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Casa de Piatră  55 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Cobleş  181 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

6 Dealu Bajului  148 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

7 Fata Cristesei  164 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

8 Fata Lăpuşului  124 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

9 Galbena   189 0 0 0 0 Sursă 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

proprie 

10 Hodobana  48 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

11 Izlaz  123 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

12 Pănteşti  100 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

13 Pătrăhăiteşti  56 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

14 Poieniţa  65 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

15 Raviceşti  21 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

16 Ştei Arieşeni  96 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

17 Sturu  52 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

18 Vanvuceşti  30 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

16 Berghin SC APA 

CTTA SA 

2.027 2.027 1.717 100% 83,63% Apă+ca

nal 

1 Berghin  782 782 782 100% 100% Apă+ca

nal 

2 Ghirbom  555 555 555 100% 100% Apă+ca

nal 

3 Henig  310 310 0 100% 0 Apă 

4 Straja  380 380 380 100% 100% Apă+ca

nal 

17 Bistra SC APA 

CTTA SA 

4.806 2.345 0 44,70% 0  

1 Aroneşti  9 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

2 Băleşti  23 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Băleşti Cătun  69 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Bârleşti  38 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Bistra  2.344 1.971 0 81,24% 0 Apă 

6 Cheleteni  13 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

7 Ciuldeşti  256 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

8 Creţeşti  188 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

9 Dâmbureni  48 0 0 0 0 Sursă 

proprie 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

10 Dealu Muntelui  77 21 0 27,27% 0 Sursă 

proprie 

11 Durăşti  42 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

12 Găneşti  72 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

13 Gârde  360 152 0 42,22% 0 Apă 

14 Hodişeşti  296 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

15 Hudriceşti  98 41 0 41,84% 0 Apă 

16 Lipaia  135 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

17 Lunca Largă  108 42 0 38,89% 0 Apă 

18 Lunca Merilor  142 118 0 83,10% 0 Apă 

19 Mihăieşti  47 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

20 Nămaş  52 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

21 Novăceşti  22 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

22 Perjeşti  8 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

23 Poiana  63 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

24 Poiu  16 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

25 Ratitiş  77 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

26 Runcuri  13 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

27 Sălăgeşti  18 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

28 Ştefanca  28 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

29 Tolăceşti  16 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

30 Tomnatic  10 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

31 Trişoreşti  87 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

32 Țărănești  55 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

33 Vârşi Rontu  7 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

34 Vârşii Mari  10 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

35 Vârşii Mici  49 0 0 0 0 Sursă 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

proprie 

18 Blandiana SC APA 

CTTA SA 

924 890 0 96,32% 0  

1 Acmariu  347 347 0 100% 0 Apă 

2 Blandiana  543 543 0 100% 0 Apă 

3 Ibru  10 0 0 0 0 fântâni 

4 Poieni  4 0 0 0 0 fântâni 

5 Răcătău  20 0 0 0 0 fântâni 

19 Bucerdea 

Grânoasă 

SC APA 

CTTA SA 

2.375 2.352 0 98,97% 0 Apă 

1 Bucerdea 

Grânoasă 
 2.352 2.352 0 100% 0 

Apă 

2 Cornu  8 0 0 0 0 fântâni 

3 Panca  4 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Pădure  11 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

20 Bucium Primăria 1.513 150 148 10,47% 10,33%  

1 Angheleşti  40 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

2 Bisericani  22 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Bucium Rețea 

proprie 

99 32 0 32,32% 0 Apă 

4 Bucium Sat  207 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Cerbu  157 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

6 Ciuculeşti Rețea 

proprie 

70 22 0 33,00% 0 Apă 

7 Coleşeni  59 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

8 Dogăreşti  18 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

9 Fereşti  31 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

10 Floreşti  18 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

11 Gura Izbitei  17 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

12 Heleşti  26 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

13 Izbicioara  10 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

14 Izbita  51 0 0 0 0 Sursă 

proprie 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

15 Jurcuieşti  6 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

16 Lupuleşti Rețea 

proprie 

36 13 0 30,20% 0 Apă 

17 Măgura  20 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

18 Muntari  3 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

19 Petreni  2 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

20 Poiana  19 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

21 Poieni Rețea 

proprie 

103 33 0 32,04% 0 Apă 

22 Stălnişoara Rețea 

proprie 

19 8 0 32,82% 0 Apă 

23 Vâlcea  30 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

24 Valea Abruzel  88 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

25 Valea Albă Rețea 

proprie 

74 23 0 31,08% 0 Apă 

26 Valea Cerbului  59 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

27 Valea Negrilesii Rețea 

proprie 

64 19 0 29,69% 0 Apă 

28 Valeam Poienii  40 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

29 Valea Şesii  134 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

30 Văleni  13 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

21 Câlnic SC APA 

CTTA SA 

1.898 1.681 0 100% 0  

1 Câlnic  1.463 1.463 0 100% 0 Apă 

2 Deal  (Rețea 

proprie) 

435 435 0 100% 0 Apă 

insuficie

ntă în 

timp 

secetos 

22 Cenade SC APA 

CTTA SA 

974 964 0 98,94% 0 Apă 

1 Cenade   964 964 0                    

100% 

0 Apă 

2 Capu Dealului  2 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Gorgan  8 0 0 0 0 Sursă 

proprie 
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Nr 
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Nr. 
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/ 
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deservită 
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% 
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deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

23 Cergău SC APA 

CTTA SA 

1.620 1.620 0 100% 0 Apă 

1 Cergău Mare  1.062 1.062 0 100% 0 Apă 

2 Cergău Mic  330 330 0 100% 0 Apă 

3 Lupu  228 228 0 100% 0 Apă 

24 Ceru Băcăinţi Nu este 

rețea 

253 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

1 Bolovănești  18 0 0 0 0  

2 Bulbuc  9 0 0 0 0 Apă 

3 Ceru Băcăinți  58 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Cucuta  45 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Curpeni  34 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

6 Dumbrăvița  35 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

7 Fântânele  7 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

8 Groși  27 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

9 Valea Mare  16 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

10 Viezuri  4 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

25 Cetatea de 

Baltă 

SC APA 

CTTA SA 

3.167 2.308 0 70,68% 0 

Apă 

1 Cetatea de Baltă   1.998 1.998 0 100% 0 Apă 

2 Crăciunelu de 

Sus  
 121 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Sântămărie   271 271 0 100% 0 Sursă 

proprie 

4 Tătârlaua  777 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

26 Ciugud SC APA 

CTTA SA 

3.048 3.048 3.048 100% 100% Sursă 

proprie 

1 Ciugud   542 542 542 100% 100% Apă+ca

nal 

2 Drâmbar   401 401 401 100% 100% Apă+ca

nal 

3 Dumbrava 

(Ciugud)  

 359 359 359 100% 100% Apă+ca

nal 

4 Hăpria   581 581 581 100% 100% Apă+ca

nal 

5 Șeușa   764 764 764 100% 100% Apă+ca

nal 

6 Teleac   401 401 401 100% 100% Apă+ca
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

nal 

27 Ciuruleasa SC APA 

CTTA SA 

 

1.180 245 0 20,16% 0  

1 Ciuruleasa  518 109 0 21,11% 0 Apă+ca

nal 

2 Bidigești  32 0 0 0 0 Apă 

3 Bodrești  26 0 0 0 0 Apă 

4 Boglești  84 0 0 0 0 Apă 

5 Buninginea  126 0 0 0 0 Apă 

6 Ghedulești  68 0 0 0 0 Apă 

7 Mătișești  136 136 0 100% 0 Apă 

8 Morărești  112 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

9 Vulcan  78 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

28 Crăciunelu de 

Jos 

SC APA 

CTTA SA 

2.148 2.148 2.148 100% 100%  

1 Crăciunelu de 

Jos 
 2.148 2.148 2.148 100% 100% Sursă 

proprie 

apă 

insuficie

ntă în 

timp 

secetos 

29 Cricău SC APA 

CTTA SA 

2.099 2.099 0 100% 0 Apă 

1 Craiva  332 332 0 100% 0 Apă 

2 Cricău  1.385 1.385 0 100% 0 Apă 

3 Tibru  382 382 0 100% 0 Apă 

30 Cut SC APA 

CTTA SA 

1.266 1,266 0 100% 0 Apă 

1 Cut  1.266 1,266 0 100% 0 Apă 

31 Daia Română SC APA 

CTTA SA 

                           

3.145 

3,145 3,145 100% 100% Apă 

1 Daia Română  3,145 3,145 3,145 100% 100% Apă 

32 Doştat SC APA 

CTTA SA 

999 267 0 26,73% 0 Apă 

1 Boz  470 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

2 Doştat  529 267 0 50,47% 0 Apă 

3 Dealu 

Doștatului 

 11 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

33 Fărău SC APA 

CTTA SA 

1.590 530 0 32,44% 0  

1 Fărău  530 530 0 100% 0 Apă 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

2 Heria  269 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

apă 

insuficie

ntă în 

timp 

secetos 

3 Medveş  199 0 0 0 0 Apă+ca

nal 

4 Sânbenedict  267 0 0 0 0 Apă+ca

nal 

5 Şilea  325 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

apă 

insuficie

ntă în 

timp 

secetos 

34 Galda de Jos SC APA 

CTTA SA 

                           

4.398 

3.147 3.147 66,94% 66,94% Apă+ca

nal 

1 Benic  480 480 480 100% 100% Apă+ca

nal 

2 Cetea  422 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

apă 

insuficie

ntă în 

timp 

secetos 

3 Galda de Jos  2.124 2.124 2.124 100% 100% Apă+ca

nal 

4 Galda de Sus - 388 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

apă 

insuficie

ntă în 

timp 

secetos 

5 Lupșeni  23 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

apă 

insuficie

ntă în 

timp 

secetos 

6 Măgura  20 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

apă 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

insuficie

ntă în 

timp 

secetos 

7 Mesentea  211 211 211 100% 100% Apă+ca

nal 

8 Oiejdea  806 806 806 100% 100% Apă+ca

nal 

9 Poiana Galdei  135 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

10 Răicani   21 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

11 Zagriș  4 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

35 Gârbova SC APA 

CTTA SA 

                           

2.112 

2.112 1.557 100% 72,98% Apă+ca

nal 

1 Cărpiniş Rețea 

proprie 

260 260 0 100% 0 

Apă 

2 Gârbova  1.557 1.557 1.557 100% 100% Apă+ca

nal 

3 Reciu  294 294 0 100% 0 Apă 

36 Gârda de Sus SC APA 

CTTA SA 

1.670 446 0 26,02% 0 Sursă 

proprie 

1 Biharia   83 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

 Dealu Frumos  76 32 0 42,10% 0 Apă 

2 Dealu 

Ordâncușii 

 22 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Dobreşti  58 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Gârda de Sus  351 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Gârda Seacă  149 39 0 26,17% 0 Apă 

6 Gheţari  118 81 0 68,64% 0 Apă 

7 Hănăseşti  76 62 0 81,58% 0 Apă 

8 Huzăreşti  77 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

9 Izvoarele  47 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

10 Mununa  80 80 0 100% 0 Apă 

11 Ocoale  264 152 0 57,57% 0 Apă 

12 Plai     109 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

13 Plişti  13 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

14 Scoarţa  25 0 0 0 0 Sursă 

proprie 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

15 Snide  69 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

16 Suceşti  53 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

37 Hopârta SC APA 

CTTA SA 

                           

1.186 

973 0 81,51% 0 Apă 

1 Hopârta  298 298 0 100% 0 Apă 

2 Silivaş  329 329 0 100% 0 Apă 

3 Şpălnaca  167 167 0 100% 0 Apă 

4 Turdaş  213 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Vama Seacă  179 179 0 100% 0 Apă 

38 Horea Rețea 

proprie 

2.080 220 220 10,57% 10,57% Sursă 

proprie 

1 Baba   44 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

2 Buteşti  75 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Dârleşti  333 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Fericet  146 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Giurgiuţ  85 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

6 Horea  350 220 220 62,85% 62,85% Apă 

7 Mănceşti  67 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

8 Mătişeşti  454 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

9 Niculeşti  51 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

10 Pătruseşti  177 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

11 Preteasa  52 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

12 Teiu  77 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

13 Trifeşti  95 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

14 Zânzeşti  62 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

39 Ighiu SC APA 

CTTA SA 

       6.913 4.977 6.913 69,20% 100%  

1 Bucerdea 

Vinoasă  

 903 903 903 100% 100% Apă+ca

nal 

2 Ighiel   SC APA 

CTTA SA 

1010 0 1010 0 100% Canal 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

– canal 

 Sistem 

propriu - 

apa 

3 Ighiu   1.436 1.436 1.436 100% 100% Apă+ca

nal 

4 Șard   2.458 2.458 2.458 100% 100% Apă+ca

nal 

5 Țelna   1.106 0 1.106 0 100% Canal 

40 Întregalde Nu este 

rețea 

615 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

1 Dealu 

Geoagiului 

 56 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

2 Ghioncani  61 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Ilieşti  14 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Întregalde  59 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Ivăniş  61 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

6 Marineşti  9 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

7 Modoleşti  88 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

8 Necrileşti  137 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

9 Popeşti  11 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

10 Sfârcea  44 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

11 Tecşeşti  37 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

41 Jidvei SC APA 

CTTA SA 

5.332 5.332 2.566 100% 40,13% Apă+ca

nal 

1 Bălcaciu   1.262 1.262 0 100% 0 Apă 

2 Căpâlna de Jos   814 814 0 100% 0 Apă 

3 Feisa   840 840 840 100% 100% Apă+ca

nal 

4 Jidvei   1.213 1.213 1.213 100% 100% Apă+ca

nal 

5 Veseuș  1.103 1.103 0 100% 0 Apă 

42 Livezile Nu este 

rețea 

1.253 1.253 0 100% 0 Rețea 

proprie 

apă 

1 Izvoarele             

138 

           

138 

0 100% 0 Rețea 

proprie 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

apă 

2 Livezile  694 694 0 100% 0 Rețea 

proprie 

apă 

3 Poiana Aiudului  298 298 0 100% 0 Rețea 

proprie 

apă 

4 Vălişoara  123 123 0 100% 0 Rețea 

proprie 

apă 

43 Lopadea Nouă SC APA 

CTTA SA 

2.689 2.106 0 78,87% 0 

Apă 

1 Asinip  101 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

apă 

insuficie

ntă în 

timp 

secetos 

2 Băgău  539 539 0 100% 0 Apă 

3 Beţa  348 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

insuficie

ntă în 

timp 

secetos 

4 Ciuguzel  631 631 0 100% 0 Apă 

5 Lopadea Nouă  1.006 1.006 0 100% 0 Apă 

6 Ocnişoara  26 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

insuficie

ntă în 

timp 

secetos 

7 Odverem  38 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

insuficie

ntă în 

timp 

secetos 

44 Lunca 

Mureșului 

 2.561 2.561 1.327 100% 51,82% Rețea 

proprie 

1 Gura Arieșului   571 571 0 100% 0 Rețea 

proprie 

2 Lunca 

Mureșului  

 1.990 1.990 1.327 100% 66,66% Rețea 

proprie 

45 Lupşa SC APA 3.151 844 0 26,80% 0  
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

CTTA SA 

1 Bârzani  31 0 0  0 Sursă 

proprie 

2 Brădeşti  5 0 0  0 Sursă 

proprie 

3 Curmătura  29 0 0  0 Sursă 

proprie 

4 După Deal  22 0 0  0 Sursă 

proprie 

5 Geamăna   0 0  0 Sursă 

proprie 

6 Hădărău  311 0 0  0 Sursă 

proprie 

7 Holobani  9 0 0  0 Sursă 

proprie 

8 Lazuri  156 0 0  0 Sursă 

proprie 

9 Lunca  80 0 0  0 Sursă 

proprie 

10 Lupşa  624 0 0  0 Sursă 

proprie 

11 Mănăstire  76 0 0  0 Sursă 

proprie 

12 Mărgaia  3 0 0  0 Sursă 

proprie 

13 Muşca Rețea apă 531 304 0 57,25% 0 Apă 

14 Părău Cărbunari  23 0 0  0 Sursă 

proprie 

15 Piţiga  122 0 0  0 Sursă 

proprie 

16 Poşogani  45 0 0  0 Sursă 

proprie 

17 Şasa  2 0 0  0 Sursă 

proprie 

18 Trifeşti  6 0 0  0 Sursă 

proprie 

19 Văi  127 0 0  0 Sursă 

proprie 

20 Valea Holhorii  21 0 0  0 Sursă 

proprie 

21 Valea Lupşii Rețea 

proprie 

655 540 0 82,44% 0 Apă 

22 Valea Şesii  44 0 0  0 Sursă 

proprie 

23 Vinţa  41 0 0  0 Sursă 

proprie 

46 Meteş SC APA 2.823 1.006 0 35,64% 0  
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

CTTA SA 

1 Ampoiţa  665 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

2 Isca  14 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Lunca Ampoiţei  156 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Lunca Meteşului  99 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Meteş  348 348 0 100% 0 Apă 

6 Pădurea Tăuţi  26 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

7 Poiana 

Ampoiului 

 281 281 0 100% 0 Apă 

8 Poiana Ursului  10 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

9 Presaca 

Ampoiului 

 377 377 0 100% 0 

Apă 

10 Remetea  17 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

11 Tăuţi  581 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

12 Văleni  249 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

47 Mihalț SC APA 

CTTA SA 

3.287 3.573 0 99,87% 0 

Apă 

1 Cistei   523 523 0 100% 0 Apă 

2 Mihalț   2.485 2.485 0 100% 0 Apă 

3 Obreja   511 511 0 100% 0 Apă 

4 Zaries  4 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

48 Mirăslău SC APA 

CTTA SA 

2.104 1.613 0 75,26% 0  

1 Cicău  137 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

2 Decea   700 700 0 100% 0 Apă 

3 Lopadea Veche  267 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Mirăslău  913 913 0 100% 0 Apă 

5 Ormeniș  81 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

6 Rachiș  6 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

49 Mogoş Rețea 

proprie 

818 52 0 6,36% 0 Rețea 

proprie 

1 Bărbeşti  125 0 0 0 0 Sursă 

proprie 



Strategia de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice  
 

JUDEȚUL ALBA Page 158 
 

Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

2 Bârleşti                                  

36 

0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Bârleşti Cătun  13 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Bârzogani  11 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Boceşti  7 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

6 Bogdăneşti  10 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

7 Buteşti  75 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

8 Cojocani  27 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

9 Cristeşti  30 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

10 Mămăligani  31 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

11 Mogoş  90 52 0 57,77% 0 Apă 

12 Negreşti  9 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

13 Onceşti                                     

4 

0 0 0 0 Sursă 

proprie 

14 Poienile Mogoş  82 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

15 Tomeşti  11 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

16 Valea Bărluţeşti  27 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

17 Valea Barnii  65 0 0  0 Sursă 

proprie 

18 Valea Coceşti  37 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

19 Valea Giogeşti  30 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

20 Valea Mlacii  49 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

21 Valea Țupilor  39 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

50 Noșlac SC APA 

CTTA SA 

1.829 1.819 1.279 99,40% 63,28% Apă+ca

nal 

1 Căptălan  370 370 370 100% 100% Apă+ca

nal 

2 Copand  155 155 0 100% 0 Apă 

3 Găbud  258 258 0 100% 0 Apă 

4 Noșlac  909 909 909 100% 100% Apă+ca

nal 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

5 Stâna de Mureș  187 187 0 100% 0 Apă 

6 Valea Ciuciului  10 0 0 0  Sursă 

proprie 

51 Ocoliş Rețea 

proprie 

582 509 0 82,63% 0 

Apă 

1 Lunca Largă  67 62 0 92,54% 0 Apă 

2 Ocoliş  341 323 0 94,72% 0 Apă 

3 Runc  124 124 0 100% 0 Apă 

4 Vidolm  50 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

52 Ohaba SC APA 

CTTA SA 

                              

659 

648 0 98,55% 0 Apă 

1 Colibi  44 44 0 100% 0 Apă 

2 Măghierat  11 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Ohaba  403 403 0 100% 0 Apă 

4 Secăşel  201 201 0 100% 0 Apă 

53 Pianu SC APA 

CTTA SA 

3.610 1.476 1.179 40,90% 32,66% Sursă 

proprie 

1 Pianu de Jos  2.118 807 807 38,10% 38,10% Apă+ca

nal 

2 Pianu de Sus  1.086 669 372 61,60% 34,26% Apă+ca

nal 

3 Plaiuri  41 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Purcăreţi  265 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Strungari  200 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

54 Poiana Vadului Nu este 

rețea 

1.090 176 0 16,15% 0 Apă 

1 Costeşti  133 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

2 Duduieni  95 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Făgetu de Jos  79 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Făgetu de Sus  159 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Hănăşeşti  84 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

6 Lupăieşti  27 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

7 Morcăneşti  34 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

8 Păsteşti  128 0 0 0 0 Sursă 

proprie 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

9 Petelei  62 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

10 Poiana Vadului Rețea 

stradală 

176 176 0 100% 0 Apă 

11 Stâneşti  113 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

55 Ponor Nu este 

rețea 

596 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

1 După Deal                                  

52 

0 0 0 0 Sursă 

proprie 

2 Geogel  96 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Măcăreşti  33 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Ponor  157 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Vale în Jos  105 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

6 Valea Bucurului  41 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

56 Poşaga Rețea 

parțial 

1.045 529 0 50,63% 0 

 

1 Corteşti  10 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

 Intești  9 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

2 Lunca  Rețea 

stradală 

157 157 0 100% 0 

Apă 

3 Orăşti  106 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Poşaga de Jos Rețea 

stradală 

372 372 0 100% 0 Apă 

5 Poşaga de Sus  169 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

6 Sagagea  222 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

57 Rădești SC APA 

CTTA SA 

                           

1.322 

1.151 628 95,92% 52,33% Apă+ca

nal 

1 Leorinț   324 324 0 100% 0 Apă 

2 Meșcreac  251 251 0 100% 0 Apă 

3 Rădești   698 698 698 100% 100% Apă+ca

nal 

4 Șoimuș  49 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

58 Râmeţ Nu este 

rețea 

545 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

1 Botani  8 0 0 0 0 Sursă 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

proprie 

2 Brădeşti  37 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Cheia  4 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Cotorăşti  45 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Floreşti  23 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

6 Olteni  15 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

7 Râmeţ  53 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

8 Valea Făgetului  37 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

9 Valea Inzelului  51 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

10 Valea Mănăstirii  166 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

11 Valea Poienii  40 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

12 Valea Uzei  42 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

13 Vlădeşti  24 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

59 Rimetea Rețea 

proprie 

1.040 1.040 0 100% 0 Rețea 

proprie 

1 Colţeşti  496 496 0 100% 0 Apă 

2 Rimetea  544 544 0 100% 0 Apă 

60 Roşia de Secaş SC APA 

CTTA SA 

1.605 1.605 0 100% 0 

Apă 

1 Roşia de Secaş  757 757 0 100% 0 Apă 

2 Tău   462 462 0 100% 0 Apă 

3 Ungurei  386 386 0 100% 0 Apă 

61 Roşia Montană Rețea 

proprie 

2.824 457 0 16,19% 0 Sursă 

proprie 

1 Balmoşeşti  44 13 0 29,55% 0 Apă 

2 Blideşti  19 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Bunta  6 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Cărpiniş  300 86 0 28,67% 0 Apă 

5 Coasta Henţii  165 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

6 Corna  178 0 0 0 0 Sursă 

proprie 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

7 Curături  189 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

8 Dăroaia  640 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

9 Garda 

Bărbuleşti 

 90 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

10 Gura Roşiei  116 53 0 34,37% 0 Apă 

11 Iacobeşti  43 13 0 30,23% 0 Apă 

12 Ignăteşti  86 35 0 34,62% 0 Apă 

13 Roşia Montană  658 244 0 33,00% 0 Apă 

14 Soal  73 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

15 Ţarina  88 39 0 44,32% 0 Apă 

16 Vîrtop  129 52 0 40,31% 0 Apă 

62 Sălciua SC APA 

CTTA SA 

1.517 1.346 0 88,87% 0 

Apă 

1 Dealu Caselor  70 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

2 Dumeşti  58 58 0 100% 0 Apă 

3 Sălciua de Jos  614 614 0 100% 0 Apă 

4 Sălciua de Sus  515 515 0 100% 0 Apă 

5 Sub Piatră  159 159 0 100% 0 Apă 

6 Valea Largă  101 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

63 Săliștea SC APA 

CTTA SA 

2.350 2.284 0 97,13% 0 

 

1 Mărgineni  63 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

2 Săliștea  1.252 1.252 0 100% 0 Apă 

3 Săliștea Deal  329 329 0 100% 0 Apă 

4 Tărtăria   706 706 0 100% 0 Apă 

64 Sâncel SC APA 

CTTA SA 

2.665 2.665 0 100% 0 

Apă 

1 Iclod   442 442 0 100% 0 Apă 

2 Pănade   705 705 0 100% 0 Apă 

3 Sâncel   1.518 1.518 0 100% 0 Apă 

65 Sântimbru SC APA 

CTTA SA 

2.993 2.993 2.318 100% 77,45% Apă+ca

nal 

1 Coșlariu   464 464 464 100% 100% Apă+ca

nal 

2 Dumitra   173 173 0 100% 0 Apă 

3 Galtiu   511 511 511 100% 100% Apă+ca

nal 

4 Sântimbru   1.343 1.343 1.343 

 

100% 100% Apă+ca

nal 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

5 Sântimbru  

Fabrica 

   

 

6 Totoi   511 511 0 100% 0 Apă 

66 Săsciori SC APA 

CTTA SA 

6.446 6.291 0 97,31% 0 

 

1 Căpîlna Rețea 

proprie 

862 751 0 86,82% 0 Apă 

rețea 

veche 

2 Dumbrava  122 122 0 100% 0 apă 

3 Laz (Săsciori)  Rețea 

proprie 

385 385 0 100% 0 apă 

rețea 

veche 

4 Loman Rețea 

proprie 

598 590 0 98,62% 0 apă 

rețea 

veche 

5 Săsciori   1.587 1.587 0 100% 0 Apă 

6 Sebeșel   1.555 1.555 0 100% 0 Apă 

7 Pleși Rețea 

proprie 

97 93 0 95,87% 0 apă 

rețea 

veche 

8 Răchita  1.008 1.008 0 100% 0 Apă 

9 Tonea Rețea 

proprie 

232 200 0 86,20% 0 apă 

rețea 

veche 

67 Scărişoara Nu este 

rețea 

1.674 182 0 10,34% 0  

1 Bârleşti  22 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

2 Boteşti  22 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Faţa Lăzeşti  74 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Floreşti  36 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Lăzeşti  82 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

6 Lespezea  71 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

7 Matei  38 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

8 Negeşti  129 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

9 Preluca  75 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

10 Runc  133 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

11 Scărişoara  728 182  23,95%  Sursă 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

proprie 

12 Sfoartea  77 0 0 0 0 Apă 

13 Ştiuleţi  171 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

14 Trânceşti  16 0 0 0 0  

68 Sohodol SC APA 

CTTA SA 

1.772 316 191 17,84% 10,78%  

1 Băzeşti  27 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

2 Bilăneşti  113 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Bobăreşti  46 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Brădeana  162 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Burzoneşti  78 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

6 Deonceşti  28 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

7 Dilimani  43 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

8 Furduieşti  13 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

9 Gura Sohodol  191 191 191 100% 100% Apă+ca

nal 

10 Hoanca  78 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

11 Joldişeşti  2 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

12 Lazuri  143 125 0 86,46% 0 Apă 

13 Leheşti  32 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

14 Lumineşti  32 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

15 Morăreşti  43 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

16 Muneşti  22 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

17 Năpăieşti  32 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

18 Nelegeşti  21 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

19 Nicoreşti  43 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

20 Peleş  51 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

21 Poiana  16 0 0 0 0 Sursă 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

proprie 

22 Robeşti  10 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

23 Sebişeşti  34 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

24 Sicoieşti  35 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

25 Simoceşti  29 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

26 Sohodol  247 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

27 Surdeşti  35 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

28 Toci  2 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

29 Valea Verde  12 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

30 Vladoseşti  88 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

69 Stremț SC APA 

CTTA SA 

2.455 2.065 2.065 83,87% 83,87%  

1 Geoagiu de Sus  731 731 731 100% 100% Apă+ca

nal 

2 Geomal  327 0 0 0 0 Sursă 

proprie-

apă 

insuficie

ntă în 

timp 

secetos 

3 Fața Pietrii  63 0 0 0 0 Sursă 

proprie-

apă 

insuficie

ntă în 

timp 

secetos 

4 Stremț  1.334 1.334 1.334 100% 100% Apă+ca

nal 

70 Șibot SC APA 

CTTA SA 

2.451 2.131 0 86,95% 0 

Apă 

1 Balomiru de 

Câmp  

 581 581 0 100% 0 Apă 

2 Băcăinți  319 0 0 0 0 Sursă 

proprie-

apă 

insuficie

ntă în 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

timp 

secetos 

3 Sărăcsău  240 240 0 100% 0 Apă 

4 Șibot  1.310 1.310 0 100% 0 Apă 

71 Șona SC APA 

CTTA SA 

4.392 3.945 2.729 97,00% 62,14% Apă 

1 Alecuș  112 0 0 0 0 Sursă 

proprie-

apă 

insuficie

ntă în 

timp 

secetos 

2 Biia   1.240 1.240 1.240 100% 100% Apă+ca

nal 

3 Lunca Târnavei   407 407 0 100% 0 Apă 

4 Sănmiclăuș   1.489 1.489 1.489 100% 100% Apă+ca

nal 

5 Șona   1.134 1.134 0 100% 0 Apă 

6 Valea Sasului  10 0 0 0 0 Sursă 

proprie-

apă 

insuficie

ntă în 

timp 

secetos 

72 Şpring Nu este 

rețea 

2.583 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

1 Cunţa   618 0 0 0 0 Sursă 

proprie-

apă 

insuficie

ntă în 

timp 

secetos 

2 Drașov  555 0 0 0 0 Sursă 

proprie-

apă 

insuficie

ntă în 

timp 

secetos 

3 Şpring  779 0 0 0 0 Sursă 

proprie-

apă 

insuficie

ntă în 

timp 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

secetos 

4 Vingard  629 0 0 0 0 Sursă 

proprie-

apă 

insuficie

ntă în 

timp 

secetos 

73 Şugag SC APA 

CTTA SA 

2.917 2.188 2.188 75,00% 75,00% Apă+ca

nal 

1 Arți  217 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

2 Bârsana  144 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Dobra  583 583 583 100% 100% Apă+ca

nal 

4 Jidoştina  61 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Mărtinie  582 582 582 100% 100% Apă+ca

nal 

6 Şugag  1.213 1.213 1.213 100% 100% Apă+ca

nal 

7 Tău Bistra   0 0 0 0 Sursă 

proprie 

74 Unirea SC APA 

CTTA SA 

5.047 3.858 2.870 75,21% 59,84% Apă+ca

nal 

1 Ciugudu de Jos  355 355 0 100% 0 Apă 

2 Ciugudu de Sus  158 156 144 94,94% 88,61% Apă+ca

nal 

3 Dumbrava  443 443 0 100% 0 Apă 

4 Inoc  233 233 0 100% 0 Apă 

5 Măhăceni  294 294 0 100% 0 Apă 

6 Unirea  3.564 3.564 2.874 100% 79,96% Apă+ca

nal 

75 Vadu Moţilor Nu este 

rețea 

1.373 43 0 3,14% 0 Apă 

1 Bodeşti  121 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

2 Burzeşti  31 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Dealu Frumos  236 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Lăzeşti  28 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Necşeşti  173 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

6 Poduri Briceşti  128 0 0 0 0 Sursă 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

proprie 

7 Popeştii de Jos  127 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

8 Popeştii de Sus  124 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

9 Tomuţeşti   96 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

10 Toteşti  40 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

11 Vadu Moţilor  212 43 0 20,28% 0 Apă 

12 Vâltori  57 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

76 Valea Lungă SC APA 

CTTA SA 

3.127 2.199 0 70,33% 0  

1 Făget  34 0 0 0 0 Sursă 

proprie-

apă 

insuficie

ntă în 

timp 

secetos 

2 Glogoveț  106 106 0 100% 0 Apă 

3 Lodroman  160 160 0 100% 0 Apă 

4 Lunca  303 303 0 100% 0 Apă 

5 Tăuni  167 167 0 100% 0 Apă 

6 Valea Lungă  1.463 1.463 0 100% 0 Apă 

77 Vidra Nu este 

rețea 

1.637 8 0 0,48% 0 Apă 

1 Bai   7 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

2 Bobăreşti  73 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

3 Bogdăneşti  10 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Bordeştii Poieni 4       

5 Culdeşti  66 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

6 Dealu Goieşti  78 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

7 Dos  66 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

8 Dosu Luncii  20 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

9 Dosu Văseşti  12 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

10 Dragoieşti 

Lunca 

 78 0 0 0 0 Sursă 

proprie 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

11 Ficăreşti   39 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

12 Gligoreşti   16 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

13 Goieşti   79 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

14 Haiduceşti  101 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

16 Hoanca  3 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

17 Jefleşti  22 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

18 Lunca  48 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

19 Lunca Bisericii  45 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

20 Lunca de Jos  39 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

21 Lunca Goieşti  54 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

22 Lunca Veseşti  81 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

23 Modoleşti  21 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

24 Nemeşi  63 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

25 Oideşti  67 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

26 Pitărceşti  18 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

27 Pleşcuţa  87 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

29 Ponorel  71 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

30 Puiuleteşti  54 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

31 Runc  40 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

32 Segaj  12 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

33 Urdeş  17 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

34 Vălcăneasa  38 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

35 Vălceşti  3 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

36 Valea Morii  81 0 0 0 0 Sursă 

proprie 
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Nr 

crt 
UAT Operator 

Nr. 

populație

/ 

localitate 

 

Populație 

deservită 

cu apă 

 

Populație 

deservită 

cu canal 

 

 

Populație 

deservită 

cu apă/ 

localitate 

% 

 

Populație 

deservită 

cu canal/ 

localitate 

% 

Observ

ații 

37 Vărtăneşti  56 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

38 Văseşti  29 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

39 Vidra  43 8 0 18,60% 0 Apă 

78 Vințu de Jos SC APA 

CTTA SA 

5.480 4.723 2.563 84,36% 53,38%  

1 Crișeni  27 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

2 Câmpu Globii  121 121 0 100% 0 Apă 

3 Ciocașu  4 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

4 Dealu Ferului   36 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

5 Gura Cuțului  26 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

6 Hațegana  20 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

7 Inuri  45 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

8 Laz  9 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

9 Mătăcina  3 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

10 Mereteu   162 162 0 100% 0 Apă 

11 Pârâu lui Mihai  125 125 0 100% 0 Apă 

12 Poienița  23 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

13 Stăuini  8 0 0 0 0 Sursă 

proprie 

14 Valea Goblii  92 92 0 0 0 Apă 

15 Valea lui Mihai  44 44 0 0 0  

16 Valea Vințului  458 458 0 100% 0 Apă 

17 Vințu de Jos  3.792 3.792 3.113 100% 100% Apă+ca

nal 

18 Vurpăr  485 485 0 100% 0 Apă 

                                                                                       Sursa: INS, UAT-uri, SC APA CTTA SA 

Notă : Sursă proprie – izvor, fântână, etc. 
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Anexa 7   

 

Tabel:  SITUAȚIA CONTRACTELOR DE SALUBRIZARE LA NIVEL DE UAT 2017 

 

Nr. 

crt. 
UAT OPERATOR 

Nr. de 

locuinte 

Nr. de 

contracte 

încheiate 

% nr. de 

contracte/ 

nr. de 

locuințe 

1 Alba Iulia SC  Polaris  Holding SRL 29.490 27.956 94,80% 

2 Abrud Serviciul Public de Salubritate 

Abrud 

  2.552    1.352 52,97% 

3 Aiud SC Greendays SA 10.095    4.080 40,41% 

4 Baia de Arieș SC Eco Montan Apuseni SRL   1.399 1.006 71,90% 

5 Blaj SC Financiar Urban SRL   6.633    5.444 82,07% 

6 Cîmpeni SC Salubritate Apuseni SRL   2.920    1.674 57,33% 

7 Cugir SC G&E Invest 2003 SRL   8.829    7.690 87,10% 

8 Ocna Mureș SC Financiar Urban SRL   5.033    4.200 83,45% 

9 Sebeș SC Greendays SA   9.550    7.002 63,48% 

10 Teiuș SC  Polaris  Holding SRL   2.211    2.201 99,55% 

11 Zlatna SC Financiar Urban SRL   3.512    2.476 70,50% 

12 Albac SC Salubritate Apuseni SRL      744       600 80,64% 

13 Almașu Mare                     -      728         - 0 

14 Arieșeni Serviciul Public Cîmpeni      590       588 99,66% 

15 Avram Iancu SC Salubritate Apuseni SRL    1.141      437 38,30% 

16 Berghin SC  Polaris  Holding SRL       820      820 100% 

17 Bistra SC Eco Montan Apuseni SRL    1.638      325 19,86% 

18 Blandiana      SC G&E Invest 2003 SRL            398      375 94,42% 

19 Bucerdea Grânoasă SC Greendays SA       863      861 99,76% 

20 Bucium Serviciul Public  Abrud       777      320 41,18% 

21 Câlnic SC Schuster Ecosal SRL       681      530 77,82% 

22 Cenade SC Financiar Urban SRL       395      370 93,67% 

23 Cergău SC Financiar Urban SRL       621      618 99,51% 

24 Ceru Băcăinți                      -       114         - 0 

25 Cetatea de Baltă SC Schuster Ecosal SRL    1.287   1.209 93,93% 

26 Ciugud SC  Polaris  Holding SRL    1.185      980 82,70% 

27 Ciuruleasa Serviciul Public  Abrud       403      325 80,65% 

28 Crăciunelu de Jos SC Greendays SA       700      490 70,00% 

29 Cricău SC  Polaris  Holding SRL       675      634 93,92% 

30 Cut SC Schuster Ecosal SRL       497      250 50,30% 

31 Daia Română SC Schuster Ecosal SRL       946      742 78,43% 

32 Doștat SC Schuster Ecosal SRL       393      178 45,29% 

33 Fărău SC Greendays SA       678      650 95,87% 

34 Galda de Jos SC  Polaris  Holding SRL    1.549   1.549 100% 

35 Gârbova SC Schuster Ecosal SRL       814      812 99,75% 

36 Gârda de Sus SC Salubritate Apuseni SRL       724      550 75,97% 

37 Hopârta SC Financiar Urban SRL       696      248 35,63% 

38 Horea SC Eco Montan Apuseni SRL       802 800 99,75% 

39 Ighiu SC  Polaris  Holding SRL    2.045   2.043 99,90% 

40 Întregalde -       402         0 0 

41 Jidvei SC Financiar Urban SRL    1.443   1.418 98,27% 

42 Livezile SC Greendays SA       735      451 61,36% 

43 Lopadea Nouă SC Greendays SA       923      725 78,55% 

44 Lunca Mureșului SC Financiar Urban SRL       852      850 99,76% 

45 Lupșa SC  Polaris  Holding SRL    1.472      300 20,38% 
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Nr. 

crt. 
UAT OPERATOR 

Nr. de 

locuinte 

Nr. de 

contracte 

încheiate 

% nr. de 

contracte/ 

nr. de 

locuințe 

46 Meteș SC Financiar Urban SRL 1.179 1007 85.41% 

47 Mihalț SC  Polaris  Holding SRL    1.150      897 78,00% 

48 Mirăslău SC Financiar Urban SRL       921      415 45,06% 

49 Mogoș Serviciul Public  Abrud       385      152 39,48% 

50 Noșlac SC Financiar Urban SRL    1.102      574 52,08% 

51 Ocoliș SC Eco Montan Apuseni SRL       383      153 39,95% 

52 Ohaba SC Schuster Ecosal SRL       426      201 47,18% 

53 Pianu SC Schuster Ecosal SRL    1.028      715 69,55% 

54 Poiana Vadului SC Salubritate Apuseni SRL   393        35 08,90% 

55 Ponor SC Salubris SRL Alba       351      159 45,30% 

56 Poșaga SC Eco Montan Apuseni SRL       487      167 34,29% 

57 Rădești SC Financiar Urban SRL    558      465 83,33% 

58 Râmeț                   -    270       - 0 

59 Rîmetea SC Schuster Ecosal SRL       666      312 46,84% 

60 Roșia de Secaș SC Schuster Ecosal SRL       631       407 64,50% 

61 Roșia Montană SC Financiar Urban SRL    1.254       324 25,84% 

62 Sălciua SC Eco Montan Apuseni SRL       609       312 51,23% 

63 Săliștea  SC  Polaris  Holding SRL       923       554 60,00% 

64 Sâncel SC Financiar Urban SRL       985       396 40,20% 

65 Sântimbru SC  Polaris  Holding SRL    1.065       895    84,04% 

66 Săsciori SC Greendays SA    1.994 1.955 98,04% 

67 Scărișoara SC Salubritate Apuseni SRL       700  643 91,86% 

68 Sohodol SC Salubritate Apuseni SRL       950       950 98,96%  

69 Stremț SC  Polaris  Holding SRL       832       830 99,76% 

70 Șibot SC G&E Invest 2003 SRL       871 805 92,42% 

71 Șona SC Financiar Urban SRL    1.538       784    50,97% 

72 Șpring SC Schuster Ecosal SRL       836       556 66,51% 

73 Șugag SC G&E Invest 2003 SRL    1.100       585 53,18% 

74 Unirea SC Financiar Urban SRL    2.058    1.780 86,49% 

75 Vadu Moților SC Salubritate Apuseni SRL       680         34 5,00% 

76 Valea Lungă               -    1.123          0   0 

77 Vidra SC Salubritate Apuseni SRL       603 601 99,73% 

78 Vințu de Jos SC Greendays SA 1.886 1430 74,23% 

 Total  140.892 105.222 65,74% 
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Anexa 8 

 

Tabel: Situația existentă privind Gradul de acoperire cu iluminat public stradal în 

localitățile din județul Alba. 

 

Mediul urban 

Nr. 

crt 
UAT 

Nr. 

populație/ 

localitate 

Lungime rețea 

iluminat public 

-km- 

Nr. stâlpi 

rețea/ UAT 

-buc.- 

Nr. corpuri 

de iluminat 

-buc.- 

Operator 

Grad de 

acoperire 

    -%- 

1 Abrud 5.472 26,50 600 590 Primăria - 

serviciu 

75% 

1 Abrud 5.229 24,65     

2 Gura Cornei 92 0,35     

3 Soharu 151 1,50     

2 UAT Aiud 26.091 96,25 2.071 2.070 SPAPL 

Aiud, str. 

Tribun 

Tudoran 

 nr. 9 

90% 

1 Aiud  22.254 75,80     

2 Ciumbrud  1.204 5,45     

3 Sâncrai  660 2,85     

4 Gâmbaș  473 1,95     

5 Păgida 133 0,50     

6 Gârbova de Sus 394 2,60     

7 Gârbova de Jos 245 2,80     

8 Gârbovița 124 0,90     

9 Măgina 496 2,75     

10 Țifra 108 0,65     

3 Alba Iulia 74.425 180,55 6120 6120 S.C. FLASH 

LIGHTING 

SERVICES 

S.A., 

București  

87,5% 

4 Baia de Arieș 4.026 18,40 622 534 SC Electrica 

Furnizare 

90% 

1 Baia de Arieș 2.662 9,65     

2 Brăzești 251 1,40     

3 Cioara de Sus 293 1,85     

4 Muncelu 347 2,35     

5 Sartăș 326 3,15     

6 Simulești 147 -     

5 Blaj 20.929 77,90 2.000 2.000 SC Electrica 

Furnizare 

100% 

1 Blaj     12.204 48,45     

2 Deleni-Obârșie 15 -     

3 Flitești 2 -     

4 Izvoarele 3.827 7,85     
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Nr. 

crt 
UAT 

Nr. 

populație/ 

localitate 

Lungime rețea 

iluminat public 

-km- 

Nr. stâlpi 

rețea/ UAT 

-buc.- 

Nr. corpuri 

de iluminat 

-buc.- 

Operator 

Grad de 

acoperire 

    -%- 

5 Mănărade  1.067 4,35     

6 Petrisat  561 3,20     

7 Spătac 104 0,60     

8 Tiur  1.644 6,80     

9 Veza 1.505 6,65     

6 Câmpeni 7.564 24,65 671 671 SC Electrica 

Furnizare 

90% 

1 Câmpeni 5.150 15,85     

2 Boncești 172 1,35     

3 Borlești 71 0,20     

4 Botești 123 0,40     

5 Certege 72 0,25     

6 Coasta Vâscului 77 -     

7 Dănduț 73 0,40     

8 Dealu Bistrii 88 -     

9 Dealu Capsei 201 0,50     

10 Dric 100 -     

11 Fața Abrudului 126 -     

12 Florești 129 0,45     

13 Furduiești 108 0,45     

14 Mihoiești 194 1,65     

15 Motorăști 75 0,30     

16 Peste Valea 

Bistrii 

31 -     

17 Poduri 106 0,55     

18 Sorlița 18 0,25     

19 Tomușești 44 -     

20 Valea Bistrii 356 2,25     

21 Valea Caselor 94 -     

22 Vârși 156 -     

7 Cugir 26.445 93,25 2.035 2.035 SC Electrica 

Furnizare 

95% 

1 Bocșitura 24 0,10     

2 Bucura 77 0,50     

3 Călene 88 0,40     

4 Cugir 23.938 82,85     

5 Fețeni 72 0,30     

6 Goasele 31 -     

7 Mugești 118 0,20     

8 Vinerea  2.097 8,90     

8 Ocna Mureș 14.462 56,15 1.250 1.250 Delgaz Grid 90% 

1 Ocna Mureș  8.289 35,75     

2 Cisteiu de Mureș  590 4,75     

3 Micoșlaca  291 1,55     
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Nr. 

crt 
UAT 

Nr. 

populație/ 

localitate 

Lungime rețea 

iluminat public 

-km- 

Nr. stâlpi 

rețea/ UAT 

-buc.- 

Nr. corpuri 

de iluminat 

-buc.- 

Operator 

Grad de 

acoperire 

    -%- 

4 Uioara de Jos  960 3,65     

5 Uioara de Sus  3.046 5,85     

6 Războieni-Cetate  1.286 4,60     

9 Sebeș 32.481 71,15 2.234 2.234 SC Electrica 

Furnizare- 

Sebeș 

90% 

1 Sebeș 25.807 42,30     

2 Lancrăm  1.521 5,25     

3 Petrești 4.176 19,85     

4 Răhău 977 3,75     

10 Teiuș 7.412 32,75 934 934 SC Electrica 

Furnizare 

90% 

1 Teiuș  6.728 26,85     

2 Beldiu 230 2,15     

3 Căpud 305 2,40     

4 Petelca 149 1,35     

11 Zlatna 7.937 43,24 1.623 1.623 În curs de 

modernizare 

80% 

1 Zlatna  4.171 21,50     

2 Botești 91 1,20     

3 Budeni 61 0,25     

4 Dealu Roatei 4 -     

5 Dobrot 11 -     

6 Dumbrava 9 -     

7 Feneș 910 4,65     

8 Galați 354 3,54     

9 Izvoru Ampoiului 304 -     

10 Pătrângeni 315 2,10     

11 Pirita 155 0,55     

12 Pârâul Gruiului 253 0,85     

13 Podu lui Paul 110 0,50     

14 Runc 17 -     

15 Ruși 44 0,15     

16 Suseni 137 0,90     

17 Trâmpoiele 392 2,60     

18 Valea Mică 391 3,25     

19 Vâltori 208 1,20     
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Mediul rural 

 

 

 

Nr. 

crt 
UAT 

Nr. 

populație/ 

localitate 

Lungime 

rețea iluminat 

public 

-km- 

Nr. stâlpi 

rețea/ 

UAT 

-buc.- 

Nr. 

corpuri de 

iluminat 

-buc.- 

Operator 

Grad de 

acoperire 

% 

12 Albac 2.098 11,10 220 110 Primăria 20% 

1 Albac 526 3,00     

2 Bărăști 169 1,00     

3 Budăiești 122 0,80     

4 Cionești 103 0.60     -    

5 Costești 79 0,20     

6 Dealul Lămășoi 225 1,50     

7 Deve 30 0,10     

8 Dupa Pleșe 129 1,00     

9 Fața Albacului 250 1,00 -    

10 Pleșesti 83 0,50     

11 Potionci 65 0,20     

12 Rogoz 153 0,70 -    

13 Rosesti 38 0,10     

14 Rusesti 69 0,15     

15 Sohodol 27 0,10     

16 Tamborești 30 0,15     

13 Almașu Mare 1.276 9,10 195 160 SC Electrica 

Energie 

ENEL 

70% 

1 Almașu Mare 553 3,75     

2 Brădet 83 -     -    

3 Cheile Cibului 20 0,05     

4 Cib 277 1,70     

5 Glod 215 1,60     

6 Nădăștia 141 1,00     

14 Avram Iancu 1.545 10,85 200 110 SC Electrica 

Transilvania 

Sud 

90% 

1 Avram Iancu 104 1,75     

2 Achimești 27 0,20     

3 Avrămești 19 0,15     

4 Bădăi 18 0,10     

5 Boldești 9 0,05     

6 Călugărești 82 0,75     

7 Căsoaia 34 0,35     

8 Cândești 14 0,15     

9 Cârăști 25 0,10     

10 Cârtulești 46 0,45     

11 Cocești 81 0,80     

12 Cocoșești 3 0,05     
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Nr. 

crt 
UAT 

Nr. 

populație/ 

localitate 

Lungime 

rețea iluminat 

public 

-km- 

Nr. stâlpi 

rețea/ 

UAT 

-buc.- 

Nr. 

corpuri de 

iluminat 

-buc.- 

Operator 

Grad de 

acoperire 

% 

13 Coroiești 45 0,30     

14 Dealu Crișului 5 0,05     

15 Dolești 96 0,75     

16 Gojeiești 42 0,50     

17 Helerești 30 0,35     

18 Dumăcești 66 0,50     

19 Incești 71 1,00     

20 Jojei 38 1,00     

21 Mărtești 46 0,40     

22 Orgești 49 0,40     

23 Pătruțești 47 0,35     

24 Plai 30 0,25     

25 Pușelești 5 0,05     

26 Ștertești 7 0,05     

27 Șoicești 38 0,30     

28 Tîrsa 353 2,00     

29 Tîrsa Plai 20 0,20     

30 Valea Maciului 8 0,05     

31 Valea Uțului 37 0,60     

33 Verdești 59 0,70     

34 Vidrișoara 82 1,00     

15 Arieşeni  1.711 11,30 200 150 SC Electrica 

Furnizare 

30% 

1 Arieşeni  137 2,90     

2 Avrămeşti 41 0,20     

3 Bubeşti 81 0,50     

4 Casa de Piatră 55 0,35     

5 Cobleş 181 1,00     

6 Dealu Bajului 148 0,75     

7 Fața Cristesei 164 0,50     

8 Fața Lăpuşului 124 0,40     

9 Galbena  189 1,20     

10 Hodobana 48 0,20     

11 Izlaz 123 0,50     

12 Pănteşti 100 0,40     

13 Pătrăhăiteşti 56 0,30     

14 Poieniţa 65 0,30     

15 Raviceşti 21 0,05     

16 Ştei Arieşeni 96 0,80     

17 Sturu 52 0,30     

18 Vanvuceşti 30 0,30     

16 Berghin 2.027 12,95 331 331 SC Electrica 

Furnizare 

80% 

1 Berghin 782 4,85     
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Nr. 

crt 
UAT 

Nr. 

populație/ 

localitate 

Lungime 

rețea iluminat 

public 

-km- 

Nr. stâlpi 

rețea/ 

UAT 

-buc.- 

Nr. 

corpuri de 

iluminat 

-buc.- 

Operator 

Grad de 

acoperire 

% 

2 Ghirbom 555 3,55     

3 Henig 310 2,10     

4 Straja 380 2,45     

17 Bistra 4.806 11,25 220 180 SC Electrica  85% 

1 Aroneşti 9 -     

2 Băleşti 23 0,10     

3 Băleşti Cătun 69 0,30     

4 Bârleşti 38 0,20     

5 Bistra 2.344 9,35     

6 Cheleteni 13 0,10     

7 Ciuldeşti 256 1,50     

8 Creţeşti 188 0,70     

9 Dâmbureni 48 0,20     

10 Dealu Muntelui 77 0,30     

11 Durăşti 42 0,20     

12 Găneşti 72 0.40     

13 Gârde 360 2,00     

14 Hodişeşti 296 1,50     

15 Hudriceşti 98 0,70     

16 Lipaia 135 0,70     

17 Lunca Largă 108 0,75     

18 Lunca Merilor 142 1,00     

19 Mihăieşti 47 0,20     

20 Nămaş 52 0.30     

21 Novăceşti 22 0,10     

22 Perjeşti 8 0,05     

23 Poiana 63 0,30     

24 Poiu 16 0,15     

25 Ratitiş 77 0.40     

26 Runcuri 13 0,10     

27 Sălăgeşti 18 0,20     

28 Ştefanca 28 0,30     

29 Ţărăneşti 16 0,10     

30 Tolăceşti 10 0,10     

31 Tomnatic 87 0,85     

32 Trişoreşti 55 -     

33 Vârşi Rontu 7 0,10     

34 Vârşii Mari 10 0,10     

35 Vârşii Mici 49 0,65     

18 Blandiana 924 7,65 220  SC Electrica 

Transilvania 

Sud 

90% 

1 Acmariu 347 3,15     

2 Blandiana 543 4,25     
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Nr. 

crt 
UAT 

Nr. 

populație/ 

localitate 

Lungime 

rețea iluminat 

public 

-km- 

Nr. stâlpi 

rețea/ 

UAT 

-buc.- 

Nr. 

corpuri de 

iluminat 

-buc.- 

Operator 

Grad de 

acoperire 

% 

3 Ibru 10 -     

4 Poieni 4 -     

5 Răcătău 20 0,25     

19 Bucerdea 

Grânoasă 

2.375 14,80 418  SC Electrica 

Transilvania 

Sud 

90% 

1 Bucerdea 

Grânoasă 

2.352 14,65     

2 Cornu 8 0,15     

3 Panca 4 -     

4 Pădure 11 -     

20 Bucium 1.513 18,35 450 400 SCElectrose

rv Arieșul 

SRL 

90% 

1 Angheleşti 40 0,25     

2 Bisericani 22 0,10     

3 Bucium 99 1,15     

4 Bucium Sat 207 1,25     

5 Cerbu 157 1,25     

6 Ciuculeşti 70 0,60     

7 Coleşeni 59 0,30     

8 Dogăreşti 18 0,20     

9 Fereşti 31 0,30     

10 Floreşti 18 0,20     

11 Gura Izbitei 17 0,60     

12 Heleşti 26 0,20     

13 Izbicioara 10 0,10     

14 Izbita 51 1,00     

15 Jurcuieşti 6 0,20     

16 Lupuleşti 36 0,30     

17 Măgura 20 0,30     

18 Muntari 3 -     

19 Petreni 2 -     

20 Poiana 19 0,30     

21 Poieni 103 2,75     

22 Stălnişoara 19 0,40     

23 Vâlcea 30 0,30     

24 Valea Abruzel 88 1,00     

25 Valea Albă 74 0,80     

26 Valea Cerbului 59 0.80     

27 Valea Negrilesii 64 0,85     

28 Valea Poienii 40 0,20     

29 Valea Şesii 134 1,85     

30 Văleni 13 0,20     

21 Câlnic 1.898 10,70 290  SC Electrica 100% 
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Nr. 

crt 
UAT 

Nr. 

populație/ 

localitate 

Lungime 

rețea iluminat 

public 

-km- 

Nr. stâlpi 

rețea/ 

UAT 

-buc.- 

Nr. 

corpuri de 

iluminat 

-buc.- 

Operator 

Grad de 

acoperire 

% 

Furnizare 

SA 

1 Câlnic 1.463 7,55     

2 Deal 435 3,15     

22 Cenade 974 5,65 198  SC Electrica 

Furnizare 

90% 

1 Cenade  964 5,65     

2 Capu Dealului 2 -     

3 Gorgan 8 -     

23 Cergău 1.620 10,40 200  SC Electrica 

Furnizare 

100% 

1 Cergău Mare 1.062 5,55     

2 Cergău Mic 330 2,60     

3 Lupu 228 2,25     

24 Ceru Băcăinţi 253 3,10 110 70 SC Electrica 

Furnizare 

SA, Brasov. 

68% 

1 Bolovăneşti 18 0,20     

2 Bulbuc 9 0,30     

3 Ceru Băcăinţi 58 1,00     

4 Cucuta 45 0,45     

5 Curpeni 34 0,30     

6 Dumbrăviţa 35 0,25     

7 Fântânele 7 0,10     

8 Groşi 27 0,30     

9 Valea Mare 16 0,20     

10 Viezuri 4 -     

25 Cetatea de Baltă 3.167 16,50 455  SC Electrica 

Transilvania 

Sud 

100% 

1 Cetatea de Baltă  1.998 9,85     

2 Crăciunelu de Sus  121 1,25     

3 Sântămărie  271 1,55     

4 Tătârlaua 777 3,85     

26 Ciugud 3.048 21,20 424 424 SC Electrica 

Furnizare 

100% 

1 Ciugud  542 3,85     

2 Drâmbar  401 3,15     

3 Dumbrava 

(Ciugud)  

359 2,25     

4 Hăpria  581 4,00     

5 Șeușa  764 5,35     

6 Teleac  401 3,50     

27 Ciuruleasa 1.180 10,20 492 380 SDEE 

Electrica 

Furnizare 

SA, Brasov. 

70% 
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Nr. 

crt 
UAT 

Nr. 

populație/ 

localitate 

Lungime 

rețea iluminat 

public 

-km- 

Nr. stâlpi 

rețea/ 

UAT 

-buc.- 

Nr. 

corpuri de 

iluminat 

-buc.- 

Operator 

Grad de 

acoperire 

% 

ENEL 

Energie 

Banat 

Timișoara. 

1 Bidigeşti 518 4,65     

2 Bodreşti 32 0,25     

3 Bogleşti 26 0,20     

4 Buninginea 84 0,75     

5 Ciuruleasa 126 1,10     

6 Gheduleşti 68 0,50     

7 Mătişeşti 136 1,20     

8 Morăreşti 112 1,00     

9 Vulcan 78 0,55     

28 Crăciunelu de 

Jos 

2.148 8,65 431 431 SC Electrica 

Transilvania 

Sud 

100% 

1 Crăciunelu de Jos 2.148 8,65     

29 Cricău 2.099 11,60 410 390 SC Electrica 

SA 

95% 

1 Craiva 332 2,40     

2 Cricău 1.385 6,35     

3 Tibru 382 2,85     

30 Cut 1.266 4,65 250 220 SC Electrica 

Transilvania 

Sud 

80% 

1 Cut 1.266 4,65     

31 Daia Română 3.145 9,85 395 395 SC Electrica 

Transilvania 

Sud 

100% 

1 Daia Română 3.145 9,85     

32 Doştat 999 6,60 250 250 SC Electrica 

Transilvania 

Sud 

100% 

1 Boz 470 2,75     

2 Doştat 529 3,85     

3 Dealu Dostatului 11 0,10     

33 Fărău 1.590 10,30 462 450 SC Electrica 

Transilvania 

Sud 

95% 

1 Fărău 530 3,25     

2 Heria 269 1,65     

3 Medveş 199 1,50     

4 Sânbenedic 267 1,75     

5 Şilea 325 2,15     

34 Galda de Jos 4.398 24,20 480 460 SC Electrica 

Transilvania 

Sud 

95% 



Strategia de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice  
 

JUDEȚUL ALBA Page 182 
 

Nr. 

crt 
UAT 

Nr. 

populație/ 

localitate 

Lungime 

rețea iluminat 

public 

-km- 

Nr. stâlpi 

rețea/ 

UAT 

-buc.- 

Nr. 

corpuri de 

iluminat 

-buc.- 

Operator 

Grad de 

acoperire 

% 

1 Benic 480 2,75     

2 Cetea 422 2,35     

3 Galda de Jos 2.124 9,85     

4 Galda de Sus 388 2,15     

5 Lupșeni 23 0,15     

6 Măgura 20 0,10     

7 Mesentea 211 1,25     

8 Oiejdea 806 4,65     

9 Poiana Galdei 135 0,85     

10 Răicani  21 0,10     

11 Zagriș 4 0,05     

35 Gârbova 2.112 11,45 300 300 SC Electrica 

Transilvania 

Sud 

100% 

1 Cărpiniş 260 2,65     

2 Gârbova 1.557 5,95     

3 Reciu 294 2,85     

36 Gârda de Sus 1.670 12,10 230 170 SC Electrica 

Transilvania 

Sud 

70% 

 Biharia Dealu 

Frumos 

159 1,20     

 Dealu Ordancusii 22 0,20     

 Dobreşti 58 0.80     

 Gârda de Sus 351 3,00     

 Gârda Seacă 149 1,25     

 Gheţari 118 0,75     

 Hănăseşti 76 0,40     

 Huzăreşti 77 0,35     

 Izvoarele 47 0,25     

 Mununa 80 0,40     

 Ocoale 264 1,45     

 Plai    109 0,85     

 Plişti 13 0,10     

 Scoarţa 25 0,20     

 Snide 69 0,50     

 Suceşti 53 0,40     

37 Hopârta 1.186 11,20 225 220 SC Electrica 

Transilvania 

Sud 

95% 

1 Hopârta 298 2,80     

2 Silivaş 329 3,00     

3 Şpălnaca 167 1,20     

4 Turdaş 213 1,85     

5 Vama Seacă 179 1,50     
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Nr. 

crt 
UAT 

Nr. 

populație/ 

localitate 

Lungime 

rețea iluminat 
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-km- 

Nr. stâlpi 

rețea/ 

UAT 

-buc.- 

Nr. 

corpuri de 

iluminat 

-buc.- 

Operator 

Grad de 

acoperire 

% 

38 Horea 2.080 16,40 220 180 SC Electrica 

Transilvania 

Sud 

20% 

1 Baba  44 0,75     

2 Buteşti 75 1,00     

3 Dârleşti 333 2,70     

4 Fericet 146 1,00     

5 Giurgiuţ 85 0,70     

6 Horea 350 2,40     

7 Mănceşti 67 0,40     

8 Mătişeşti 454 3,85     

9 Niculeşti 51 0,30     

10 Pătruseşti 177 1,35     

11 Preteasa 52 0,35     

12 Preluca  -     

13 Teiu 77 0,50     

14 Trifeşti 95 0,85     

15 Zânzeşti 62 0,55     

39 Ighiu 6.913 41,85 960 950 SC Electrica 

Transilvania 

Sud 

100% 

1 Bucerdea Vinoasă  903 6,85     

2 Ighiel  1010 7,90     

3 Ighiu  1.436 8,30     

4 Șard  2.458 10,80     

5 Țelna  1.106 8,00     

40 Întregalde 615 3,80 80 60 SC Electrica 

Transilvania 

Sud 

70% 

1 Dealu Geoagiului 56 0,40     

2 Ghioncani 61 0,55     

3 Ilieşti 14 -     

4 Întregalde 59 0,40     

5 Ivăniş 61 0,50     

6 Marineşti 9 -     

7 Modoleşti 88 0,85     

8 Necrileşti 137 0,70     

9 Popești 11 -     

10 Sfârcea 44 0,20     

11 Tecşeşti 37 0,20     

41 Jidvei 5.332 31,60 750 740 SC Electrica 

Transilvania 

Sud 

99% 

1 Bălcaciu  1.262 7,85     

2 Căpâlna de Jos  814 4,65     

3 Feisa  840 4,75     
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Nr. 

crt 
UAT 

Nr. 

populație/ 

localitate 

Lungime 

rețea iluminat 
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Nr. stâlpi 

rețea/ 
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Nr. 

corpuri de 

iluminat 

-buc.- 

Operator 

Grad de 

acoperire 

% 

4 Jidvei  1.213 7,80     

5 Veseuș 1.103 6,55     

42 Livezile 1.253 9,00 200 180 SC Electrica 

Transilvania 

Sud 

95% 

1 Izvoarele            138 1,20     

2 Livezile 694 4,35     

3 Poiana Aiudului 298 2,45     

4 Vălişoara 123 1,00     

43 Lopadea Nouă 2.689 18,15 315 315 SC Electrica 

Transilvania 

Sud 

100% 

1 Asinip 101 0,75     

2 Băgău 539 4,25     

3 Beţa 348 3,25     

4 Cicard  -     

5 Ciuguzel 631 3,75     

6 Lopadea Nouă 1.006 5,85     

7 Ocnişoara 26 0,10     

8 Overem 38 0,20     

44 Lunca 

Mureșului 

2.561 10,90 230 220 SC Electrica 

Furnizare 

95% 

1 Gura Arieșului  571 2,65     

2 Lunca Mureșului  1.990 8,25     

45 Lupşa 3.151 20,75 430 420 SC Electrica 

Furnizare 

95% 

1 Bârzani 31 0,20     

2 Brădeşti 5 0,05     

3 Curmătura 29 0,25     

4 După Deal 22 0,20     

5 Hădărău 311 2,20     

6 Holobani 9 -     

7 Lazuri 156 1,00     

8 Lunca 80 0,40     

9 Lupşa 624 4,50     

10 Mănăstire 76 0,50     

11 Mărgaia 3 0,10     

12 Muşca 531 3,65     

13 Părău Cărbunar 23 0,20     

14 Piţiga 122 0,75     

15 Poşogani 45 0,35     

16 Şasa 2 0,10     

17 Trifeşti 6 0,20     

18 Văi 127 0,95     

19 Valea Holhorii 21 0,20     



Strategia de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice  
 

JUDEȚUL ALBA Page 185 
 

Nr. 

crt 
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20 Valea Lupşii 655 4,60     

21 Valea Şesii 44 0,20     

22 Vinţa 41 0,15     

46 Meteş 2.823 21,15 400 370 SC Electrica 

Transilvania 

Sud 

80% 

1 Ampoiţa 665 3,85     

2 Isca 14 0,30     

3 Lunca Ampoiţei 156 1,15     

4 Lunca Meteşului 99 0,75     

5 Meteş 348 3,10     

6 Pădurea 26 0,30     

7 Poiana Ampoiului 281 2,25     

8 Poiana Ursului 10 0,10     

9 Presaca 

Ampoiului 

377 3,30     

10 Remetea 17 0,20     

11 Tăuţi 581 3,85     

12 Văleni 249 2,00     

47 Mihalț 3.287 18,00 540 540 SC Electrica 

Furnizare 

100% 

1 Cistei  523 4,35     

2 Mihalț  2.485 10,85     

3 Obreja  511 3,60     

4 Zaries 4 0,10     

48 Mirăslău 2.104 12,75 380 380 SC Electrica 

Furnizare 

100% 

1 Cicău 137 0,75     

2 Decea  700 4,20     

3 Lopadea Veche 267 2,10     

4 Mirăslău 913 4,85     

5 Ormeniș 81 0,75     

6 Rachiș 6 0,10     

49 Mogoş 818 5,90 200 110 Electroserv  

Arieşul  

SRL, com.  

Sohodol   

20% 

1 Bărbeşti 125 1,00     

2 Bârleşti 36 0,30     

3 Bârleşti Cătun 13 0,10     

4 Bârzogani 11 0,10     

5 Boceşti 7 -     

6 Bogdăneşti 10 0,10     

7 Buteşti 75 0,55     

8 Cojocani 27 0,15     

9 Cristeşti 30 0,25     
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10 Mămăligani 31 0,30     

11 Mogoş 90 0,85     

12 Negreşti 9 -     

13 Onceşti 4 -     

14 Poienile Mogoş 82 0,75     

15 Tomeşti 11 0,10     

16 Valea Bărluţeşti 27 0,20     

17 Valea Bârnii 65 0,40     

18 Valea Coceşti 30 0,20     

19 Valea Giogeşti 30 0,20     

20 Valea Mlacii 49 0,30     

21 Valea Tupilor 39 0,25     

50 Noșlac 1.829 8,75 180 180 S.C. 

ELECTRIC

A S.A. , 

Bucuresti 

100% 

1 Căptălan 370 1,75     

2 Copand 155 1,15     

3 Găbud 258 1,55     

4 Noșlac 909 2,85     

5 Stâna de Mureș 187 1,35     

6 Valea Ciuciului 10 0,10     

51 Ocoliş 582 3,85 110 90 -SC E-ON 

ENERGIE 

ROMANIA 

SA;  

 -SC 

ELECTRIC

A 

DISTRIBU

TIE ALBA ; 

90% 

1 Lunca Largă 67 0,30     

2 Ocoliş 341 2,30     

3 Runc 124 0,85     

4 Vidolm 50 0,40     

52 Ohaba 659 5,60 175 150 SC Electrica 

Furnizare 

85% 

1 Colibi 44 0,30     

2 Măghierat 11 -     

3 Ohaba 403 3,50     

4 Secăşel 201 1,80     

53 Pianu 3.610 18,10 440 440 SC Electrica 

Furnizare 

100% 

1 Pianu de Jos 2.118 6,85     

2 Pianu de Sus 1.086 5,90     

3 Plaiuri 41 0,5     
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4 Purcăreţi 265 2,50     

5 Strungari 200 2,35     

54 Poiana Vadului 1.090 7,55 200 80 SC Electrica 

Furnizare 

10% 

1 Costeşti 133 1,00     

2 Duduieni 95 0,70     

3 Făgetu de Jos 79 0,40     

4 Făgetu de Sus 159 1,25     

5 Hănăşeşti 84 0,25     

6 Lupăieşti 27 0,20     

7 Morcăneşti 34 0,30     

8 Păsteşti 128 0,80     

9 Petelei 62 0,40     

10 Poiana Vadului 176 1,50     

11 Stâneşti 113 0,75     

55 Ponor 596 3,80 140 80 SC Electrica 

Furnizare  

70% 

1 După Deal 52 0,30     

2 Geogel 96 0,80     

3 Măcăreşti 33 0,20     

4 Ponor 157 1,35     

5 Vale în Jos 105 0,80     

6 Valea Bucurului 41 0,35     

56 Poşaga 1.045 7,95 210 150 OC 

Electrica 

Câmpeni  

90% 

1 Corteşti 10 -     

2 Inteşti 9 0,10     

3 Lunca  157 1,15     

4 Orăşti 106 0,85     

5 Poşaga de Jos 372 2,75     

6 Poşaga de Sus 169 1,25     

7 Sagagea 222 1,85     

57 Rădești 1.322 8,95 170 170 SC Electrica 

Furnizare 

100% 

1 Leorinț  324 2,55     

2 Meșcreac 251 2,15     

3 Rădești  698 3,85     

4 Șoimuș 49 0,40     

58 Râmeţ 545 3,80 150 80 SC Electrica 

Furnizare 

60% 

1 Botani 8 0,10     

2 Brădeşti 37 0,20     

3 Cheia 4 0,10     

4 Cotorăşti 45 0,35     
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Nr. 

crt 
UAT 
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localitate 
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Nr. stâlpi 
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iluminat 

-buc.- 

Operator 

Grad de 

acoperire 

% 

5 Floreşti 23 0,10     

6 Olteni 15 0,10     

7 Râmeţ 53 0,30     

8 Valea Făgetului 37 0,25     

9 Valea Inzelului 51 0,40     

10 Valea Mănăstirii 166 1,25     

11 Valea Poienii 40 0,25     

12 Valea Uzei 42 0,25     

13 Vlădeşti 24 0,15     

59 Rimetea 1.040 6,25 150 150 SC Electrica 

Furnizare  

100% 

1 Colţeşti 496 2,80     

2 Rimetea 544 3,45     

60 Roşia de Secaş 1.605 10,50 220 220 SC Electrica 

Furnizare 

SA 

100% 

1 Roşia de Secaş 757 4,50     

2 Tău  462 3,15     

3 Ungurei 386 2,85     

61 Roşia Montană 2.824 18,30 400 360 SC Electrica 

Furnizare 

SA 

75% 

1 Balmoşeşti 44 0,40     

2 Blideşti 19 0,20     

3 Bunta 6 0,10     

4 Cărpiniş 300 2,25     

5 Coasta Henţii 165 0,85     

6 Corna 178 1,10     

7 Curături 189 1,30     

8 Dăroaia 640 3,25     

9 Gârda Bărbuleşti 90 0,80     

10 Gura Roşiei 116 0,75     

11 Iacobeşti 43 0,30     

12 Ignăteşti 86 0,70     

13 Roşia Montană 658 4,20     

14 Soal 73 0,50     

15 Ţarina 88 0,70     

16 Vîrtop 129 0,90     

62 Sălciua 1.517 10,60 230 210 SC Electrica 

Furnizare 

90% 

1 Dealu Caselor 70 0,50     

2 Dumeşti 58 0,40     

3 Sălciua de Jos 614 4,80     

4 Sălciua de Sus 515 3,25     

5 Sub Piatră 159 0,85     
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% 

6 Valea Largă 101 0,80     

63 Săliștea 2.350 12,25 250 250 SC Electrica 

Furnizare 

100% 

1 Mărgineni 63 0,50     

2 Săliștea 1.252 6,75     

3 Săliștea Deal 329 1,10     

4 Tărtăria  706 3,90     

64 Sâncel 2.665 14,75 300 300 SC Electrica 

Furnizare 

100% 

1 Iclod  442 3,25     

2 Pănade  705 4,15     

3 Sâncel  1.518 7,35     

65 Sântimbru 2.993 19,45 430 390 SC Electrica 

Furnizare 

95% 

1 Coșlariu  464 3,15     

2 Dumitra  173 1,60     

3 Galtiu  511 3,35     

4 Sântimbru  1.343 6,85     

5 Sântimbru  

Fabrica 

    

6 Totoi  511 4,50     

66 Săsciori 6.446 25,35 510 500 SC Electrica 

Furnizare 

95% 

1 Căpîlna 862 3,50     

2 Dumbrava 122 1,10     

3 Laz (Săsciori)  385 2,35     

4 Loman 598 3,45     

5 Săsciori  1.587 4,30     

6 Sebeșel  1.555 4,10     

7 Pleși 97 0,80      -    

8 Răchita 1.008 4,25     

9 Tonea 232 1,50      -    

67 Scărişoara 1.674 11,55 380 230 SC Electrica 

Furnizare 

40% 

1 Bârleşti 22 0,20     

2 Boteşti 22 0,20     

3 Faţa Lăzeşti 74 0,60     

4 Floreşti 36 0,30     

5 Lăzeşti 82 0,75     

6 Lespezea 71 0,60     

7 Matei 38 0,35     

8 Negeşti 129 1,10     

9 Preluca 75 0,65     

10 Runc 133 1,20     

11 Scărişoara 728 3,50     

12 Sfoartea 77 0,70     
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13 Ştiuleţi 171 1,20     

14 Trânceşti 16 0,20     

68 Sohodol 1.772 12,10 280 240 SC Electrica 

Furnizare 

20% 

1 Băzeşti 27 0,10     

2 Bilăneşti 113 0,65     

3 Bobăreşti 46 0,20     

4 Brădeana 162 0,80     

5 Burzoneşti 78 0,40     

6 Deonceşti 28 0,15     

7 Dilimani 43 0,30     

8 Furduieşti 13 0,10     

9 Gura Sohodol 191 1,85     

10 Hoanca 78 0,45     

11 Joldişeşti 2 0,05     

12 Lazuri 143 1,15     

13 Leheşti 32 0,20     

14 Lumineşti 32 0,20     

15 Medreşti 2 -     

16 Morăreşti 43 0,35     

17 Muneşti 22 0,20     

18 Năpăieşti 32 0,30     

19 Nelegeşti 21 0,20     

20 Nicoreşti 43 0,35     

21 Peleş 51 0,40     

22 Poiana 16 0,10     

23 Robeşti 10 0,10     

24 Sebişeşti 34 0,10     

25 Sicoieşti 35 0,15     

26 Șimoceşti 29 0,10     

27 Sohodol 247 2,50     

28 Surdeşti 35 0,15     

29 Țoci 2 -     

30 Valea Verde 12 0,10     

31 Vladoseşti 88 0,30     

69 Stremț 2.455 12,85 1.202 1.200 SC Electrica 

Furnizare 

100% 

1 Geoagiu de Sus 731 3,85     

2 Geomal 327 2,20     

3 Fața Pietrii 63 0,35     

4 Stremț 1.334 6,45     

70 Șibot 2.451 12,05 250 240 SC Electrica 

Furnizare 

100% 

1 Balomiru de 

Câmp  

581 2,85     
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2 Băcăinți 319 2,65     

3 Sărăcsău 240 1,75     

4 Șibot 1.310 4,80     

71 Șona 4.392 22,45 450 450 SC Electrica 

Furnizare 

100% 

1 Alecuș 112 0,85     

2 Biia  1.240 6,30     

3 Lunca Târnavei  407 2,40     

4 Sănmiclăuș  1.489 7,20     

5 Șona  1.134 5,60     

6 Valea Sasului 10 0,10     

72 Şpring 2.583 13,80 300 280 SC Electrica 

Furnizare 

100% 

1 Cunţa  618 3,35     

2 Drașov 555 2,65     

3 Şpring 779 4,20     

4 Vingard 629 3,60     

73 Şugag 2.917 12,90 300 280 SC Electrica 

Furnizare 

90% 

1 Arți 217 0,90     

2 Bărsana 144 0,70     

3 Dobra 583 3,50     

4 Jidoştina 61 0,30     

5 Mărtinie 582 3,10     

6 Şugag 1.213 4,20     

7 Tău Bistra 60 0,20     

74 Unirea 5.047 24,05 620 600 SC Electrica 

Furnizare 

100% 

 Ciugudu de Jos 355 2,75     

 Ciugudu de Sus 158 1,15     

 Dumbrava 443 3,00     

 Inoc 233 1,50     

 Măhăceni 294 1,80     

 Unirea 3.564 13,85     

75 Vadu Moţilor 1.373 6,05 190 110 S.C. 

Electrica 

Furnizare 

S.A. 

10% 

1 Bodeşti 121 0,40     

2 Burzeşti 31 0,10     

3 Dealu Frumos 236 0,90     

4 Lăzeşti 28 0,10     

5 Necşeşti 173 0,60     

6 Poduri Briceşti 128 0,30     

7 Popeştii de Jos 127 0,50     

8 Popeştii de Sus 124 0,40     
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-buc.- 

Operator 

Grad de 

acoperire 

% 

9 Tomuţeşti  96 0,40     

10 Toțeşti 40 0,10     

11 Vadu Moţilor 212 1,75     

12 Vâltori 57 0,50     

76 Valea Lungă 3.127 16,15 341 340 S.C. 

Electrica 

Furnizare 

S.A., Brașov 

95% 

 Făget 34 0,20     

 Glogoveț 106 0,90     

 Lodroman 160 1,65     

 Lunca 303 3,80     

 Tăuni 167 2,85     

 Valea Lungă 1.463 6,75     

77 Vidra 1.637 15,55 370 240 S.C. 

Electrica  

20% 

1 Băi  7 0,10     

2 Bobăreşti 73 0,50     

3 Bogdăneşti 10 0,10     

4 Bordeştii Poieni 66 0,35     

5 Culdeşti 78 0,40     

6 Dealu Goieşti 66 0,20     

7 Dos 20 0.50     

8 Dosu Luncii 12 0,10     

9 Dosu Văseşti 30 0,15     

10 Dragoieşti Lunca 78 1,10     

11 Ficăreşti  39 0,15     

12 Gligoreşti  16 0,10     

13 Goieşti  79 1,00     

14 Haiduceşti 101 0,65     

15 Hărăşti 2 0,10     

16 Hoanca 3 0,10     

17 Jefleşti 22 0,10     

18 Lunca 48 0,50     

19 Lunca Bisericii 45 1,00     

20 Lunca de Jos 39 0,65     

21 Lunca Goieşti 54 0,15     

22 Lunca Veseşti 81 1,40     

23 Modoleşti 21 0,15     

24 Nemeşi 63 0,50     

25 Oideşti 67 0,75     

26 Pitărceşti 18 0,25     

27 Pleşcuţa 87 0,20     

28 Poieni  -     

29 Ponorel 71 1,40     
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Nr. 

populație/ 

localitate 

Lungime 

rețea iluminat 

public 

-km- 

Nr. stâlpi 

rețea/ 

UAT 

-buc.- 

Nr. 

corpuri de 

iluminat 

-buc.- 

Operator 

Grad de 

acoperire 

% 

30 Puiuleteşti 54 0,50     

31 Runc 40 0,25     

32 Segaj 12 0,10     

33 Urdeş 17 0,10     

34 Vălcăneasa 38 0,20     

35 Vălceşti 3 0,05     

36 Valea Morii 81 0,25     

37 Vârtăneşti 56 0,85     

38 Văseşti 29 0,15     

39 Vidra 43 0,50     

78 Vințu de Jos 5.480 29,40 1.020 810 SC Electrica 

Furnizare 

80% 

1 Crișeni 27 0,20     

2 Câmpu Globii 121 0,65     

3 Ciocașu 4 0,10     

4 Dealu Ferului  36 0,30     

5 Gura Cuțului 26 0,20     

6 Hațegana 20 0,20     

7 Inuri 45 0,50     

8 Laz 9 0,15     

9 Mătăcina 3 0,10     

10 Mereteu  162 0,85     

11 Pârâu lui Mihai 125 0,75     

12 Poienița 23 0,20     

13 Stăuini 8 0,10     

14 Valea Goblii 92 0,80     

15 Valea lui Mihai 44 0,30     

16 Valea Vințului 458 4,55     

17 Vințu de Jos 3.792 16,25     

18 Vurpăr 485 3,20     

 

                                                                              Sursa:  INS, UAT-uri, SC ELECTRICA SA 
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                                                                                                                                Anexa 9 

 

REŢELE ŞI SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE ÎN MEDIUL URBAN 

 

Nr. 

crt. 
U.A.T. 

TELEKOM ORANGE VODAFONE RCS&RDS 
Fostul 

COSMOTE 
UPC 

T I TV T I TV T I TV T I TV T I TV T I TV 

1 Alba 

Iulia 

x x x x x x x x x x x x x x   x x 

2 Abrud x x x x x x       x x     

3 Aiud x x x x x x x x  x x x x x   x x 

4 Baia de 

Arieș 

x x x x x x x x  x x x     x x 

5 Blaj x x x x x x x x  x x x x x   x x 

6 Câmpeni x x x x x x x x  x x x       

7 Cugir x x x x x x x x  x x x x x   x x 

8 Ocna 

Mureș 

x x x x x x x x  x x x     x x 

9 Sebeș x x x x x x x x x x x x x x   x x 

10 Teiuș x x x x x x x x  x x x x x   x x 

11 Zlatna x x x x x x x x  x x x x x     

 

REŢELE ŞI SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE ÎN MEDIUL RURAL 

 

Nr. 

crt. 
U.A.T. 

TELEKOM ORANGE VODAFONE RCS&RDS 
Fostul 

COSMOTE 
UPC 

T I TV T I TV T I TV T I TV T I TV T I TV 

1 Albac x x x x x x x x  x x x       

2 Almașu 

Mare 

x x x x x x       x x     

3 Arieșeni x x x    x x  x x x       

4 Avram 

Iancu 

x x x x x x       x x     

5 Berghin x x x x x x    x x x       

6 Bistra x x x x x x x x  x x x       

7 Blandiana x x x x x x             

8 Bucerdea 

Grânoasă 

x x x x x x x x  x x x       

9 Bucium x x x x x x x x  x x x       

10 Câlnic x x x x  x    x x x x      

11 Cenade x x x x x x             

12 Cergău x x x x x x x x           

13 Ceru 

Băcăinți 

   x x x             

14 Cetatea de 

Baltă 

x x x x x x x x         x x 

15 Ciugud x x x x x x    x x x       

16 Ciuruleasa x x x x  x             

17 Crăciunel

u de Jos 

x x x x x x x x  x x x       

18 Cricău x x x x x x    x x x       

19 Cut x x x x x x    x x x       
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Nr. 

crt. 
U.A.T. 

TELEKOM ORANGE VODAFONE RCS&RDS 
Fostul 

COSMOTE 
UPC 

T I TV T I TV T I TV T I TV T I TV T I TV 

20 Daia 

Română 

x x x x  x             

21 Doștat x x x x  x    x x x       

22 Fărău x x x x x x x            

23 Galda de 

Jos 

x x x x x x x   x x x       

24 Gârbova x x x x x x x   x x x       

25 Gârda de 

Sus 

x x x x  x x   x x x       

26 Hopârta x x x x  x x            

27 Horea x x x       x x x     x x 

28 Ighiu x x x x x x x   x x x       

29 Întregalde x x x    x x           

30 Jidvei x x x x x x x x         x x 

31 Livezile x x x x x x x x     x x     

32 Lopadea 

Nouă 

x x x x x x    x x x       

33 Lunca 

Mureșului 

x x x x  x    x x x     x x 

34 Lupșa x x x x  x    x x x     x x 

35 Meteș x x x x x x x   x x x x      

36 Mihalț x x x x  x    x x x       

37 Mirăslău x x x x x x x   x x x       

38 Mogoș x x x                

39 Noșlac x x x x x x x            

40 Ocoliș x x x    x x  x x x     x x 

41 Ohaba x x x x x x x x           

42 Pianu x x x x x x x x  x x x       

43 Poiana 

Vadului 

x x x    x x           

44 Ponor x x x    x x           

45 Poșaga x x x x x x           x x 

46 Rădești x x x x x x x x  x x x x      

47 Râmeț x x x x x x x x     x      

48 Rîmetea x x x    x x  x x x       

49 Roșia de 

Secaș 

x x x x x x x x  x x x     x x 

50 Roșia 

Montană 

x x x x x x x x  x x x       

51 Sălciua x x x x  x x   x x x     x x 

52 Săliștea  x x x x x x x x  x x x       

53 Sâncel x x x x x x x x           

54 Sântimbru x x x x x x x x  x x x       

55 Săsciori x x x x x x x x  x x x       

56 Scărișoara x x x x  x x            

57 Sohodol x x x x  x x            

58 Stremț x x x x x x x x  x x x       

59 Șibot x x x x x x x   x x x     x x 

60 Șona x x x x x x x   x x x       

61 Șpring x x x x x x x x  x x x       

62 Șugag x x x x  x x   x         

63 Unirea x x x x  x x x  x         
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Nr. 

crt. 
U.A.T. 

TELEKOM ORANGE VODAFONE RCS&RDS 
Fostul 

COSMOTE 
UPC 

T I TV T I TV T I TV T I TV T I TV T I TV 

64 Vadu 

Moților 

x x x x x x x x           

65 Valea 

Lungă 

x x x x  x x   x x x       

66 Vidra x x x x  x x            

67 Vințu de 

Jos 

x x x x x x x x  x x x x x     
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Preambul 

 

Energia este indispensabilă pentru întreaga economie a unei țări, fiind un produs atât cu              

valoare economică, socială cat și strategică și politică. 

Consiliul Județean Alba a depus în ultimii 10 ani eforturi susținute vizând asigurarea             

utilizării raționale a energiei și eficiența energetică, dezvoltarea și gestionarea utilizărilor           

resurselor energetice, promovarea și dezvoltarea energiilor alternative. 

În principal aceste inițiative integrează dimensiunile sociale (ameliorarea confortului,         

combaterea sărăciei energetice, etc.), economice (dinamizarea economiei locale, etc.) și de           

mediu (reducerea emisiilor de gaz, a efectului de seră, a poluării, diminuarea riscurilor             

ecologice, etc.) și s-au concretizat prin acțiuni dedicate în special populației și administrațiilor             

publice locale. 

În condițiile unei abordări naționale și internaționale a problematicii sectorului          

energetic, se impune o abordare teritoriala a domeniului, în măsura în care autoritățile publice              

locale au atribuții stabilite prin lege în ceea ce privește dezvoltarea economico-socială a             

județului. 

În acest context, Consiliul Județean Alba ca autoritate publica locală cu atribuții de             

coordonare a autorităților publice locale și de asigurare a cadrului necesar furnizării serviciilor             

publice de interes județean, conform Legii 215/2001 a administrației publice locale și în             

concordanță cu Strategia de dezvoltare a Județului Alba, pe perioada 2014-2020 a inițiat             

elaborarea unui set de strategii sectoriale, printre care și Strategia județeană în domeniul             

energiei. 

Având în vedere cele prezentate precum și datele deținute privind situația actuala,            

consideram prioritar abordarea domeniului energiei la nivelul Județului Alba prin prisma           

implicațiilor pe care le are asupra calității vieții populației. Accesul la energie înseamnă pe lângă               

satisfacerea necesităților energetice de baza (încălzire, răcire, gătit, apa cada, etc) și acces la              

educație, informație, acestea fiind considerate cerințe minime ale unui trai decent.  

Trebuie specificat faptul că abordarea domeniului energiei printr-o strategie județeana          

trebuie făcută prin corelare cu alte domenii de interes specifice: mediu, utilități, dezvoltare             

economică, etc, interdependența măsurilor și acțiunilor concretizându-se în rezultate pozitive          

asupra nivelului de trai a cetățenilor.  

Necesitatea planificării energetice în Județul Alba se impune ca o prioritate având în             

vedere nevoia autorităților publice locale de a avea o abordare integrată a aspectelor energetice              

în dezvoltarea de strategii locale de dezvoltare durabilă.  

Strategia își propune o identificare a situației existente - Analiza diagnostic - a             

domeniului, analiza ce integrează aspecte economice, sociale și de mediu, urmată de o analiza              

SWOT, iar ca și concluzii ale demersului, se va realiza un plan de acțiuni pentru perioada                

2018-2023. 

Ca orice demers de planificare strategică, documentul este realizat cu consultarea           

factorilor interesați în domeniul energetic: autorități locale, instituții competente, asociații de           

consumatori, furnizori de servicii, entități implicate in producerea, distribuția si furnizarea           
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energiei; este importantă obținerea sprijinului și implicării cetățenilor în promovarea eficienței           

energetice și în utilizarea surselor regenerabile de energie. 

Documentul elaborat sub coordonarea Consiliului Județean Alba și cu sprijinul tehnic al            

Agenției Locale a Energiei Alba, urmărește să cuprindă punctele de vedere, opiniile și             

perspectivele celor care au legătură directă sau indirectă cu domeniul energiei la nivelul             

Județului Alba. 

Acest demers implica creșterea rolului autorităților publice locale ca exemplu de bună            

practică urmărind clarificarea contextului actual, cu aspecte pozitive și negative, în vederea            

îmbunătățirii situației existente, cu intenția deschiderii unui proces de evaluare strategică pe            

termen mediu și lung care să devină o platforma comună de lucru, sub coordonarea Consiliului               

Județean Alba în calitate de administrație locală de nivel județean, coordonatoare de politici             

publice locale. 

Premisele care stau la baza elaborării strategiei sunt: creșterea calității vieții prin prisma             

asigurării bunăstării energetice, creșterea competitivității economice prin consum/producție de         

energie durabil, implementarea unui management energetic performant la nivel local, reducerea           

presiunii asupra mediului ca urmare a producerii, furnizării și consumului de energie, obținerea             

sprijinului și implicării cetățenilor în promovarea eficientei energetice și utilizarea surselor           

regenerabile de energie. 

Strategia Județului Alba în domeniul energiei poate constitui un instrument eficient           

pentru soluționarea provocărilor sociale, de mediu, climatice și energetice, precum schimbările           

demografice, eficiența resurselor, securitatea energetica și rezistenta în fata schimbărilor          

climatice. 

Prin implementarea Strategiei energetice a Județului Alba, se urmărește eficientizarea          

consumurile de energie, combaterea sărăciei energetice, protecția consumatorilor vulnerabili și          

oferirea unor alternative marilor și micilor consumatori de energie din surse epuizabile în             

vederea obținerii unui consum rațional de energie prin retehnologizare și utilizarea eficientă a             

diferitelor surse de energii regenerabile existente la nivelul Județului Alba. 

Prezentul document își propune să ofere o imagine cât mai fidelă a situației actuale a               

sectorului energiei la nivelul Județului Alba, precum și a factorilor interni și externi care îl               

influențează. De asemenea, în acest document, sunt identificate direcțiile de acțiune până în anul              

2023, direcții structurate în funcție de necesitate, oportunitate și viabilitate și care vor ghida              

implementarea prezentei strategii.  
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Metodologie 

 

Metodologia de lucru aplicată pentru culegerea, stocarea și prelucrarea informațiilor,          

interpretarea rezultatelor și anticiparea evoluției sistemului energetic, elaborarea scenariilor și          

clasificarea opțiunilor/alternativelor propuse pe baza unor criterii identificate este structurată          

pe etape. 

Etapa 1 – Analiza situației inițiale: identificarea, colectarea și evaluarea datelor,           

studiilor și materialelor despre resursele energetice existente, furnizorii și producătorii de           

energie activi la nivel de județ, infrastructura de transport și distribuție a energiei precum și               

structura consumului. 

Activitățile principale au inclus: stabilirea grupului de lucru la nivelul instituției,           

elaborarea unei structuri cadru privind Analiza diagnostic, stabilirea categoriilor de date și            

informații necesare strategiei, identificarea principalilor furnizori de date și informații,          

colectarea datelor și informațiilor disponibile, lansarea unui chestionar online în vederea           

identificării problematicii aferente domeniului, analiza datelor, compararea, interpretarea        

datelor și corelarea lor, elaborarea unui draft al strategiei cu propuneri de linii directoare 

Etapa 2 – Atragerea și implicarea în elaborarea strategiei a părțile implicate și a              

experților în domeniu. În cadrul acestei etape au fost organizate întâlniri pe grupuri de lucru în                

vederea unor consultări tehnice de specialitate pe tematica strategiei, cu participarea experților            

implicați, a factorilor decizionali precum și a reprezentanților experților ALEA. Propunerile           

primite vizând obiectivele și planurile de măsuri au fost analizate, ulterior fiind făcute modificări              

corespunzătoare ale draftului strategiei. 

Etapa 3 – Dezbaterea, prezentarea și asumarea Strategiei . Documentul în forma           

avansata prin integrarea și prelucrarea informațiilor colectate, varianta finală rezultată fiind           

prezentată public. Pe lângă expunerea acesteia în mediul online au fost organizate întâlniri             

publice la nivelul județului. Rezultatele acestei etape de consultare au fost analizate, prelucrate și              

incluse în strategie, finalizând astfel documentul care ulterior a fost asumat prin Hotărâre de              

Consiliul Județean Alba.  inițiator al acestui demers,  

Etapa 4 – Monitorizarea implementării strategiei.  Această etapă constă în începerea 

următorului ciclu de lucru și este reprezentată de implementarea și continuarea procesului de 

monitorizare și continua actualizare a Strategiei. 

În aprecierea informațiilor din prezentul document trebuie avute în vedere          

câteva aspecte:  

● Lipsa accesului la informații poate conduce la decizii ineficiente cu efecte negative            

asupra planului de acțiuni la nivel județean cu implicații asupra impactului prognozat            

al măsurilor întreprinse.  

● Având în vedere importanța informației privind situația actuală a Județului Alba în            

domeniul energetic, se consideră că aceasta trebuie pusă la dispoziția factorilor           

interesați într-o formă cât mai accesibilă, cu excepția cazurilor când există un motiv             
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întemeiat pentru ca acestea să nu fie publicate (de ex. informații primite cu statutul de               

"confidențial"). 

● În procesul de colectare a datelor s-a constatat uneori o lipsa a capacității de a colecta                

unele date de calitate, apelându-se în aceste situații la prognoze, estimări, ajustări, în             

limite în care informația să poată fi utilizată în mod eficient. 

● Atunci când s-a considerat necesar, a fost publicată o formă agregată a informațiilor,             

nefiind necesare prezentarea unor informații individuale. 

● Datele și concluziile cuprinse în acest material reflectă poziția autorilor și pot cuprinde             

erori pe care le vom corecta în etapele următoare de implementare și monitorizare, pe              

baza sugestiilor primite din partea factorilor interesați.  

Definiții 
 

Audit energetic (clădiri) – documentație tehnica prin care se urmărește identificarea           

principalelor caracteristici termice și energetice ale construcției și ale instalațiilor aferente           

acesteia și stabilirea, din punct de vedere tehnic și economic a soluțiilor de reabilitare sau               

modernizare termică și energetică a construcției și a instalațiilor aferente acesteia, pe baza             

rezultatelor obținute din activitatea de analiză termică și energetică a clădirii. 

Balanță energetică – este o analiză care reflecta resursele de energie, pe de o parte, și                

consumul acestora pe de alta parte și cuprinde indicatori ce vizează producția, importul,             

exportul, distribuția și consumul final de resurse primare și celor din transformări pentru a              

asigura activitățile economice dar și consumul gospodăriilor familiale pe parcursul anului de            

raport; 

Biomasa – este partea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor din agricultură,            

inclusiv substanțele vegetale și animale, silvicultură și industriile conexe, precum și partea            

biodegradabilă a deșeurilor industriale și urbane. Biomasa se poate utiliza ca și combustibil             

pentru producerea de energie termica și electrica. 

Biodiesel – este un combustibil asemănător cu diesel-ul, fiind derivat din uleiuri vegetale și              

grăsimi animale. Motoarele actuale diesel pot folosi combustibili biodiesel fără a fi necesare             

modificări structurale. Printre avantajele biodiesel-ului se numără și proprietățile de lubrifiere           

mai bune, ce cresc durata de viață a injectoarelor. Biodiesel-ul este un combustibil mai eficient               

din punct de vedere al emisiilor de CO
2

decât diesel-ul pe baza de petrol fiind utilizat atât la                  

automobile cât și la trenuri și avioane. 

Biogaz-ul este gaz produs prin descompunerea materiei organice (reziduuri animale și           

vegetale, deșeuri menajere etc.) în absenta oxigenului. Componentele principale ale biogaz-ului           

sunt metanul și dioxidul de carbon. Metanul din biogaz permite utilizarea acestuia pe post de               

combustibil, fiind una din sursele de energie regenerabile. În țările dezvoltate, în centrele de              

procesare a deșeurilor biogaz-ul este transformat în electricitate. Biogaz-ul se produce și în mod              

natural, în zonele unde se acumulează reziduuri animale, vegetale și deșeuri menajere (ferme,             

gropi de gunoi, mlaștini) și este deosebit de periculos dacă nu este colectat sau dispersat în aer,                 

putând exploda în concentrații de 5-15%. 

Certificat verde – document ce atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică produsă din                

surse regenerabile de energie electrică. Certificatul verde se poate tranzacționa distinct de            
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cantitatea de energie electrică asociată acestuia, pe o piață a contractelor bilaterale sau pe piața               

centralizată de certificate verzi. Furnizorii sunt obligați să achiziționeze un anumit număr de             

certificate verzi anual, încurajând astfel acest tip de producători. 

 

Eficiență energetică – raportul dintre rezultatul constând în performanță, servicii, mărfuri           

sau energie și energia folosită în acest scop; îmbunătățirea eficienței energetice presupune de             

multe ori scăderea consumului de energie însă fără afectarea rezultatelor finale ale procesului             

luat în considerare. 

 

Energie – conform HG 443/2003, privind promovarea producției de energie electrică din surse             

regenerabile de energie, cu modificările ulterioare, energia reprezintă toate formele de energie            

disponibile pe piață, inclusiv energia electrică, gazele naturale (inclusiv gazul natural lichefiat),            

gazul petrolier lichefiat, orice combustibil destinat încălzirii și răcirii (inclusiv termoficare și            

răcire urbană centralizată), cărbune și lignit, turbă, carburanți (mai puțin carburanții pentru            

aviație și combustibilii pentru navigație maritimă) și biomasa. 

 

Energie regenerabilă – este considerată în practică, energia care provine din surse care fie              

că regenerează de la sine în scurt timp, fie sunt surse practic inepuizabile. Termenul de energie                

regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei rezultate              

din procese naturale regenerabile. Dintre sursele regenerabile de energie fac parte: energia            

eoliană, energia solară, energia apei (energia hidraulică, energia mareelor), energia geotermică,           

energie derivată din biomasă: biodiesel, bio-etanol, biogaz. Toate aceste forme de energie sunt             

valorificate pentru a servi la generarea curentului electric, a apei calde, etc. 

 

Energie Solară – este energia emisă de Soare, fiind o sursă de energie regenerabilă. Mai               

exact, este energia radianta produsa în Soare ca rezultat al reacțiilor de fuziune nucleara. Ea este                

transmisa pe Pământ prin spațiu în cuante de energie numite fotoni, care interacționează cu              

atmosfera și suprafața pământului. Tehnicile de captare a energiei solare permit transformarea            

acesteia în electricitate sau încălzire. 

 

Energie Eoliană – este o formă de energie regenerabilă generata prin transferul energiei             

vântului unei turbine eoliene. Vânturile se formează deoarece soarele nu încălzește Pământul            

uniform, fapt care creează mișcări de aer. Energia cinetică din vânt poate fi folosită pentru a roti                 

turbine, care sunt capabile să genereze electricitate. 

 

Panouri Solare – pot fi fotovoltaice sau termice. Panourile solare fotovoltaice folosesc celulele             

fotovoltaice legate în serie sau paralel pentru a transforma direct energia din razele soarelui în               

electricitate. Randamentul acestora este cuprins între 8- 20%, în funcție de gradul de absorbție a               

radiației solare. Spre deosebire de panourile solare fotovoltaice panourile solare termice sunt            

instalații ce captează energia conținută în razele solare si o transforma în energie termica.              

Deoarece aproape întreg spectrul radiației solare este utilizat pentru producerea de energie            

termică, randamentul acestor panouri solare este ridicat, fiind în jur de 60%-75% raportat la              

energia razelor solare incidente (200 - 1000 W/m² în Europa, în funcție de latitudine, anotimp               

și vreme). Dacă este corect dimensionată, instalația solară poate asigura un aport considerabil la              

necesarul de energie într-o locuință. 

 

Reducerea emisiilor poluante – încălzirea globală este cauzată în principal de creșterea            

nivelului de CO
2

din atmosferă, datorită arderilor combustibililor fosili. În aceste condiții se             

impune reducerea emisiilor de CO
2

prin folosirea unor motoare cu ardere interna mai eficiente              

sau a combustibililor mai „curați”. În această categorie intră și vehiculele cu hidrogen. 
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Sisteme solare pentru apa caldă – sunt construite cu panouri solare presurizate care             

folosesc tuburile vidate super-conductoare ce captează energia solară și o transforma în energie             

termica. Căldura este transmisa agentului termic (antigel) care este circulat de o pompa prin              

serpentina din interiorul unui rezervor. Apa rece preia căldura de la serpentina și poate fi               

folosita ca apa calda menajera sau aport la încălzire. 

 

Surse regenerabile de energie – sunt reprezentate de energiile regenerabile respectiv           

eoliană, solară, geotermală, a valurilor, a mareelor, energia hidro, biomasa, gaz de fermentare a              

deșeurilor, denumit și gaz de depozit, sau gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de               

epurare a apelor uzate și biogaz. 

 

Turbine eoliene – Turbinele eoliene au doua destinații majore: includerea într-o centrala            

eoliana sau furnizarea de energie locuințelor izolate. În cazul din urma turbinele eoliene sunt              

folosite împreună cu panourile solare și baterii pentru a furniza constant electricitate în zilele              

înnorate sau senine fără vânt. La eficienta unei turbine contribuie dimensiunea palelor și tipul              

convertorului din mișcare axială în electricitate. Turbinele eoliene mai sunt denumite și            

generatoare de vânt, convertor de energie eoliană sau „wind power unit” - WPU. 

 

Abrevieri 

 

AFM - Administrația Fondului de Mediu 

ALEA - Agenția Locală a Energiei Alba 

AIDA-TL - Asociația Inter-comunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local 

APL - Autorități Publice Locale 

APM - Agenția pentru Protecția Mediului 

ARCE - Agenția Română pentru Conservarea Energiei 

ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei 

ANRSC - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

  Utilități Publice  

CL - Consulul Local 

CJA - Consiliul Județean Alba 

CoM - Convenția Primarilor privind Clima și Energia 

CMID - Centrul de Management Integrat al Deșeurilor 

EE - Eficiență Energetică 

ESCO - Energy Service Company (Companie de servicii energetice)  

Gcal - Unitate de măsură pentru energie; 1 Gigacalorie = 1,163 MWh 

GW - Giga Watt 

GWh - Giga Watt oră 

HG - Hotărâre a Guvernului 

HG - Hotărâre de Guvern 

kWh - Kilowatt-oră 

LEA - Linii Electrice Aeriene 

LES - Linii Electrice Subterane 

MJ - Mega Joule 

MW - Mega Watt 

MHC - Micro-Hidro-Centrală 

MDRAPFE - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

   Europene 
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ME - Ministerul Energiei 

MM - Ministerul Mediului 

MT - Ministerul Transporturilor 

ÎT - Înaltă tensiune 

MT - Medie tensiune 

JT - Joasă tensiune 

OEN - Observatorul Energetic Național 

OSPA - Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice 

PAEDc - Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă 

PIEE - Program de Îmbunătățire a Eficienței Energetice 

PNAEE - Planul Național de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice 

SMI - Sistem de Măsurare Inteligentă 

SMID - Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 

SRE - Surse regenerabile de energie 

SDEE - Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 

STP - Societatea de Transport Public 

Tep/toe - Tona echivalent petrol/tone oil equivalent 

TWh - Terra Watt oră (106 MWh) 

UAT - Unitate Administrativ-Teritorială 

UE - Uniunea Europeană 

W - Watt - unitatea de măsură a puterii 
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1. Descrierea domeniului energiei 

1.1. Cadrul energetic general 

Energia stă la baza evoluției și dezvoltării oricărei societăți, având rol esențial în producția              

de bunuri și prestarea de servicii, facilitând astfel obținerea bunăstării. Prin intermediul            

utilizării energiei pot fi îmbunătățite standardele de viață și combătută sărăcia. Energia este             

necesara pentru majoritatea proceselor de producție însă accesul la sursele de energie nu este              

întotdeauna facil, acesta implicând costuri financiare dar și de mediu. În acest sens, statele cât               

și companiile, persoanele fizice și juridice, caută să aibă acces la surse sigure, ieftine și cu                

impact redus asupra mediului. 

1.1.1. Cadrul energetic general la nivel european 

Energia a devenit un factor strategic în politica globală, o componentă vitală și un factor               

de cost pentru dezvoltarea economică și progresul societății în ansamblu, generând o serie de              

preocupări majore la nivel mondial. Aceste preocupări se reflecta și se multiplica la nivel              

național, regional și local.  

Sectorul energetic are o importanță deosebită pentru dezvoltarea economico-socială și          

îmbunătățirea calității vieții unei națiuni. Exigența de bază a dezvoltării durabile o constituie             

asigurarea alimentării cu energie în volum suficient, dar și accesul larg la serviciile energetice 

În situația limitării resurselor primare de energie, pentru a se atinge durabilitatea în             

domeniul energiei este nevoie ca energia să se producă, să se furnizeze și să se consume într-un                 

mod mai eficient decât până acum.  

Previziunile referitoare la acest domeniu nu sunt deloc încurajatoare, estimându-se          

faptul că dacă actualele legi și politici energetice rămân neschimbate de-a lungul perioadei până              

în 2035, cererea mondială de energie va crește cu aproape 50% comparativ cu anul 2007 . 
1

Creșterea securității alimentării cu energie la prețuri accesibile și abordarea schimbărilor           

climatice sunt două dintre preocupările și provocările majore ale societății actuale. Aceste            

elemente stau la baza reorientării politicii energetice a țărilor Uniunii Europene, în sensul             

creșterii eforturilor pentru îmbunătățirea eficienței energetice și utilizării surselor regenerabile          

de energie. 

Eficiența energetică constituie centrul tuturor strategiilor internaționale destinate        

dezvoltării inteligente și durabile, strategii dezvoltate pe termen mediu sau lung. 

Conform raportului Agenției Internațională de Energie, consumul global de energie va           

crește fata de 1990 cu aproximativ 75% până în anul 2020 și cu aproximativ 200% pana în                 

2035. 

Creșterea consumului global de energie va avea efecte asupra mediului. Pentru a evita             

consecințele devastatoare ale schimbărilor climatice, cel puțin la nivel european s-au luat            

măsuri în vederea reducerii cu 50% până în anul 2050 a emisiilor de gaze cu efect de seră.                  

Atingerea acestui obiectiv se poate realiza prin acțiuni de schimbare a tehnologiilor de             

producere, distribuție și consum a energiei în toate sectoarele economice. 

1
 http://www.minind.ro/anunturi/strategia_energetica_20112035_20042011.pdf 
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1.1.2. Cadrul energetic general la nivel național 

Sectorul energetic este pentru România o adevărată coloană vertebrală a economiei cu o             

contribuție importantă la creșterea produsului intern brut, fiind, în același timp, un furnizor de              

securitate națională. 

Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 statuează că „Obiectivul          

general al strategiei sectorului energetic îl constituie satisfacerea necesarului de energie atât            

în prezent, cât și pe termen mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii                  

moderne de piață și unui standard de viață civilizat, în condiții de calitate, siguranță în               

alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.”  

Având în vedere prevederile HG nr. 1/2017 anexa 2 - Programul de guvernare             

2017-2020 care la capitolul "Politici în domeniul energie" specifica faptul ca "Eficiența            

energetică trebuie tratată ca “Program de țară” care va fi implementat ținând seama de              

reducerea vârfului de consum anual, precum și al consumului național de energie" precum și              

a altor reglementari naționale și internaționale, Consiliul Județean Alba se implica adoptând la             

nivelul județului, măsurile necesare realizării obiectivelor strategice naționale în domeniul          

energiei: energie sigură, durabilă, competitivă și la prețuri accesibile într-un cadru de            

securitate, solidaritate și încredere. 

1.1.3. Cadrul energetic general la nivel județean 

Necesitatea planificării energetice în Județul Alba se impune ca o prioritate având în             

vedere nevoia autorităților publice locale de a avea o abordare integrată a aspectelor energetice              

în dezvoltarea de strategii locale de dezvoltare durabilă. În acest fel se poate asigura: alocarea               

corectă a resurselor financiare pentru investiții durabile, identificarea resurselor locale de           

economii de energie, scăderea presiunii financiare generate de costurile cu energie asupra            

populației, identificarea și valorificarea resurselor locale de energie verde, diminuarea presiunii           

asupra mediului înconjurător. 

De altfel în Strategia de Dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014-2020, secțiunea 6:              

“Mediul natural și dezvoltare durabilă”, sunt identificate măsuri necesare pentru asigurarea           

unei dezvoltări durabile a județului, măsuri care au fost preluate și în prezenta strategie.  

Stabilirea obiectivelor pe termen mediu și lung, contribuie la creșterea capabilității           

structurilor de execuție din cadrul autorităților publice locale de a gestiona problematica            

energetică, de a adopta o abordare flexibilă orientată către consumatorii de energie în contextul              

modificărilor continue a piețelor de energie, în scopul de a asigura dezvoltarea economică a              

localităților și de a asigura protecția  corespunzătoare a mediului. 

 

1.2. Cadrul legislativ în domeniul energiei 

1.2.1. Cadrul legislativ internațional în domeniul energiei 

Uniunea Europeană este tot mai expusă la instabilitatea și creșterea prețurilor de pe             

piețele internaționale de energie, precum și la consecințele faptului că rezervele de hidrocarburi             

ajung treptat să fie monopolizate de un număr restrâns de deținători. 

Reducerea consumului de energie și stoparea risipei energetice a devenit prioritate 

pentru Uniunea Europeana. 

 
13 
 



 

 

Strategia Județului Alba în domeniul energiei 2018-2023 

 

În martie 2007, liderii statelor membre UE au stabilit 3 ținte esențiale de atins până în                

anul 2020:  

● reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră de pe teritoriul UE cu 20% față de nivelurile                 

înregistrate în 1990, 

● creșterea ponderii surselor regenerabile de energie la 20% din totalul consumului de            

energie al UE,  

● îmbunătățirea cu 20% a eficienței energetice la nivelul Uniunii Europene.  

Mai mult, documentul intitulat „Perspectiva energetică 2050”, prezentat de Comisia          

Europeană în decembrie 2011, arată că, pentru a se realiza obiectivul de reducere cu peste 80% a                 

emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050, indiferent de mixul energetic ales, se impune                 

atingerea unui nivel și mai ridicat de eficiență energetică.  

În UE, domeniul eficienței energetice și al resurselor regenerabile de energie este            

reglementat în principal de următoarele directive: 

● Directiva nr. 2012/27/UE privind eficiența energetică,  

● Directiva nr. 2009/28/UE privind promovarea utilizării energiei din surse         

regenerabile; 

● Directiva nr. 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor.  

Alte documente de referință în acest domeniu sunt: 

● Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind regulile          

comune aplicabile pieței interne de energie; 

● Directiva 2004/8/CE privind promovarea co-generării pe piața de energie;  

● Directiva 2006/32/CE privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile          

energetice; 

● Directiva nr. 2002/91/CE asupra performanțelor energetice ale clădirilor;  

● Rezoluția Parlamentului European din 25.10.2002 asupra punerii în aplicare a          

primei etape a programului european privitor la schimbările climatice, urmarea protocolului de            

la Kyoto;  

● Pachetul legislativ „Energie - Schimbări Climatice” agreat de șefii de stat și de             

Guvern la Consiliul European din 13 decembrie 2008, adoptat în cadrul reuniunii plenare a              

Parlamentului European din data de 17 decembrie 2008 și adoptat formal de Consiliul European              

pe data de 6 aprilie 2009  

● Directiva 2001/77/CE privind promovarea energiei electrice produse din resurse         

regenerabile; 

● Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 32/2006/CE privind         

eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice;  

● Cartea Verde privind strategia europeană pentru energie durabilă, competitivă și          

sigură;  

● Carta Verde privind eficiența energetică - „ A realiza mai mult cu mai puțin”; 

● Carta Verde - „ Spre o strategie europeană a siguranței în alimentarea cu energie” 

● Tratatul de la Lisabona, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.  
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1.2.2. Cadrul legislativ național în domeniul energiei 

România în calitate de membru al Uniunii Europene face eforturi constante în vederea             

adaptării legislației naționale referitoare la energie la cerințele directivelor europene, fapt ce            

implica un amplu proces de reorganizare și reconstrucție instituțională.  

Prin politicile sale energetice, România a preluat principiile propuse de documentele           

programatice ale UE și a adoptat măsuri legislative corespunzătoare referitoare la aplicarea lor             

în context național. 

Prezenta documentație s-a întocmit pe baza următoarelor documente legislative: 

● Legea nr. 121/ 2014 (cu completările ulterioare) privind eficiența energetică; 

● Legea nr. 160/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind           

eficiența energetică; 

● Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale cu modificările și            

completările ulterioare; 

● Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei           

din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

● Legea nr. 372/2005 (*republicată*), privind performanța energetică a clădirilor; 

● O.U.G. nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și            

libertatea de a furniza servicii în România, cu modificările și completările ulterioare; 

● H.G. nr. 1460/2008 - Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României –            

Orizont 2013-2020-2030;  

● H.G. nr. 1069/2007 - Strategia Energetică a României 2007 – 2020, actualizată pentru             

perioada 2011- 2020;  

● H.G. nr. 219/2007 privind promovarea co-generării bazată pe cererea de energie           

termică;  

● Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu         

modificările și completările ulterioare;  

● H.G. 958/2005 - pentru modificarea H.G. 443 /2003 și pentru modificarea și            

completarea H.G. 1892/2004 pentru promovarea producției de energie electrica din surse           

regenerabile de energie;  

● HG 163/2004 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul eficientei energetice;  

● H.G. nr. 1535/2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile           

de energie;  

● H.G. 122/2015 pentru aprobarea Planului național de acțiune în domeniul eficienței           

energetice ; 
● HG nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului 

● Reglementări ANRE aferente Legii nr. 121/2014 

○ Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici și agrearea societăților        

prestatoare de servicii energetice și Regulamentul pentru autorizarea auditorilor         

energetici din industrie, aprobat prin Decizia ANRE/DEE nr. 2794/2014 

○ Decizia nr. 7/DEE/2015 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea        

Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferent localităților cu o          

populație mai mare de 5.000 locuitori 

○ Decizia nr. 8/2015 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea programului         

de îmbunătățire a eficienței energetice pentru unități industriale 

○ Decizia nr. 2123/2014 privind aprobarea Ghidului de elaborare a auditurilor          

energetice 

○ Decizia nr.1033/2016 au fost aprobate clauzele minime care trebuie introduse          

în contractele de prestări servicii de management energetic pentru operatorii          
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economici și în contractele de prestări servicii de management energetic pentru           

autoritățile administrației publice locale aplicabile societăților prestatoare de        

servicii energetice și persoanelor fizice autorizate. 

 

● Planuri și strategii la nivel național: 

○ Strategia Energetică a României pentru Perioada 2007 - 2020, actualizată pentru           

Perioada 2011 - 2020 

○ Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050 - versiune           

preliminară supusă consultării publice 

○ Planul Național de Acțiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER) 

○ Planul Național de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice - 2014 

○ Planul național de acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice 
 

1.2.3. Cadrul legislativ regional și local în domeniul energiei 

 

● Masterplanul Energetic al Județului Alba (2011) 

● Strategia de Dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014-2020 

● Planuri de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE) (conf. Legii nr.  121/2014) 

● Planuri Locale de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) realizate de AL semnatare            

ale Inițiativei Europene Convenția Primarilor 

● Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 

● Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 

● Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 

 

1.3. Cadrul instituțional relevant în domeniul energiei 

1.3.1. Cadrul instituțional în domeniul energiei la nivel european  

● DG Energy - Directoratul General pentru Energie este parte a Comisiei Europene. 

Această instituție este responsabilă pentru dezvoltarea și implementarea politicii 

Europene privind energia. 

● ACER - Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei 

contribuie la garantarea bunei funcționări a pieței europene unice a gazului și 
electricității.  

● IRENA - Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă 

Instituțiile și organismele UE 

● Parlamentul European  

○ Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

● Consiliul Uniunii Europene  

○ Transport, telecomunicații și energie 

● Comisia Europeană pentru Energie  

● Comitetul Economic și Social European  

● Comitetul Regiunilor  

○ Comisia pentru mediu, schimbări climatice și energie 

 
16 
 

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/itre/home.html
http://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/configurations/tte/
http://ec.europa.eu/energy/en/
http://cor.europa.eu/ro/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=ENVE


 

 

Strategia Județului Alba în domeniul energiei 2018-2023 

 

● Banca Europeană de Investiții  

● Agențiile UE  

○ Agenția de Aprovizionare a Euratom 

○ Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME) 

○ Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) 

○ Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei 

(ACER) 

Alte inițiative europene cu activitate relevantă în domeniu și de a căror activitate se leagă               

acțiuni ale Consiliului Județean Alba sau ale Agenției Locale a Energiei Alba: 

● Convenția Primarilor - CoM. Convenția reprezintă cea mai larga inițiativă europeana 

(peste 7000 semnatare)  între municipii, orașe și comune, provincii, regiuni, asociații, 
agenții și ministere, fiind principala inițiativă la nivel european în scopul reducerii gazelor 

cu efect de seră produse la nivelul entităților locale din Europa ca urmare a consumului 

energetic.  

● Federația Europeană a Agențiilor și Regiunilor pentru Energie și Mediu – 

FEDARENE, este principala rețea europeană de organizații regionale și locale, care 

implementează, coordonează și facilitează politici energetice și de mediu.  

● Adunarea Regiunilor Europene - ARE, este cea mai mare rețea independenta a 

regiunilor din întreaga Europa, reunind regiuni din 35 de tari. Competentele acesteia 

includ printre altele: politica economica regionala, politica în materie de construcții și 
locuințe, infrastructuri de telecomunicații și de transport, energie și mediu, etc.  

1.3.2. Cadrul instituțional în domeniul energiei la nivel național  

La nivel central, Ministerul Energiei joacă un rol cheie în elaborarea politicilor energetice             

în România, în timp ce Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor            

Europene este responsabil pentru realizarea politicii guvernamentale în domeniile privitoare la           

locuințe, clădiri publice, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune și dezvoltare          

imobiliar-edilitară.  

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) are rolul          

de reglementator independent al sectorului energetic din România având atribuții inclusiv           

pentru elaborarea cadrului legislativ în domeniul eficienței energetice, aprobarea prețurilor și           

tarifelor reglementate și a metodologiilor de stabilire a acestor prețuri și tarife și aprobarea              

schemelor stimulative/scheme de sprijin de tip bonus la nivel național. 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de        

Utilități Publice (ANRSC) este autoritatea de reglementare în domeniul reglementarii și           

monitorizării la nivel central a activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități            

publice aflate în atribuțiile sale.  

Ministerul Energiei elaborează cadrul normativ și instituțional pentru sectorul         

energetic (inclusiv eficiența energetică) din România. De asemenea, are atribuții privind           

transpunerea prevederilor Directivelor UE în domeniul energiei.  

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor       

Europene inițiază, finanțează și/sau gestionează/implementează, în condițiile legii, programe         
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și proiecte de dezvoltare de interes național, regional și local în domeniul construcțiilor de              

locuințe și al reabilitării termice a clădirilor.  

Cadrul instituțional de promovare a măsurilor de creștere a eficienței energetice a fost             

creat în anul 1990 prin înființarea Agenției Române pentru Conservarea Energiei (ARCE). La             

momentul actual cadrul instituțional național în domeniu este asigurat de ANRE care a comasat              

prin absorbție ARCE.  

Orașe Energie România – OER este o organizație neguvernamentală, reunind în anul            

2017, un număr de 37 membri (35 de municipalități și 2 zone metropolitane), interesate de             

îmbunătățirea eficienței energetice în serviciile publice urbane și de promovarea surselor de            

energie regenerabile și a mobilității urbane durabile. 

Federația Agențiilor Române de Energie - FAREN, organism cu sediul în Alba            

Iulia, federația constituindu-se într-o platformă de acțiune comună a membrilor cu scopul de a              

contribui la politicile naționale și regionale de dezvoltare durabilă. 

1.3.3. Cadrul instituțional în domeniul energiei la nivel regional/local 

Autoritățile administrației publice locale au un rol esențial în implementarea          

intervențiilor de eficiență energetică în România.  

De altfel acest rol este asumat prin prevederile HG nr. 1/2017 anexa 2 - Programul de                

guvernare 2017-2020 care la capitolul "Politici în domeniul energie" specifica faptul rolul            

autorităților publice locale ca fiind " actor cheie al procesului de tranziție al sectorului energetic               

precum și cele de redesenare a politicilor energetice la nivel național cât și local" . 

La nivel regional, Agenția de Dezvoltare Regională Centru așa cum reiese din            

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 parte a Planului de             

Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020, principalul document de planificare și programare la            

nivel regional, și-a asumat rolul de a îndeplini obiectivul global "dezvoltarea echilibrată a             

Regiunii Centru prin stimularea creșterii economice bazate pe cunoaștere, protecția mediului           

înconjurător și valorificarea durabilă a resurselor naturale precum și întărirea coeziunii           

sociale". 

La nivel județean, ALEA - Agenția Locala a Energiei Alba este principalul organism             

calificat pentru promovarea unor politici coerente de promovare a dezvoltării energetice           

durabile prin activități de identificare, evaluare și monitorizarea a problemelor legate de            

eficiența energetică, managementul energetic  și utilizarea resurselor regenerabile de energie. 

Clusterul de Cercetare RenERg EUreg în domeniul energiilor regenerabile din          

Regiunea „CENTRU” este o rețea partenerială constituită în scopul dezvoltării și promovării            

domeniului energiilor regenerabile prin facilitarea transferul de know-how și tehnologie,          

dezvoltarea de proiecte comune, afilierea la clustere similare din alte regiuni Europene în scopul              

promovării competitivității acestui sector pe piața națională și europeană.  
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2. Prezentarea generală a Județului Alba din punct de 

vedere energetic 

2.1. Scurtă descriere a cadrului natural al Județului Alba 

Județul Alba este situat în partea central-vestică a țării, la contactul Munților Apuseni cu              

Podișul Transilvaniei și cu Carpații Meridionali, într-o zonă ocupată predominant de munți,            

secundar de dealuri și de câmpii și lunci, traversat de la nord-est la sud-vest de râul Mureș. 

Suprafața județului este de 6242 km2 (624.200 ha), ceea ce reprezintă 2,6% din             

suprafața României, ocupând ca mărime locul 16 și fiind învecinat cu județele: Cluj la nord,               

Mureș și Sibiu la est, Vâlcea la sud și județele Hunedoara, Arad și Bihor la vest. Populația                 

permanentă a Județului este de 327.258 locuitori (cu tendințe de îmbătrânire și de scădere              

numerică). Din totalul populației 57% locuiește în mediul urban și 43% în zonele rurale. La               

nivelul întregului județ populația locuiește în 4 municipii, 7 orașe, 67 de comune și 656 sate.  
2

Ca urmare a așezării la latitudinea de 46 grade nord și în zona centrală a Europei,                

Județul Alba se caracterizează printr-un climat temperat-continental, cu influențe locale          

generate direct de relief. Geografia influențează situația energetica a județului atât din punct de              

vedere a producerii de energie cat și din punct de vedere al consumurilor energetice. Relieful               

joaca un rol esențial în existenta resurselor naturale de energie, regenerabile sau            

neregenerabile.  

Resursele naturale energetice neregenerabile  

Resurse neregenerabile identificate la nivel de județ: resursele de minereuri neferoase           

(aur, argint, cupru, plumb, zinc, pirita, mercur), sarea gema, rocile de construcție (marmura,             

nisip, pietriș, argila, tufuri vulcanice și marne), zăcămintele de gaz metan etc.  

Zăcămintele de gaz metan sunt concretizate prin gazul metan acumulat în domurile din             

perimetrul Cetatea de Balta – Tăuni. Minereurile neferoase sunt răspândite în Munții Apuseni,             

după cum urmează: 

● Districtul metalogenetic Zlatna - Stănija.  

● Districtul Baba - Almaș, Haneș - Barza.  

● Districtul Roșia Montană – Bucium. 

● Districtul Baia de Arieș.  

Minereurile metalifere sunt slab reprezentate pe teritoriul Județului Alba. Zăcăminte de           

minereu de fier au fost exploatate la Remetea-Colțești, mineralizații mai importante fiind            

depistate și la Poșaga, Sălciua și Runcu.  

Cel mai important zăcământ nemetalifer este cel de sare gema prezent în zona Ocna              

Mureș, unde rezervele sunt estimate la 200 de milioane de tone. Cuarțul (cu SiO
2

98%) se                

găsește la Ocna Mureș, Sălciua și Baia de Arieș iar la Războieni, Ocna Mureș, Ciugud, Sântimbru,                

Bărăbanț se găsesc zăcăminte de bentonita și argila comună. 

 

2
 Institutul Național de Statistica, Referendum 2011. 
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Resurse energetice naturale regenerabile  

Demn de semnalat este faptul ca dacă resursele energetice clasice (hidrocarburi) sunt            

relativ reduse la nivel județean, sursele regenerabile de energie sunt în cantitate apreciabilă și              

într-o oarecare măsură încă insuficient exploatate. 

Dintre resursele regenerabile mai importante menționam: resursa hidrografica cu         

potențial hidroenergetic însemnat, resursa eoliana, resursa solară, resursa de biomasa.  

Resursele hidroenergetice ale județului, aflate în exploatare în special pe Valea Sebeșului -             

acumulările Oașa și Lacul Tău, ce pun în mișcare turbinele hidrocentralelor de la Gâlceag) și               

respectiv cea de la Șugag.  

Rețeaua hidrografica aparține în întregime bazinului râului Mureș, râu ce intră în județ în              

amonte de confluența cu Arieșul și iese în aval de confluența Văii Bacainți. Cei mai importanți                

afluenți sunt pe dreapta Arieșul, Aiudul, Geoagiul, Galda și Ampoiul iar pe stânga Târnava,              

Sebeșul, Pianul și Cugirul. 

Lacurile constituie o parte din rezerva de apă cantonată în lacurile naturale Iezerul             

Șureanu, Iezerașul Carpa și Iezerul Ighiel dar și în cele antropice din împrejurimile Roșiei              

Montane sau în cele de pe valea Sebeșului. 

Potențialul eolian al Județului Alba poate fi valorificat doar zonal, în special în zona              

montana: zona munților Apuseni (Munții Bihorului, Muntele Mare, Munții Trascăului zona           

Mogoș-Ponor) și zona Munților Șureanu (Șaua Aușel-Vârful lui Pătru)  

Potențialul solar al Județului Alba este conform mediei naționale cu zone de potențial             

peste medie în zona Alba Iulia, Sebeș și Blaj.  

Biomasa este o altă resursă importantă a județului, dar prea puțin valorificată încă. 

Pădurile - principala resursa de biomasa, reprezintă o resursă energetica importantă; ele            

ocupă o suprafață de aproximativ 203.900 ha (anul 2016) , suprafață care se diminuează din              
3

păcate din an în an. 

2.2. Aspecte generale referitoare la situația domeniului energetic 

la nivelul Județului Alba  

Prioritățile unei strategii energetice variază de la o țară la alta dar și de la o zonă la alta, în                    

funcție de factori legați de existența și structura resurselor energetice, de resursele financiare,             

calitatea forței de muncă etc.  

În România, pentru crearea unui sector energetic modern, corespunzător principiilor          

Uniunii Europene de liberalizare a piețelor de energie electrică și gaze naturale, capabil să              

satisfacă cererea consumatorilor, activitatea de reglementare la nivel național s-a axat în ultimii             

ani pe creșterea transparenței piețelor de energie electrică și gaze naturale și pe promovarea              

producerii de energie electrică din surse regenerabile. 

În acest context consideram oportun ca Strategia Județului Alba în domeniul energiei            

2018-2023 este necesar a fi integrată în cadrul contextului specific domeniului energetic din             

România.  

 

3
 http://statistici.insse.ro/shop/ 
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Impactul estimat al elaborării strategiei este asigurarea unei dezvoltări durabile a           

Județului Alba cu accent pe creșterea competitivității rezultatelor (produse, servicii) în condițiile            

diminuării impactului asupra mediului înconjurător și al utilizării responsabile a resurselor           

naturale. 

Menționăm faptul că preocuparea pentru domeniul energiei la nivel de județ este            

constantă în ultimii ani, pași importanți fiind deja făcuți în acest sens. Există la nivel local o                 

cooperare bună cu furnizorii de energie și cu instituțiile cu activitate relevantă în domeniu, dar               

există și o bună colaborare la nivel european cu instituții sau organisme reprezentative în              

domeniul energiei. 

2.3. Inițiative publice semnificative în domeniul energiei la        

nivelul Județului Alba 

2.3.1 Convenția Primarilor pentru climă și      

energie - autorități locale semnatare din Județul Alba 

Convenția Primarilor (CoM) este cea mai largă inițiativă        

europeana a autorităților locale (în prezent peste 7000        

semnatari, cu mai mult de 230 mil. de locuitori) din toată           

Europa, pentru reducerea poluării pe teritoriul fiecărei entități semnatare cu mai mult de 20%              

până în 2020, respectiv 40% până în 2030. 

Convenția Primarilor reprezintă o asociere între municipii, orașe și comune, provincii,           

regiuni, asociații, agenții și ministere, fiind principala inițiativă la nivel european în planificarea             

energetică durabilă, reprezentând principala mișcare europeană în care sunt implicate          

autoritățile locale și regionale ce se angajează în mod voluntar pentru creșterea eficienței             

economice și utilizare a surselor de energie regenerabilă în teritoriile lor.  

Autoritățile locale semnatare întocmesc după aderarea la Convenția Primarilor, un Plan           

de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă - PAEDc care cuprinde măsuri pentru reducerea              

consumurilor de energie/emisiilor de CO
2

aferente, respectiv măsuri de adaptare la efectele            

schimbărilor climatice manifestate pe plan local. 

În Județul Alba există în prezent 14 autorități locale semnatare CoM cu activitate             

recunoscuta la nivelul Convenției, Consiliul Județean Alba și ADR Centru fiind coordonatori            

teritoriali ai Convenției Primarilor, de altfel și singurii din România, iar ALEA fiind agenție de               

energie - suport CoM. 
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Autorități Publice Locale semnatare CoM din Județul Alba 

Nr. 

ctr. 
UAT semnatar CoM Populație (2016) 

Starea Planului de Acțiune 

pentru Energie Durabilă 

1 Municipiul Alba Iulia 74.212 Implementare și monitorizare 

2 Municipiul Sebeș 32.489 Implementare 

3 Municipiul Aiud 26.176 Implementare și monitorizare 

4 Orașul Teiuș 74.49 Implementare și monitorizare 

5 Orașul Cugir 26.575 Implementare 

6 Orașul Zlatna 7.949 Implementare și monitorizare 

7 Orașul Ocna Mureș 14.545 Elaborare 

8 Comuna Ciugud 3.007 Implementare 

9 Comuna Pianu 3.618 Implementare 

10 Comuna Berghin 2.030 Implementare 

11 Comuna Crăciunelu de Jos 2.164 Elaborare 

12 Comuna Ighiu 6.888 Implementare 

13 Comuna Sîntimbru 2.995 Implementare 

14 Comuna Poiana Vadului 1.104 Elaborare 

 Total populație 211.201            (55,5% din pop. județului) 

Tabelul 1. Sursă date: Agenția Locală a Energiei Alba - ALEA, INS 

Semnatarii inițiativei Convenției Primarilor, pe lângă implicarea în problemele legate de           

energie și mediu, beneficiază de recunoaștere și vizibilitate ridicate la nivel internațional pentru             

acțiunile lor, de modalități inovatoare de a stabili noi contacte, de a face schimb de experiență și                 

de a-și consolida capacitățile, oportunități financiare mai bune pentru proiectele locale și nu în              

ultimul rând acces rapid la „know-how-ul de excelență” și la exemple de bună practic. 

Respectând angajamentele asumate vizând susținerea și sprijinirea eforturilor depuse de          

autoritățile locale în punerea în aplicare a politicilor privind energia durabilă și protecția             

mediului și beneficiind de suportul tehnic al Agenției locale a Energiei Alba, Consiliul Județean              

Alba având rolul de Coordonator teritorial al Convenției Primarilor consideră necesar a stimula             

creșterea gradului de implicare a comunităților locale. 

2.3.2. ANERGO - Observatorul Energetic Regional Alba  

ANERGO - Observatorul Energetic Regional Alba, primul de acest fel din România,            

înființat sub tutela ALEA, este un instrument de lucru eficient care oferă tuturor autorităților              

locale semnatare ale CoM din Județul Alba posibilitatea accesului gratuit la bazele lor de              

consumuri energetice și de emisii echivalente de CO
2, în condiții de confidențialitate și de calitate               

a  acestor date.  
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La nivelul județului 14 autorități locale și 6 furnizori de date energetice au semnat              

acorduri de cooperare cu ANERGO, având astfel acces la baza de date cu consumuri energetice               

proprii (clădiri municipale) precum și o imagine, pe baza unor indicatori energetici relevați, a              

consumurilor din sectorul clădirilor terțiare, sectorul rezidențial, serviciile de utilități publice,           

flota municipală.  

 

Figura 1 - Instrument online furnizat de ANERGO autorităților locale partenere. Sursa: 

Agenția Locală a Energiei Alba - ALEA 

În cadrul observatorului ANERGO pot fi semnalate problemele existente privind abaterile           

de la normal a consumurilor energetice specifice de pe diferite niveluri și sectoare locale, analiza               

datelor obținute prin Observator putând genera inițiativele locale viitoare. 

Observatorul energetic ANERGO face parte din rețeaua europeană de observatoare          

regionale pentru energie și climă - ENERGee Watch, ceea ce conferă avantajul schimbului de              

experiență/exemple de buna practică europeană în domeniul colectării și prelucrării bazelor de            

date energetice și de emisii aferente. 

2.3.3. Asigurarea sustenabilității energetice cu energie din surse alternative         

a 4 clădiri de instituții publice din Municipiul Alba Iulia 

Acest proiect este promovat și dezvoltat de Primăria Municipiului Alba Iulia, obiectivul            

general al proiectului fiind creșterea calității vieții locuitorilor, dezvoltarea durabilă și           

competitivă a municipiului Alba Iulia prin diversificarea surselor de producție, tehnologii și            

infrastructură pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile (solare), reducerea           

emisiilor de CO
2

în conformitate cu convențiile și prioritățile strategice asumate de România în              

Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice și conform cu obiectivele specifice ale            

Uniunii Europene. 

Prin acest proiect, susținut financiar de programul de fonduri europene POS-CCE axa 4.2,             

au fost montate sisteme de panouri fotovoltaice pe 4 clădiri publice importante din Alba Iulia cu                

o putere totala de 257 kW care pot genera anual circa 300 MWh și vor conduce la reducerea                  

emisiilor CO 
2 cu 212 to/an. 

2.3.4. Alba Iulia - Smart City 2018 

Municipiul Alba Iulia a lansat în anul 2016 inițiativa „Alba Iulia Smart City 2018”              

printr-un parteneriat încheiat cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, proiect          

care generează rezultate imediate și pe termen lung asupra dezvoltării comunității locale din             

Alba Iulia. 

Smart City 2018 este un proiect implementat printr-un proces continuu care se desfășoară             

pentru cetățean și împreună cu acesta și care își propune să transforme localitatea într-o              

comunitate cu un nivel de trai cât mai ridicat din toate punctele de vedere. De remarcat ca în                  

domeniul energetic în Alba Iulia sunt în curs de implementare mai multe soluții de smart-city,               

printre care: zonă de smart-lighting, smart-building pentru o importantă clădire publică,           
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smart-metering pentru zona de blocuri de locuințe, smart-grids. 

2.3.5. Inițiative semnificative ale Consiliului Județean Alba în domeniul energiei 

Inițiativele Consiliului Județean Alba integrează aspectele sociale, economice și de mediu           

și se concretizează în implementarea unor proiecte cu rezultate în special în planificarea             

energetică între care menționăm realizarea sub coordonarea Agenției Locale a Energiei Alba a             

Masterplanului Energetic al Județului Alba. 

Concretizând activitatea Consiliului Județean Alba în acest domeniu, menționăm         

principalele proiecte implementate până în acest moment: 

● ALEA - Agenția Locala a Energiei Alba - în cadrul proiectului „Crearea a trei noi               

agenții locale de energie în departamentul La Manche – Franța, Județul Alba – România              

și municipalitatea Ios - Grecia” finantat în cadrul programului Intelligent Energy –            

Europe (IEE). Acest proiect a urmărit crearea unei agenții specializate al cărei domeniu             

de acțiune este adresat strict nevoilor identificate la nivelul Județului Alba. Prin            

activitatea sa, agenția se adresează atât populației cât și autorităților locale. 

● MOFRER - Înființarea unei filiere lemn-energie în Transilvania – implementat în cadrul            

programului Intelligent Energy – Europe (IEE). Proiectul MOFRER a urmărit crearea           

unei rețele de parteneri în Transilvania, inclusiv în Alba, pentru realizarea de proiecte de              

furnizare de căldura pe baza resturilor de lemn, care rezultă în urma procurării sau              

prelucrării acestuia.  

● Ren Erg EUreg – Resurse Regenerabile de Energie - o Soluție pentru Dezvoltarea             

Durabilă a Două Regiuni Europene Implementat în cadrul Programului FP7. ADR           

Centru, Consiliul Județean Alba și alți 9 parteneri din Regiunea Centru și Regiunea             

Brandenburg au urmărit prin proiect întărirea capacității regiunilor și a actorilor           

regionali de a planifica și utiliza resursele regenerabile locale și regionale ca o soluție a               

dezvoltării economice durabile, prin promovarea inovării ca politica regională și a unor            

strânse legături între cercetare și mediul economic. 

● Identificarea și promovarea potențialului de energie regenerabilă în Județul         

Alba - Programul WBF - Program de Promovare Economica și Ocupare a Forței de              

Muncă în România, fiind implementat de către GTZ – Societatea Germană pentru            

Cooperare Tehnică. Proiectul a constat în sprijin acordat Consiliului Județean Alba în            

identificarea și promovarea potențialului energetic regenerabil prin realizarea de         

măsurători ale vântului și evaluarea rezultatelor conform standardelor internaționale,         

întocmirea unei hărți eoliene în Județul Alba pe baza măsurătorilor realizate, transfer de             

know-how intre parteneri.  

● SIMPLA - Planificare durabilă multisectorială integrată (Sustainable       

Integrated Multi-sector PLAnning) din cadrul Programului H2020 EE-2015-3        

MarketUptake „Creșterea capacității autorităților publice de a planifica și implementa          

politici și măsuri în domeniul energiei durabile”, proiect aflat în implementare. Proiectul            

își propune în principal acțiuni de sprijin pentru o mai mare integrare între diferitele              

niveluri instituționale pentru a genera sinergii și economii de energie, utilizarea rețelelor            

existente de organizații și instituții de difuzare a cunoștințelor și de facilitare a schimbului              

de experiență și de bune practici în domeniul energiei durabile, mobilității, definirea și             

sprijinul pentru punerea în aplicare a pachete standard de economisire a energiei în             

folosul familiilor, al autorităților locale și a industriei. 
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3. Analiza diagnostic din punct de vedere energetic a 

Județului Alba  

În prima parte a acestui capitul, sunt prezentate situații și evoluții la nivelul principalilor              

furnizori de energie din Județul Alba și a principalelor categorii de furnizori de utilități publice,               

cu impact semnificativ în domeniul energetic sau care pot fi caracterizați prin prisma utilizării              

energiei sau generarea acesteia. 

În a doua parte a acestui capitol va fi prezentat potențialul de utilizarea a surselor               

regenerabile de energie la nivelul Județului Alba și situația utilizării surselor regenerabile de             

energie finanțate prin programe naționale specifice. 

 

3.1. Energie electrică 

3.1.1. Distribuția de energie electrică 

Principalul furnizor de energie electrică în Județul Alba este „Electrica Furnizare           

Transilvania Sud” SA prin Agenția de Furnizare a Energiei Electrice - AFEE Alba.  

Operatorul de distribuție al energiei electrice este Sucursala de Distribuție a Energiei            

Electrice - SDEE Alba care răspunde de funcționarea instalațiilor energetice proprii în condiții de              

calitate, siguranță, eficiență economică și de protecție a mediului înconjurător.  

Instalațiile energetice din patrimoniul SDEE Alba constau in linii electrice aeriene sau            

subterane cu tensiuni de funcționare de 110 kV, 20 kV, 6 kV și 0,4 kV, precum și stații de                   

transformare 110 kV /MT, posturi de transformare MT/0,4 KV și grupuri de măsură a energiei               

electrice.  

Energia electrică intră în instalațiile SDEE Alba la tensiuni de 110 kV și de 20 kV și este                  

distribuită la tensiuni de 110 kV, 20 kV, 6 kV și 0,4 kV, în funcție de necesitățile consumatorilor                  

de energie.  

Energia electrică distribuită este necesar să satisfacă cerințele de calitate stabilite prin            

standardul de performanță al serviciului de distribuție atât din punct de vedere al continuității              

cât și al parametrilor (frecvență, tensiune, curbe de tensiune). Nivelul calității energiei electrice             

distribuite depinde atât de starea instalațiilor din rețeaua de distribuție cât și de starea              

instalațiilor consumatorilor.  

3.1.2. Consumul de energie electrică 

Consumul de energie electrică la nivel de județ se încadrează în media consumurilor             

naționale. De-a lungul ultimilor ani consumul de energie electrică a avut un trend ascendent,              

acest indicator fiind un indicator relevant referitor la nivelul de trai al populației. 

Cu toată această creștere, consumul mediu de energie electrică pe locuitor în România,             

deci și în Județul Alba, este situat la un nivel redus în raport cu celelalte țări din UE . 
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Figura 2. Sursă date: Masterplanul Energetic al Județului Alba (2011), indexmundi.com 

 

Din analizele efectuate (fig. 5) vizând consumul specific de energie electrică pe locuitor la              

nivelul țărilor Uniunii Europene, inclusiv România, în anul 2007 respectiv 2014, se poate             

constata că România are cel mai mic consum de energie electrică pe locuitor dintre țările               

analizate, fiind semnificativ mai redus față de Finlanda care are cel mai mare consum de energie                

electrică pe locuitor. Consumul specific mic de energie electrică se datorează în principal stării              

economiei României care se reflectă în volumul producției de bunuri și servicii la nivel național. 

La nivelul anului 2016, față de anul analizat anterior (2009) se remarcă o creștere a               

numărului de consumatori, structura consumatorilor în funcție de puterea absorbită, fiind           

următoarea, conform datelor deținute de ALEA: 

● Mari consumatori: 489 (peste 100 kW putere absorbită); 

● Mici consumatori: 14.432 (sub 100 kW putere absorbită); 

● Consumatori casnici: 154.144 (folosesc energia electrică pentru consum casnic). 

Analizând consumul total de energie electrică corelat cu consumurile de energie electrică            

pe tipuri de consumatori, reprezentarea grafică de mai jos redă foarte bine evoluțiile             

consumurilor energetice dar și sensibilitatea categoriilor de consumuri față de influențe externe            

în special cele de natură economică. 

După cum se poate observa din figura 2, evoluția consumului total de energie electrică în               

județul Alba este influențată semnificativ de consumul energetic al marilor consumatori. 

Conform figurii 2 se poate vedea că criza economică a provocat scăderea consumului de              

energie electrică în 2009 în Județul Alba cu cca. 12%, în special din cauza reducerii volumului                

activității productive în special la marii consumatori de energie electrică. După diminuarea            

impactului crizei, începând cu 2010 se poate observa revenirea la o tendință de consum              

ascendentă. 
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Figura 3. Sursă date: SDEE Alba 

 

Evoluția consumurilor se încadrează într-o tendință proporțional-crescătoare în intervalul         

2000 -2016, abaterile mai importante ale consumului total de energie electrică la nivel de județ               

fiind date de evoluția consumurilor de energie electrică a marilor consumatori industriali,            

evoluție surprinzând efectele recesiunii din 2008 și reflectându-le în consumuri mai mici în anul              

următor.  

Consumul de energie electrică al marilor consumatori a avut un trend crescător în             

perioada 2000-2008 și respectiv un trend descrescător în 2009. Reducerea consumului de            

energie electrică al marilor consumatori se datorează în principal restrângerii activităților           

acestora, provocată preponderent de criza economică. 

După criză, se remarcă revenirea consumului de energie electrică la un trend crescător,             

dar cu o tendință de creștere ușor diminuată față de intervalul 2000-2008.  

Cea mai mare creștere în ultimii ani este în sectorul marilor consumatori (industria)             

urmat de consumatorii casnici, în schimb pentru micii consumatori se remarcă o stagnare a              

creșterii consumurilor în ultimul an. 

Pentru a da o mai mare elocvență evoluției consumului de energie electrică la nivel de               

județ, reprezentarea grafică următoare relevă evoluția consumului specific de energie electrică           

pe locuitor (populația după domiciliu la 1 iulie conform INS) la nivelul Județului Alba - figura 3. 

Consumul specific de energie electrica pe locuitor este un indicator relevant privind            

nivelul de trai al populației dar și referitor la gradul de dezvoltare economica a județului nostru. 

Acest indicator de nivel județean poate fi folosit ca un comparator cu indicatori similari              

din statistici de nivel național sau european, fiind reprezentativ în analizele efectuate pe acest              

sector, trasând caracteristica evoluției în timp a consumului specific de energie electrică pe             

locuitor raportat la nivelul de trai al populației. 
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Figura 4. Sursă date: SDEE Alba, INS 

 

După cum se poate observa din diagrama de mai sus, consumul specific de energie              

electrică pe locuitor a cunoscut un trend crescător de la cca. 1,36 MWh/locuitor în anul 2000 la                 

cca. 2,07 MWh/locuitor în anul 2009, trendul devenind descrescător în perioada crizei            

economice. După aceasta, tendința ascendentă a consumului a fost menținută, ajungându-se la            

un consum specific de 2,77 MWh/locuitor în anul 2016 la nivelul Județului Alba. 

Ca urmare, sectorul casnic este important a fi analizat prin prisma implicațiilor sociale pe              

care îl are consumul de energie electrică dar și prin prisma potențialului de economisire a               

energiei existent în acest sector. Sectorul casnic are o pondere în consumul final de energie               

electrică din județ de 18,1% (SDEE Alba, 2016 ). 

În diagrama următoare este prezentată evoluția consumului mediu anual de energie           

electrică pe cap de locuitor în Județul Alba, luându-se în considerare numai consumul de              

energie din sectorul rezidențial (casnic): 

 

Figura 5. Sursă date: SDEE Alba, INS 2017 (TEMPO-Online) 
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După cum se poate observa, consumul mediu specific a crescut constant în ultimii 3 ani.               

Explicația rezida din creșterea nevoii de energie electrica pentru echipamente electrocasnice și            

electronice tot mai diversificate la care populația a avut acces, dar și din dezvoltarea în sine a                 

sectorului rezidențial la nivelul județului. 

Analizând consumului de energie finală pe tipuri de consum energetic se aduce în prim              

plan necesarul de încălzire și răcire în gospodării dar și necesarul de energie pentru a avea                

condiții normale de trai (pentru gătit, întreținere, mass-media, etc) 

Electrocasnicele sunt prezente în majoritatea locuințelor, aparatele cel mai frecvent          

întâlnite fiind frigiderele și combinele frigorifice, mașinile de spălat rufe, televizoarele,           

aspiratoarele, mașinile de gătit și fiarele de călcat.  

Un fenomen necesar de remarcat și care se manifesta la nivel național, este faptul ca piața                

electrocasnicelor din România tinde la momentul actual să atingă un nivelul de saturație, în              

prezent activitățile de achiziție fiind caracterizate de un fenomen de înlocuirea aparaturii            

electrocasnice existente cu unele mai performante din punct de vedere al eficienței energetice.  

Deocamdată, în majoritatea cazurilor, rata medie de înlocuire depășește durata de viață a             

echipamentelor, ceea ce determină creșterea necesarului de energie în sectorul casnic în special             

datorită creșterii numărului de echipamente electrocasnice.  

Totuși, pe termen lung, se estimează ca în sectorul casnic să se manifeste o tendință de                

stagnare sau chiar scădere a cererii de energie pe termen lung, ca efect al măsurilor de stimulare                 

a eficienței energetice. 

Liberalizarea pieței de furnizare a energiei electrice în România începând cu anul 2003 a              

dus în primă fază la migrarea marilor consumatori de la ELECTRICA-AFEE către alți furnizori              

care oferă contracte de furnizare mai avantajoase. Acest fenomen a căpătat în ultimi ani o               

dinamică mai interesantă odată cu o competitivitate mai accentuată a prețurilor practicate dar și              

a altor facilități contractuale pe care furnizorii le pot oferi.  

În anul 2017, conform datelor publicate de ANRE, în România există peste 20 de              

producători de energie electrică cu activitate și pe piața cu amănuntul și 73 de furnizori de                

energie electrică din care 5 Furnizori de Ultimă Instanță (FUI). 

 

În perioada 2014 – 2016 în Județul Alba avem următoarele cantități de energie livrată              

către consumatorii finali: 

Anul 
Consumatori eligibili ai 

Electrica AFEE în jud. Alba 

Consumatori eligibili- alți 
furnizori în jud Alba 

U.M. MWh/an MHh/an 

2014 220.970 511.150 

2015 235.022 552.366 

2016 247.162 583.907 

Tabelul 2. Sursă date: SDEE Alba 

În prezent toți consumatorii inclusiv consumatorii casnici sunt eligibili având deci           

posibilitatea să-și aleagă furnizorul de energie electrică.  

Ca parte a acțiunilor de eficientizare a cheltuielilor, în contextul liberalizării pieței de             

energie, autoritățile locale din Județul Alba au reacționat alegând furnizorul de energie electrică             

în funcție de necesitați (tarif zi-noapte) și de facilitățile oferite de acesta, obținând astfel tarife               

mai scăzute. 
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Din datele furnizate de administrațiile publice locale, la nivelul anului 2017 în Județul             

Alba - sectorul municipal - operează mai mulți furnizori de energie electrică, dintre care              

menționăm: Electrica, E.ON Energie, SC Getica95 SRL, SC Manson Trading SRL, etc. 

  

Figura 6. Sursă date: Eurostat 

 

Un alt aspect de subliniat este acela că există încă locuințe neelectrificate în Județul Alba.               

Cel mai mare procent de gospodării neelectrificate revine zonei Munților Apuseni, din datele             

deținute, la nivelul anului 2017 în jur de 1000 gospodării nu erau electrificate, conform datelor               

furnizate de APL-urile din județ. Motivul lipsei racordării la rețeaua de distribuție a energiei              

electrice a acestor gospodării este, în general, izolarea locuințelor, de obicei grupate în cătune cu               

număr mic, distanța mare față de rețeaua de distribuție implică costuri foarte mari pentru              

extinderea rețelei și care nu pot fi amortizate prin consumul previzionat de energie. Trebuie              

menționat faptul ca nu toate locuințele neelectrificate din județ au destinația de locuințe             

permanente, multe fiind de fapt locuințe temporare sau sălașuri folosite doar pe timp de vara. 

3.1.3. Realizări și obiective privind rețeaua de distribuție a energiei electrice 

Cele mai multe LEA (linii electrice aeriene) 110 kV din județ au fost construite în perioada                

anilor 1970-1980. Liniile electrice de înaltă tensiune (110 kV) pe stâlpi metalici, construite             

înainte de anii 1970, necesită lucrări de reabilitare întrucât prezintă o uzură avansată atât a               

stâlpilor cât și a conductoarelor și izolațiilor.  

Consumul propriu tehnologic (CPT) al rețelelor electrice de distribuție este ridicat           

datorită secțiunii necorespunzătoare a conductorului, îmbătrânirii transformatoarelor, lungimii        

mari a rețelelor, dispersiei consumatorilor ceea ce permite chiar sustrageri (furturi) de energie             

electrică.  

Principalele lucrări privind creșterea securității energetice a Județului Alba finalizate în           

intervalul 2014 – 2016, conform datelor Electrica SDEE Alba au fost: 

❏ Modernizări și mărirea gradului de siguranță la linii electrice aeriene -LEA de o,4kV: 195              

km; 
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❏ Modernizări și mărirea gradului de siguranță la linii electrice aeriene -LEA de 20kV: 11,6              

km 

❏ Modernizări și mărirea gradului de siguranță la linii electrice subterane – LES de 0,4kV:              

14 km 

❏ Modernizare branșamente de 0,4 kV: 3860 buc 

❏ Modernizare posturi de transformare (PTA+PTZ): 21 buc; 

❏ Înlocuire transformatoare pentru reducerea pierderilor de energie: 218 buc; 

❏ Electrificare cătune Goașele si Bocșitura: 2,2 km LEA mt; 10,95 km LEA jt; 1 PTA -6/1 kv-                 

40 kVA; 4 PTA -1/0,4 kv-16 kVA; 

 

Lucrările privind modernizarea infrastructurii rețelelor de distribuție în Județul Alba          

planificate pentru intervalul 2017-2020 (sursa SDEE Alba)sunt: 

❏ Modernizări și mărirea gradului de siguranță la linii electrice aeriene - LEA de o,4kV: 168               

km; 

❏ Modernizări și mărirea gradului de siguranță la linii electrice aeriene -LEA de 20kV:  

❏ Modernizare branșamente de 0,4 kV: 3345 buc 

❏ Modernizare posturi de transformare (PTA+PTZ): 10 buc; 

❏ Implementare sistem de contorizare inteligent - „smart metering” în Municipiul Alba 

Iulia; 

 

3.1.4. Concluzii: 

● în intervalul 2014-2016 au fost realizate numeroase lucrări de întreținere și modernizare            

a rețelei de distribuție a energiei electrice; 

● mai există LEA 110 kV vechi, acestea fiind construite în perioada anilor 1970-1980,             

prezentând uzură avansată a conductoarelor;  

● un număr însemnat de stâlpi metalici de înaltă tensiune sunt vechi, construiți înainte de              

ani 1970 necesită lucrări de reabilitare întrucât prezintă o uzură avansată;  

● se impune necesitatea creșterii securității energetice a rețelelor electrice, a sistemelor de            

producere, transport și distribuție a energiei electrice;  

● este necesară asigurarea calității în furnizarea serviciilor de alimentare cu energie           

electrică prin diminuarea numărului de întreruperi ale alimentării la consumatorii finali           

și prevenirea fluctuațiilor de tensiune survenite pe liniile de joasa tensiune. 

● sunt necesare fonduri importante pentru investiții în reabilitarea echipamentelor cheie în           

asigurarea siguranței în alimentare (echipamente primare din stații, liniile de înaltă           

tensiune), pentru dezvoltarea rețelelor de distribuție care să asigure energia electrică           

necesară în zonele de dezvoltare economică din județ și de extindere urbană din             

municipii.  

● sunt necesare investiții în creșterea nivelului calității energiei electrice 

● sunt necesare investiții pentru electrificarea locuințelor neelectrificate 

● liberalizarea pieței de energie a dus la creșterea concurentei în sectorul serviciilor de             

furnizare a energiei, ceea ce a dus la stabilizarea preturilor energiei și creșterea calității              

serviciilor furnizate. 
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3.2. Iluminatul public 

Iluminatul public reprezintă un sistem menit sa contribuie la crearea unui ambient            

corespunzător în orele fără lumina naturală, având pe lângă funcția de creștere a gradului de               

siguranță a pietonilor și autovehiculelor și funcția de punere în valoare a clădirilor și              

monumentelor, a parcurilor și grădinilor. Un iluminat public performant conduce la scăderea            

riscurilor accidentelor rutiere, la scăderea numărului de agresiuni ale infractorilor asupra           

populației, dar și la creșterea gradului de atractivitate a zonei sau localității respective. 

Calitatea iluminatului public reprezintă la nivel internațional unul dintre criteriile de           

apreciere a nivelului civilizației dintr-o anumită regiune. 

Conform prevederilor legale, serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor            

comunitare de utilități publice, fiind administrat de către consiliile locale prin compartimentele            

de utilități publice și cuprinde:  

❏ iluminatul stradal pietonal și rutier,  

❏ iluminatul ornamental destinat parcurilor, spațiilor de agrement, piețelor, târgurilor, etc,  

❏ iluminatul ornamental și festiv destinat sărbătorilor sau diferitelor evenimente,  

❏ iluminatul arhitectural destinat punerii în valoare a diferitelor obiective sau monumente. 

 

Iluminatul public, trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de normele         

luminotehnice, fiziologice, de siguranță a circulației și de estetică arhitectonică, în următoarele            

condiții:  

● utilizarea eficientă a energiei electrice; 

● mentenanță ușoară și cu costuri reduse; 

● reducerea cheltuielilor anuale de exploatare a instalațiilor electrice de iluminat. 

În Județul Alba, au fost implementate în perioada 2010 – 2016 mai multe proiecte              

specifice eficientizării sistemului de iluminat public. Astfel au fost realizate modernizări ale            

corpurilor existente de iluminat prin înlocuirea acestora cu corpuri cu eficiență crescută (ex.             

corpuri cu LED), extinderi ale rețelelor de iluminat și cumpărarea energiei utilizate pentru             

sistemele de iluminat publice de pe piața liberă la preturi mai avantajoase. 

Ca exemple de urmat amintim municipiul Blaj și orașul Zlatna care și-au modernizat             

sistemele de iluminat trecând la corpuri cu LED și reducându-și astfel semnificativ consumul de              

energie (cu peste 40%) în condițiile creșterii numărului de corpuri de iluminat. 

De asemenea în județ, în special în mediul urban, există deja sisteme de iluminat              

arhitectural a monumentelor istorice, clădirilor reprezentative, etc. In ultimii ani iluminatul           

arhitectural a fost deja abordat și în mediul rural, în special în zonele cu potențial turistic. 

Bineînțeles că iluminatul ornamental destinat parcurilor sau spațiilor de agrement sau           

cel festiv destinat anumitor sărbători este deja prezent în toate localitățile județului. 

Ca urmare a creșterii gradului de diversificare a categoriilor de iluminat public,            

consecința firească a fost creșterea consumului de energie electrică.  

În viitor trebuie susținute și alte orașe și comune din județ să implementeze sisteme de               

iluminat eficiente - cu tehnologie LED, dar și cu sisteme de telegestiune și soluții de „diming”                

pentru corelarea intensității iluminatului cu necesitățile de trafic (scăderea intensității          

iluminatului / consumului energetic în orele de noapte o data cu reducerea traficului). 
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3.2.1. Operatorii serviciului 

Serviciul de iluminat public, conform legii, revine în responsabilitatea autorităților          

publice locale, dar acestea nu au de regulă capacitatea tehnică de a-l opera în regie proprie; este                 

indicat în consecință ca acest serviciu public să fie concesionat conform legislației către operatori              

având licență eliberata de autoritatea competenta (ANRSC), pentru operarea serviciului de           

iluminat public și licență A.N.R.E. pentru efectuarea de lucrări și intervenții la instalațiile             

electrice de joasă tensiune 

Din păcate, în Județul Alba puține localități au contracte de concesiune a serviciului de              

iluminat public cu operatori autorizați (ex: Alba Iulia, Blaj). 

Acest fapt are influențe uneori nefavorabile asupra calității serviciilor furnizate dar și            

asupra costurilor necesare operării sistemelor de iluminat public. 

Ca și cerințe minimale vizând sistemele de iluminat public, importante sunt cele            

referitoare la satisfacerea unor necesitați ale comunităților locale legate de iluminatul public,            

dintre care menționăm: 

❏ Ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții 
❏ Creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale,           

precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale 

❏ Punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale            

localităților, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau           

religioase  

❏ Susținerea și stimularea dezvoltării economico - sociale a localităților 

❏ Funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță a infrastructurii aferente serviciului 

❏ Reducerea consumului de energie electrică al iluminatului public, menținând calitatea          

serviciului de iluminat 

❏ Îmbunătățirea cerințelor de mediu prin utilizarea echipamentelor eficiente, cu durată de           

viață foarte mare precum și prin colectarea adecvată a echipamentelor defecte 

În vederea asigurării calității serviciilor furnizate de operatorii sistemelor de iluminat           

public, aceștia se obligă la respectarea unor indicatori de performanță, indicatori care sunt de              

obicei menționați în regulamentul serviciului de iluminat public, document cadru acceptat de            

beneficiar și operatorul sistemului. 

Pentru a avea o imagine completă a sistemului de iluminat public la nivelul localităților              

din județ, este indicat a se face o monitorizare în timp a indicatorilor de performanță corelata cu                 

nivelul investițiile făcute în extinderea și modernizarea sistemelor. Aceste analize pot constitui            

baza orientării investițiilor viitoare. 

3.2.2. Consumul sistemului de iluminat public 

În prezent, în condițiile liberalizării pieței de energie electrică, multe primării au ales             

diferiți furnizori de energie pentru iluminat public pentru a beneficia de prețuri avantajoase,             

contractele de furnizate fiind încheiate pe termene scurte (cca un an).  

Pe baza datelor furnizate de distribuitorul de energie electrica SDEE Alba, s-a întocmit             

situația consumurilor totale de energie electrică în intervalul 2010 - 2016 pentru iluminatul             

public în Județul Alba: 
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CONSUMUL DE ENERGIE AFERENT SISTEMELOR DE ILUMINAT PUBLIC - JUDEȚUL ALBA 

 
2010 

(MWh) 

2011 

(MWh) 

2012 

(MWh) 

2013 

(MWh) 

2014 

(MWh) 

2015 

(MWh) 

2016 

(MWh) 

TOTAL JUDEȚ 16.429 16.486 16.587 16.828 16.907 16.253 16.653 

Tabelul 3. Sursă date: SDEE Alba 

Fluctuațiile consumului de energie electrică pentru iluminat public în ultimii 7 ani,            

conform tabelului 3, sunt asociate lucrărilor de extindere și modernizare ale sistemelor de             

iluminat public dar și înlocuirii corpurilor de iluminat clasice cu unele mai eficiente energetic              

(ex: cu LED). 

Aprofundând aceste consumuri totale se pot analiza consumurile anuale totale a           

sistemelor de iluminat public din municipiile și orașele din Județului Alba pe o perioadă de 8                

ani.  

 

Consum anual de energie electrica pentru iluminat public (MWh)  

Oraș / 

Municipiu 
2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

Alba Iulia 2308 2830 2839 2865 3198 3482 3423 3485 

Aiud  1025 1122 1128 1137 1081 1100 1125 1191 

Blaj 780 1146 1153 1166 1154 788 479 486 

Sebeș 1856 2153 2160 2180 2283 2249 2207 2328 

Abrud  195 229 229 218 167 192 180 185 

Baia de 

Arieș 45 116 117 119 121 115 143 134 

Cîmpeni 240 204 203 205 206 193 206 228 

Cugir 475 533 535 540 469 449 420 416 

Ocna Mureș 276 513 514 519 566 604 606 626 

Teiuș  239 366 367 371 413 386 409 457 

Zlatna 201 283 284 285 302 315 215 207 

Tabelul 4. Sursă date: SDEE Alba 
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Reprezentarea  grafică a datelor din tabelul 4 este redată în figura 7: 

 

Figura 7. Sursă date: SDEE Alba 

Se constată o creștere a consumului de energie electrică în perioadele de extindere de              

rețele de iluminat public dar și o reducere a acestui consum în urma realizării unor lucrări de                 

eficientizare energetica a rețelelor de iluminat (înlocuirea corpurilor de iluminat învechite cu            

unele cu consum redus de energie). 

Pentru relevanța analizelor este important sa analizam consumurile de energie electrica           

pe baza unor indicatori specifici cum ar fi consumul anual de energie pe corp de iluminat, astfel                 

încât analizele sa aibă o baza comuna și corecta de comparație. 

 

Din datele culese privind evoluția consumului specific de energie electrică a sistemelor de             

iluminat public în perioada 2009 – 2016 în principalele municipii și orașe din Județul Alba,               

rezulta următoarea situație: 
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Oraș/ 

municipiu 

Consum 

iluminat 

(MWh) 

Număr 

corpuri 

iluminat 

Indica- 

tor 

(kwh/co

rp, an) 

Consum 

iluminat 

(MWh) 

Număr 

corpuri 

iluminat 

Indica- 

tor 

(kwh/ 

corp, 

an) 

Consum 

iluminat 

(MWh) 

Număr 

corpuri 

iluminat 

Indica- 

tor 

(kwh/ 

corp, 

an) 

Consum 

iluminat 

(MWh) 

Număr 

corpuri 

iluminat 

Indica- 

tor 

(kwh/ 

corp, 

an) 

AN 2009 2014 2015 2016 

Alba Iulia 2308 3783 610 3482 5203 669 3423 5927 578 3485 6120 569 

Aiud  1025 1265 810 1100 2070 531 1125 2070 543 1191 2070 575 

Blaj 780 1150 678 788 2000 394 479 2000 240 486 2000 243 

Sebeș 1856 1725 1075 2249 2080 1081 2207 2163 1020 2328 2234 1042 

Abrud  195 497 392 192 590 325 180 590 305 185 590 314 

Baia de 

Arieș  45 527 85 115 500 230 143 510 280 134 534 251 

Cîmpeni 240 390 615 193 614 314 206 614 336 228 671 340 

Cugir 475 2500 190 449 1914 234 420 1932 217 416 2035 204 

Ocna 

Mureș  276 762 362 604 1250 483 606 1250 485 626 1250 501 

Teiuș  239 678 352 386 780 495 409 813 503 457 934 489 

Zlatna 201 1000 201 315 705 447 215 1623 132 207 1623 128 

Tabelul 5. Sursă date: SDEE Alba, APL din Județul Alba 

 

Reprezentând grafic aceasta analiza a consumurilor energetice specifice pentru iluminat          

public în municipiile și orașele din județ, pentru perioada 2009-2016, observam ca în unele              

localități consumul a crescut constant în timp ce în altele consumul specific a scăzut semnificativ               

în ultimii ani. 

Creșterea consumului specific de energie electrică se datorează în principal îmbătrânirii           

rețelelor și deci creșterea pierderilor de energie precum și lipsei de lucrări corespunzătoare de              

mentenanță, în timp ce scăderea consumului specific se datorează implementării unor măsuri de             

eficiență energetica pentru iluminat public.  

Exemplificativ este municipiul Blaj, care prin implementarea unei soluții de modernizare           

și eficientizare energetica pentru sistemul de iluminat public, a reușit reducerea consumului de             

energie cu aproximativ 40% (raportând anul 2016 la anul 2009) în condițiile în care numărul               

corpurilor de iluminat aproape s-a dublat, pentru aceeași perioada analizată. 
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Figura 8. Sursă date: SDEE Alba, APL din Județul Alba 

 

Din diagrama de mai sus se constată că cel mai mare consum specific pentru iluminat se                

înregistrează în municipiul Sebeș, iar cel mai mic în orașele Baia de Arieș, Zlatna și Cugir.  

Referitor la sistemul public de iluminat constatam faptul ca în primul rând este necesara              

o identificare a situației actuale la nivelul tuturor UAT-urilor din județ. Aceasta etapa va fi               

urmata de o etapa de analiza și de identificare a soluțiilor optime de intervenție. 

Lipsa mai multor investiții în sistemele de iluminat public din Județul Alba se datorează              

în principal nepreluării în proprietate a rețelelor de alimentare a iluminatului public de către              

Consiliile Locale (cel mai adesea acestea au preluat în proprietate numai corpurile de iluminat și               

eventual anumite puncte de comanda montate recent); acest fapt se datorează mai ales             

existentei în multe cazuri a unor rețele aeriene comune pentru iluminat public și alimentare              

consumatori casnici. Trecerea alimentarii sistemului de iluminat public pe rețele distincte (de            

preferință în sistem de cablaj subteran) presupune eforturi financiare însemnate pentru           

autoritățile publice locale, pe care acestea și le pot asuma cu dificultate. Se impune astfel cu                

prioritate realizarea transferării rețelelor de alimentare a iluminatului public către consiliile           

locale și apoi concesiunea serviciului public de iluminat către operatori calificați cu stabilirea             

unor indicatori clari de calitate a serviciului și de eficiență energetică; astfel se poate realiza un                

management energetic adecvat al sistemului public de iluminat.  

Nereglementarea situației juridice a rețelelor de iluminat public a dus de altfel și la              

dificultăți majore legate de investiții în modernizarea acestor sisteme sau de accesare a unor              

fonduri europene disponibile pentru reabilitarea/modernizarea iluminatului public. De        

remarcat că aceasta situație nu este una particulara în județul Alba, ci este o situație des întâlnită                 

în multe localități din România.  

Desigur că există mai multe soluții de reducere a consumurilor energetice a sistemelor de              

iluminat public și implicit a cheltuielilor aferente, fără a afecta negativ calitatea serviciului             

furnizat. Modernizarea iluminatului public poate conduce la economii importante la bugetele           

locale, în acest fel alte sectoare ale administrației locale putând beneficia de economiile realizate. 

O importantă economie de energie electrică poate fi obținută și prin modificarea nivelului             

de luminanță pe carosabil în funcție de trafic: deoarece traficul în intervalul de timp între orele                
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23 și 4 scade, este posibilă reducerea nivelului de iluminare, prin reducerea tensiunii de              

alimentare astfel încât puterea consumată de sistemul de iluminat să se reducă cu cca. 25-30%.  

Un alt exemplu sunt sistemele moderne de iluminat în care circuitele electrice de             

alimentare a lămpilor sunt dublate de circuite informatice cu rolul de transmitere a datelor spre               

un operator energetic, dotat cu programe specializate de control al iluminatului electric,            

determină importante economii de energie electrică, fără a afecta confortul luminos al zonei.  

În ultimii ani se constata interesul crescut al autorităților locale din Județul Alba de a               

eficientiza cheltuielile cu iluminatul public, inclusiv prin achiziționarea energiei electrice          

destinată alimentării sistemului de iluminat public la prețuri competitive, de pe piața libera.             

Contractele încheiate astfel sunt de regulă pentru un an, apoi autoritățile locale pot să negocieze               

din nou pe bursă prețul pe care sunt dispuse să îl plătească pentru energia electrică consumată. 

3.2.3. Concluzii 

Vechimea instalațiilor de iluminat inclusiv a corpurilor de iluminat, neefectuarea          

lucrărilor de întreținere la timp și uzura morala a instalațiilor au condus la decalaje considerabile               

a consumurilor specifice de energie electrica pentru iluminat între localitățile județului. În urma             

analizei efectuate se pot trage următoarele concluzii: 

● în ultimii 5 ani a crescut gradul de implicare a autorităților publice locale în problematica               

iluminatului public, fiind realizate atât lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a            

sistemelor cat și lucrări de modernizare + extindere sau înființare de noi rețele; 

● la nivelul județului și la nivelul fiecărei autorități publice locale (în special în zona rurala)               

nu există o situație clară a regimului juridic al rețelelor de alimentare a instalațiilor de               

iluminat public și nici a consumurilor specifice de energie electrică aferente; 

● rețelele de alimentare cât și corpurile de iluminat public sunt cel mai adesea vechi și uzate                

fizic și moral; 

● nu sunt utilizate cu preponderență sursele de lumină cu eficiență luminoasă superioară; 

● nu există echipamente auxiliare cu eficiență ridicată și cu perturbații reduse transmise în             

rețeaua de alimentare;  

● serviciul de iluminat public nu este asigurat în totalitate pentru localitățile din județ, iar              

pe unele străzi din localități unde serviciul este furnizat, iluminatul nu îndeplinește            

parametrii luminotehnici recomandați; 
● cel mai adesea administrațiile publice locale nu au abordat soluția încheierii de contracte             

de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public cu operatori calificați, acest serviciu             

fiind asigurat cu forțe proprii dar nu în condițiile tehnice și legale necesare ;  

● în Județul Alba sunt în funcțiune (în anul 2016) deja un număr însemnat de corpuri de                

iluminat eficiente (cu LED), 2 orașe din județ (Blaj si Zlatna) trecând la acest sistem de                

iluminat modern;  

● pentru evaluarea situației actuale și identificarea soluțiilor optime, se impune realizarea           

diagnozei rețelei de iluminat public la nivelul județului, prin audituri și implementarea            

unui management energetic corespunzător. 

● este necesar ca în urma auditărilor rețelelor de iluminat, să fie promovate pe lângă măsuri               

de eficiență energetică simplă, inclusiv lucrări de investiții de modernizare și eficientizare            

energetică a acestor rețele prin care să fie asigurate performanțele lumino-tehnice           

necesare și consumuri energetice eficiente.  

3.3. Gaze naturale 

Cadrul legal necesar desfășurării activităților specifice sectorului gazelor naturale. este          

 
38 

 



 

 

Strategia Județului Alba în domeniul energiei 2018-2023 

 

asigurat în principal de Legea gazelor nr. 351/2004, care reglementează: politica în domeniul             

gazelor naturale, organizarea, funcționarea, rolul și atribuțiile autorității de reglementare,          

autorizații, licențe și atestarea în sectorul gazelor naturale, accesul la sistemele din sectorul             

gazelor naturale, obligațiile de serviciu public și protecția consumatorilor, piața, preturile și            

tarifele în sectorul gazelor naturale. 

Conform datelor ANRE, structura actuala a pieței românești a gazelor naturale cuprinde:  

● un operator al Sistemului National de Transport – SNTGN Transgaz S.A. Mediaș  
● 7 producători: SNGN Romgaz SA, S.C. OMV Petrom SA, S.C. Amromco Energy SRL, S.C.              

Raffles Energy SRL, S.C. Foraj Sonde SA, S.C. Stratum Energy LLC și Hunt Oil Company. 

● 3 operatori pentru depozitele de înmagazinare subterană: Romgaz, Amgaz, Depomures.  

● 39 de furnizori care activează pe piața reglementată de gaze naturale. 

● 81 de furnizori care activează pe piața concurențială de gaze naturale. 

Legea gazelor a suferit modificări și completări care au derivat, în principal, din             

următoarele necesitați: accelerarea transpunerii reglementarilor europene în legislația internă,         

redefinirea atribuțiilor autorităților publice în scopul adaptării la noile cerințe legale, întărirea            

subsistemului organismelor consultative și neguvernamentale pentru creșterea rolului acestora         

în elaborarea strategiilor și programelor naționale privind protecția consumatorilor și în           

activitatea de supraveghere a pieței. 

Pe acest fundal structural, instituțional și legislativ, piața gazelor naturale din România a             

fost liberalizata gradual.  

La momentul actual, piața este deschisa integral pentru toți consumatorii, aceștia având            

libertatea de a alege un furnizor de gaze naturale dintre cei licențiați de autoritatea de               

reglementare și de a-și negocia direct clauzele și prețul pentru furnizarea gazelor naturale.             

Consumatorul poate sa-și exercite calitatea de consumator eligibil în mod direct, fără a fi              

necesara îndeplinirea niciunei formalități administrative. 

Abordarea acestui domeniu s-a dovedit destul de dificilă, neavând o bază de date             

suficient de cuprinzătoare pentru Județul Alba. Datele obținute de la distribuitorii de gaze             

naturale nu sunt date publice, ca urmare aceste date nu au putut fi redate sau interpretate în                 

acest document. În plus, datele publice actualizate existente la nivelul instituțiilor statului sunt             

date la nivel național și mai puțin la nivel local. 

3.3.1. Operatorii serviciului de distribuție 

În Județul Alba cel mai mare operator de distribuție, Delgaz Grid S.A. - creat în cadrul                

E.ON Energie România S.A. - asigură furnizarea gazelor naturale pe teritoriul Județului Alba             

prin intermediul unei rețele de distribuție ce totalizează o lungime de aproximativ 1.392 km              

(date din 2015) . 
4

În condițiile liberalizării pieței de energie, în Județul Alba activează un nou operator             

licențiat al sistemului de distribuție gaze naturale: CPL Concordia Filiala Cluj România cu o              

lungime totală a rețelelor de distribuție de cca. 93 km în comunele Cricău, Galda de Jos și Stremț                  

din Județul Alba. 

Operatorii de distribuție sunt titulari al licenței de distribuție, care are ca specific             

activitatea de distribuție a gazelor naturale, într-una sau mai multe zone delimitate. 

4 Institutul Național de Statistică, include rețelele tuturor operatorilor de distribuție 
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3.3.2. Consumul de gaze naturale 

În România, conform datelor ANRE numărul total de clienți finali de gaze naturale la              

sfârșitul anului 2016 a fost de aproximativ 3.596.574, din care clienți non-casnici cca. 5,23% și               

clienți casnici cca. 94,77%. 

Consumul total de gaze naturale a înregistrat în 2016 o creștere de aproximativ 2% față de                

anul 2015. 

Deși clienții casnici consumatori de gaze naturale reprezintă majoritatea din total clienți,            

ponderea cantităților consumate de clienții casnici din totalul consumului livrat de furnizori este             

de 28,35%. 

Chiar dacă numărul clienților non-casnici reprezintă doar 5,23% din totalul clienților           

finali de gaze naturale, ponderea cantităților consumate de aceștia este de 71,65% din totalul              

consumului livrat de furnizori în anul 2015. 

Aceste date indică prioritatea acordată de furnizorii de gaze naturale clienților           

non-casnici, aceștia fiind de fapt marii consumatori de gaze naturale. 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în Județul Alba se            

distribuie gaze naturale în 32 de UAT - uri, 8 în mediul urban și 24 în mediul rural. 

 

Figura 9. Sursă hartă: ADR Centru 
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Analizând harta anterioară (varianta actualizată 2017), se observă că din total suprafață a              

județului Alba, aproximativ 42,5% o ocupă UAT-uri unde există rețele de distribuție a gazelor              

naturale. 

Geografia Județului Alba influențează de asemenea gradul de acoperire cu rețele de            

furnizare a gazelor naturale. Zona muntoasă este categoric defavorizată, investițiile în           

infrastructură fiind considerabil mai mari în acest caz, nefiind atractive pentru investiții noi.  

Din punct de vedere al consumurilor, analizând consumul de gaze naturale prin raportare             

a consumului fata de anul anterior pentru perioada 2011-2016, se obțin următoarele date: 

Evoluția procentuală a consumului de gaze naturale 

în Județul Alba în perioada 2011 - 2016 față de consumul din anul anterior 

Categorie 

clienți 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

U.M. Diferența procentuală față de anul anterior 

Casnici (total) +4,2% -11,2% -8,9% -9% +6,2% +4,8% 

Comerciali +7,9% -24,9% -43,9% -4,4% +5,2% +0,3% 

Alții +5,3% -3,4% -7,2% -8,1% +10,6% +4,9% 

Total (exclusiv 

cons. ind.) 
+4,9% -12,2% -12,3% -2,5% +6,6% +4,4% 

Tabelul 6. Sursă date: Observatorul Energetic Alba - ANERGO 

 

Reprezentând grafic datele anterioare, se constata o reducere a consumului de gaz            

natural în perioada 2011-2014 cu un minim în 2013, după care în ultimii doi ani urmează o mică                  

redresare a consumului: 

 

Figura 10. Sursă date: Observatorul Energetic Alba - ANERGO 

 

Se observă o scădere a consumului de gaze naturale în sectorul casnic în perioada 2012 -                

2014 dar scăderea semnificativa are loc pentru sectorul comercial. În perioada 2015-2016            

consumul a crescut, motivația fiind pe lângă extinderile rețelelor de distribuție care a dus              
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implicit la racordarea de noi consumatori și aceea că sistemele vechi de încălzire pe lemn au fost                 

înlocuite cu unele noi pe baza de gaze naturale. 

Aceste fluctuații ale consumurilor de gaze naturale sunt datorate și debranșărilor de la             

rețea a sistemelor de încălzire centralizate și branșarea consumatorilor în sistem individual. 

Categoric o influență semnificativă asupra evoluției menționate anterior o are și evoluția            

prețurilor de furnizare și distribuție a gazelor naturale dar și evoluția puterii de cumpărare a               

populației. 

Analizând datele referitoare la distribuția gazelor naturale prin raportare a consumului           

fata de anul anterior pentru perioada 2011-2015, se obțin următoarele date: 

Evoluția consumul total de gaze naturale distribuite în Județul Alba 

în perioada 2011 - 2015 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 

[mii m3] 
180.460 183.153 162.104 150.756 135.047 144.623 

Diferența 

procentuală față 

de anul anterior 

- +1,5% -11,5% -7% -10,4% +7,1% 

Tabelul 7. Sursă date: Institutul Național de Statistică 

 

 

Figura 11. Sursă date: Institutul Național de Statistică 

 

Din figurile anterioare se poate observa că la nivelul Județului Alba s-a înregistrat o              

scădere din punct de vedere al consumului total de gaze naturale începând cu 2011 până în 2014                 

(circa 26%), consum care urmează apoi o tendință crescătoare începând cu anul 2015 (peste 6%               

față de 2014). Aceste tendințe sunt influențate de consumul din sectorul comercial și al marilor               

consumatori (industrial). 

 

 
42 

 



 

 

Strategia Județului Alba în domeniul energiei 2018-2023 

 

Referitor la evoluția prețului la gaze naturale pentru consumatorii casnici (incluzând           

toate taxele) la nivel european, date furnizate semestrial pentru perioada 2012-2016,           

concluzionăm că în România, deși costul gazelor naturale a crescut în ultimii ani, acesta rămâne               

unul din cele mai mici prețuri la gaze naturale din Europa: 

 

Figura 12. Sursă date: Eurostat 

 

Creșterea prețului la gazul natural a avut un impact important asupra comportamentului            

consumatorilor. Astfel, indirect, s-a realizat și o conștientizare asupra necesității eficientizării           

consumului de gaz natural, aceasta realizându-se în această fază în mediile rurale și urbane,              

prin:  

● lucrări de reabilitări ale instalațiilor de încălzire și de izolare termică a locuințelor; 

● folosirea unor sisteme solare pentru apa calda; 

● limitarea consumului în detrimentul asigurării confortului termic necesar. 

3.3.3. Infrastructura rețelei de distribuție a gazelor naturale 

Distribuția gazelor naturale este asigurata de societatea Delgaz Grid, în ultimii ani            

neavând loc extinderi semnificative de rețele ale distribuitorului de gaze naturale, accentul fiind             

pus pe mentenanța acestora. Acest fapt ridica probleme legate de securitatea și operaționalitatea             

sistemului de gaze naturale. 

Rețeaua de distribuție a gazelor naturale în Județul Alba totalizează aprox. 1392 km             

conducte la nivelul anului 2015.  

Analizând evoluția cantitativa a infrastructurii de distribuție a gazelor naturale, observam           

ca fata de 2011, rețeaua a fost extinsă dar insuficient fata de cerințele actuale la nivelul județului. 
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Evoluția lungimii totale a conductelor de distribuție a de gazelor naturale 

în Județul Alba în perioada 2011 - 2015 

Anul 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 

[km] 
1335,3  1354,6 1350,5 1373 1391,7 

Diferența 

procentuală față 

de anul anterior 

+1,0% +1,4% -0,3% +1,6% +1,3% 

Tabelul 8. Sursă date: Institutul Național de Statistică 

În UAT-urile din Județul Alba beneficiind de infrastructură pentru distribuția gazelor           

naturale, existau la nivelul anului 2009 cca. 64,5% din totalul locuitorilor județului. În anul              

2016, conform acoperirii distribuitorilor de gaze din județ, cca 74% din totalul populației             

Județului Alba locuiește în UAT-uri cu acces la rețeaua de gaze naturale. Această evoluție se               

datorează creșterii numărului de locuitori în zonele acoperite anterior de rețeaua de distribuție a              

gazelor naturale și migrării populației dinspre mediile rurale înspre cele urbane. 

3.3.4. Concluzii 

● operatorul nu are în vedere extinderi de rețele în zone fără rețele în prezent, ci numai                

înlocuiri/reabilitări de conducte și branșamente. Reabilitarea sistemului de distribuție a          

gazelor naturale este absolut necesară pentru stabilizarea și îmbunătățirea securității          

alimentării cu gaze și a operării sistemului de distribuție în condiții de siguranță; 

● există la nivelul zonei Munților Apuseni o necesitate și o oportunitate certă de extindere a               

rețelelor de distribuție, oportunitate generată de lipsa alternativelor la sistemele de           

încălzire cu lemn în contextul dificultății de a asigura combustibilul pentru perioada de             

iarna; 

● prevederile legale în vigoare și birocrația excesiva îngreunează accesul unor zone din județ             

la înființarea unor noi rețele de distribuție a gazelor naturale. 

● lipsa fondurilor pentru dezvoltarea rețelelor de gaz natural a dus la lipsa investițiilor în              

domeniu;  

● tendința de creștere a prețului gazelor naturale în următorii ani datorată necesității            

alinierii la prețurile UE, duce la scăderea previzionată a consumului în sectorul casnic în              

detrimentul asigurării unui confort decent de viață. De remarcat că în țări europene cu un               

consum important de gaze naturale (Italia, Germania), prețul gazelor naturale livrate           

consumatorilor casnici este de 2-2,5 ori mai mare decât cel din România. 

● lipsa datelor publice referitoare la consumuri pe categorii de consumatori și destinații de             

consumuri duce la imposibilitatea unei abordări corecte și fundamentate a problematicii           

acestui sector, atât la nivel de județ cat și la nivel de UAT-uri. 

● ca alternativa la lipsa rețelelor de gaz natural sau la dificultatea suportării costurilor             

legate de consumul de gaze, se impune în Județul Alba o promovare mult mai intensă a                

sistemelor de încălzire cu energie din surse regenerabile – în special biomasă, cu atât mai               

mult cu cât județul nostru dispune de importante cantități de biomasă neutilizate în             

prezent. 

● în perioada următoare piața furnizării de gaz natural este în curs de liberalizare             

(01.07.2015 - 30.06.2021); ca și la furnizarea curentului electric, vor apărea pentru            

consumatori oportunități în alegerea furnizorului de gaz natural care oferă preturi           

avantajoase.  
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3.4. Alimentarea cu energie termică 

În Județul Alba alimentarea cu energie termică a populației se realizează descentralizat,            

aproape toți locuitorii având sisteme proprii de încălzire, cum ar fi: centrale termice utilizând              

gazul natural sau echipamente pentru încălzire utilizând lemnele de foc. Din anul 2016             

societatea de distribuție a agentului termic în sistem centralizat nu mai este operațională. 

La nivelul unor grupuri de clădiri din municipiile județului există încălzire centralizată cu             

centrale proprii (ex. corpurile de clădire ale unor instituții de învățământ sau locuințe în duplex               

etc.). 

De subliniat ca încălzirea locuințelor cu sisteme centralizate de producere și distribuție a             

agentului termic este mai eficienta energetic și mai puțin poluanta; condiția necesara este ca              

aceste sisteme centralizate sa fie dimensionate și întreținute adecvat. În acest sens prevederile             

din directivele europene susțin dezvoltarea producerii agentului termic prin centrale eficiente în            

sisteme de co-generare de înaltă eficiență.  

Reintroducerea unor sisteme de încălzire centralizata în orașe din Județul Alba este de             

dorit dar ridica probleme foarte dificil de depășit: costurile mari de investiție – în special în                

rețeaua de distribuție, dificultăți în operarea eficienta a acestor sisteme dar și bariera psihologica              

din partea consumatorilor casnici de a reveni la un sistem centralizat de încălzire. 

 

3.5.Serviciile de apă/apă uzată 

Alimentarea și gestionarea serviciilor de apă/apă uzată în Județul Alba se face de către              

societatea SC APA CTTA SA Alba în calitate de operator desemnat de către Asociația APA ALBA                

și care își desfășoară activitatea de exploatare și întreținere pentru majoritatea UAT-urilor din             

județ în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de                

canalizare.  

SC APA CTTA SA Alba este persoană juridică română și este înființată ca societate pe               

acțiuni având acționari Consiliul Județean și Consiliile locale din municipii și orașe ale Județului              

Alba. 

3.5.1. Infrastructura 

Servicii de furnizare a apei potabile 

Resursele utilizate pentru alimentarea localităților arondate operatorului sunt resurse         

locale din ape de suprafață (lacuri, râuri) și respectiv ape subterane (izvoare, puțuri forate). 

Cantitățile de apă necesare sunt asigurate de instalațiile de captare dispuse pe teritoriul             

Județului Alba. Apa brută extrasă din diverse surse este transportată prin intermediul aducțiunii             

în stațiile de tratare. Sunt situații în care apa din unele surse nu este tratată, fiind introdusă                 

direct în rețeaua de distribuție.  

La sfârșitul anului 2016, aproximativ 86% din totalul populației din Județul Alba            

beneficia de apă distribuită în sisteme centralizate de alimentare, gradul de conectare fiind mai              

mare în mediul urban.  
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Rețeaua de distribuție a apei are o lungime totala de 1763,7 km  
5

În Județul Alba funcționează patru sisteme zonale de alimentare cu apă majore operate             
6

de SC APA CTTA: 

♦  Sistemul zonal Alba; 

♦  Sistemul zonal Cugir; 

♦  Sistemul zonal Zlatna; 

♦  Sistemul zonal Apuseni. 

În restul localităților mai mici care nu sunt incluse în cele 4 sisteme zonale de apă, exista                 

cu precădere, sisteme de alimentare cu apă individuale (sistem propriu de alimentare cu apă). 

Din datele furnizate de SC APA CTTA SA, la nivelul anului 2015 aproximativ 82 % din                

totalul populației din Județul Alba beneficia de apă distribuită în sisteme centralizate de             

alimentare, gradul de conectare fiind mai mare în mediul urban (unde se preconizează 100 % și                

mai scăzut în mediul rural (circa 35 %). 

Servicii pentru apa uzată 

La sfârșitul anului 2016, aproximativ 140.000 locuitori erau racordați la sistemul           

centralizat de canalizare. 

Rețeaua de canalizare a Județului Alba, la nivelul anului 2016, are o lungime de 801, 2                

km, conform datelor furnizate de INSE. 

Din punct de vedere al serviciilor de apă uzată atât zona urbana cat și cea rurala                

beneficiază de aceste servicii. 

De asemenea, atât în zona urbana cat și în zona rurala sunt în curs de finalizare sisteme de                   

canalizare și stații de epurare noi. 

Stații de tratare și epurare a apelor/apelor uzate 

Dacă în Județul Alba în anul 2010 existau doar șase stații de epurare în următoarele               

municipii și orașe: Alba Iulia, Cugir, Aiud, Blaj, Teiuș, Ocna Mureș și Sebeș, în anul 2016                

numărul stațiilor de epurare a apei ajuns la 14 dintre care 3 stații sunt mixte (tratare ape brute și                   

epurare ape uzate). Pe lângă acestea, în 2016 mai existau în Județul Alba un număr de 5 stații de                   

tratare a apei brute. Detalii în Anexa 1. 
 

3.5.2. Consumul de apă/apă uzată pentru operatorul SC APA CTTA SA 

Deoarece SC APA CTTA SA este operatorul principal care își desfășoară activitatea pe             

aproape toată suprafață județului, analizele efectuate privind consumurile au la baza datele            

oferite de către operatorul unic. 

În figura 13 este prezentată grafic evoluția consumului de apă potabilă și apa uzata în               

perioada 2005 – 2016 în Județul Alba, pe baza datelor oferite de operatorul SC APA CTTA SA. 

5
 http://statistici.insse.ro/shop/ 

6
 Masterplanul Județului Alba apa/apa uzata, actualizat, 2017 
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Figura 13. Sursă date: S.C. APA CTTA S.A. 

 

După cum se poate observa în figura 13, în ultimii ani consumul de apă al populației tinde                 

să scadă, iar în activitatea de canalizare s-a înregistrat o tendință fluctuantă în perioada              

analizată.  

Reducerea consumului de apă a populației se datorează în mare parte eficientizării            

consumului de apă, a montării debitmetrelor, dând astfel posibilitatea utilizatorilor să-și           

controleze și monitorizeze consumurile de apă, în timp ce creșterile înregistrate în activitatea de              

canalizare se datorează extinderii rețelei de canalizare și respectiv a creșterii numărului de             

utilizatori.  

Ultimele situații privind evoluția rețelelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare, pe             

centre administrative este prezentată în tabelul 9 (31.12.2016 – APA CTTA): 

Nr.

Crt 

Localitate 

(regională 

apă) 

Populație 

zonă 

administr

ată 

Populație  

deservita cu 
Populație 

  UAT Apă Canal Branșată Racordată 

 
Total 

Operator 
312833 271667 190157 243102 147807 

1 Alba Iulia 113409 101134 76696 93498 63810 

2 Aiud 29972 27562 18153 20885 13752 

3 Blaj  48868 47799 22748 40911 12269 

4 Apuseni 29709 14319 10534 12851 7767 

5 Cugir 26732 25960 20966 25958 15083 

6 Ocna Mureș 21062 18803 8816 15510 8397 

7 Sebeș 43081 36090 32244 33489 26729 

Tabelul 9. Sursă date: S.C. APA CTTA S.A. 
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Există încă localități, în special rurale, care se confruntă cu lipsa rețelelor de apă potabilă și                

de canalizare, ceea ce conduce la necesitatea extinderii și modernizării sistemelor de apă și apă               

uzată în vederea îmbunătățirii standardelor de viață la nivelul Județului Alba. 

3.5.3. Consumul de energie electrică în sectorul distribuției de apa potabila și            

de canalizare 

Prestarea serviciilor de apă și apă uzată la nivel de județ presupune un consum de energie                

semnificativ. Aceste consumuri energetice sunt cuantificate în costurile de operare, fiind incluse            

în final în prețul/tariful aferent serviciilor prestate. 

Sintetic, în tabelul 10 este prezentată situația consumului specific de energie electrică,            

pentru activitatea de alimentare cu apă și respectiv canalizare în intervalul 2009-2016: 

Consumul mediu specific de energie asociat alimentării cu apă 

potabilă și servicii de canalizare 

Tipul Apă potabilă Canalizare 

U.M. kWh/m3 kWh/m3 
2009 0,09 0,06 

2010 0,16 0,08 

2011 0,15 0,09 

2012 0,16 0,09 

2013 0,18 0,09 

2014 0,19 0,25 

2015 0,18 0,20 

2016 0,23 0,66 

Tabelul 10. Sursă date: S.C. APA CTTA S.A. 

 

 

Figura 14. Sursă date: S.C. APA CTTA S.A. 

 

Reprezentând grafic aceste consumuri, se poate observa că în perioada 2009-2013           

consumul specific de energie electrica era mai mare pentru apa potabilă, dar în ultima perioada               
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situația s-a inversat, în anul 2016 înregistrându-se o triplare a consumului specific de energie              

electrica pentru apa uzată datorită punerii în funcțiune a mai multor stații de tratare. 

Pentru eficientizarea acestor consumuri, în perioada următoare se impune reabilitarea          

stațiilor de tratare a apei potabile și a stațiilor de colectare-epurare a apelor uzate.  

Trebuie menționat faptul ca sistemele de alimentare cu apă și canalizare nu au strict rolul               

de consumatoare de energie, existând posibilitatea chiar de a produce energie prin valorificarea             

potențialului hidroenergetic sau valorificarea potențialului energetic al nămolurilor rezultate         

din tratarea-epurarea apelor uzate. 

O oportunitate importantă o reprezintă posibilitatea valorificării potențialului        

hidroenergetic din Stația de pompe Petrești prin implementarea unei unități          

micro-hidrocentrale (MHC) de producere a energiei electrice, compensându-se astfel parțial          

consumul sporit de energie electrică necesar pentru producerea apei potabile și tratarea apei             

uzate. 

3.5.4. Preturi/tarife furnizare apă potabilă/preluare apă uzată 

Autoritatea responsabilă cu reglementarea politicii tarifare cu privire la serviciile de           

alimentare cu apă și canalizare este ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru            

Serviciile Comunitare de Utilități Publice).  

Evoluția preturilor/tarifelor medii pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apă          

potabilă și servicii de canalizare din Județul Alba în perioada 2009 – 2016 este prezentată în                

tabelul 11, respectiv grafic în figura 15: 

Evoluția tarifelor de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă 

potabilă și servicii de canalizare 

Tipul Apă potabilă Canalizare 

U.M. Lei/m3 Lei/m3 
2009 1,36 - 1,97 0,45 - 0,93 

2010 1,78 - 2,16 0,67 - 1,12 

2011 2,45 1,01 - 1,57 

2012 2,71 1,70 - 2,11 

2013 2,93 2,79 

2014 2,97 2,82 

2015 3,01 2,86 

2016 3,01 2,86 

Tabelul 11. Sursă date: S.C. APA CTTA S.A. 
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Figura 15. Sursă date: S.C. APA CTTA S.A. 

 

Se constată o creștere importanta a preturilor pentru livrarea apei potabile și una și mai               

accentuata pentru tarifele aferente serviciilor de canalizare care tind sa egaleze pe cele ale apei               

potabile. 

Aceste majorări ale preturilor/tarifelor se datorează unui cumul de factori dintre care            

menționăm: realizarea unor noi investiții, plata serviciului datoriei aferente creditelor          

contractate și acoperirea graduală prin tarif a amortizării investițiilor finanțate prin POS Mediu             

și POIM, creșterea costurilor de operare (materiale, energie, întreținere, etc.), întreținere,           

reparații, creșterea costurilor cu eliminarea finală a nămolului, etc. 

3.5.5. Concluzii 

Sistemul de alimentare cu apă:  

● este deservit de către un operator regional bine dezvoltat instituțional și cu experiență             

relevantă în domeniu. 

● infrastructura existentă pentru alimentarea cu apa este bine dezvoltată, acoperind          

aproape întreg județul. 

● existenta sistemelor centralizate de alimentare cu apa ceea ce contribuie la asigurarea            

calității și continuității apei potabile și asigurarea sănătății populației  

● sunt puse în funcțiune sisteme micro-regionale de alimentare cu apa care deservesc            

zonele județului considerate ca fiind deficitare în resurse de apa și care nu sunt deservite               

de sistemul centralizat de alimentare cu apa.  

● în ultimii ani au fost realizate investiții substanțiale în sistemul de alimentare cu apa              

județean pentru creșterea gradului de acoperire a teritoriului județului și în vederea            

creșterii calității serviciilor oferite 

● din punct de vedere al potențialului, resursele de apă (subterane și de suprafața) de pe               

teritoriul Județului Alba sunt mai mari decât resursa medie pe țară, de 1875 mc/locuitor              

și an . 
7

7
 Master Planul Județean pentru infrastructura de apa/apa uzata actualizat, varianta 2015 
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● în vederea unei funcționări optime se impune reducerea progresiva a pierderilor de apa în              

sistemele de alimentare cu apă (pe măsura reabilitării/ înlocuirii conductelor de           

aducțiune și modernizării sistemelor de distribuție). 

● unele stații de tratare existente sunt vechi și nu sunt dotate corespunzător cu             

echipamente și instalații care să asigure derularea procesului tehnologic în condiții bune ; 

● rețelele de distribuție sunt insuficiente pentru a satisface cerințele de consum; de            

asemenea, unele sunt vechi și au grad ridicat de uzură;  

● stațiile de tratare sunt dotate cu motoare cu eficiență energetică redusă, este oportună             

schimbarea acestora cu motoare moderne de eficiență ridicată;  

● numărul locuitorilor care beneficiază de sistemul de alimentare cu apă reprezintă cca.            

82% din totalul populației Județului Alba. 

● Pentru eficientizarea energetică a sistemului de alimentare cu apa potabila este necesară            

realizarea unui audit energetic al acestui sistem și apoi promovarea implementării           

măsurilor prioritare de eficiență energetică identificate în audit. 

 

Sistemul de canalizare:  

● există doar nouă stații de tratare a apei uzate, deci nu toate sistemele de colectare a apei                 

uzate au în punctul terminal o stație de tratare, ceea ce înseamnă că în acele cazuri apa                 

uzată este deversată complet netratată în apele receptoare;  

● în unele zone ale județului sunt insuficient dezvoltate anumite infrastructuri (rețelele de            

transport, serviciile de distribuție a energiei electrice, etc. sau gospodăriile sunt           

insuficient concentrate, având o localizare dispersata în special în zona montana, în            

aceste cazuri serviciile sunt asigurate în sistem descentralizat. 

● conductele de canalizare au un grad de uzură ridicat (cotă mărită de infiltrații) ceea ce               

duce la o întreținere dificilă și costisitoare;  

● din punct de vedere al serviciilor de apa uzata cele patru municipii (Alba Iulia, Aiud, Blaj                

și Sebeș) și orașele mari (Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Zlatna, Teiuș, Baia de Arieș și               

Abrud) dețin sisteme proprii de canalizare. De asemenea, în prezent sunt operaționale sau             

în curs de finalizare sisteme de canalizare și stații de epurare noi în mediu rural  

● se impune realizarea cu prioritate a unor sisteme de epurare adecvate în zonele în care               

deși exista un sistem de colectare al apelor uzate, totuși nu sunt deservite de o stație de                 

epurare funcțională 

● numărul total de locuitori care beneficiază de sistem de canalizare reprezintă cca. 60%             

din totalul populației Județului Alba. 

● Și în cadrul sistemului de canalizare este necesara efectuarea unui audit energetic cu             

identificarea acțiunilor prioritare pentru creșterea eficienței energetice, cu atât mai mult           

cu cat consumul de energie electrică pe metrul cub de apă reziduală procesată a crescut               

mult în ultima perioada din cauza realizării unor lucrări ample de modernizare a stațiilor              

de epurare.  

● Foarte benefică pentru creșterea durabilității energetice a sistemului de canalizare este           

promovarea unor lucrări de valorificare a potențialului energetic al nămolului din stațiile            

de epurare, 
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3.6. Transportul public 

Transportul public sau transportul în comun este un serviciu public de transport, de mare              

capacitate, disponibil pentru întreaga populație, distinct de sistemul de taximetru, închiriere de            

autobuze și autocare, furnizat către persoane care nu se cunosc și nu au încheiat un contract de                 

prestare servicii cu o companie de transport. 

3.6.1. Infrastructură și operatori 

Referitor la infrastructura pentru transport, poziția geografică favorabilă a județului a           

permis dezvoltarea unei importante rețele rutiere, cu o densitate medie a drumurilor peste             

media națională. Județul este străbătut de două drumuri europene E81: Satu Mare - Zalău - Cluj                

Napoca - Alba Iulia - Sibiu - Râmnicu Vâlcea-Pitești și E68: Arad - Deva - Alba Iulia-Sibiu -                  

Brașov, asigurându-se astfel fluența traficului către granița de vest a țării dar și către centrul               

țării. 

La nivelul Județului Alba menționam existența inclusiv a unor tronsoane de autostradă,            

respectiv autostrada A1 tronson Deva -Sibiu și a autostrada A 10 Sebeș - Turda aflată în                

construcție, aceste căi rutiere favorizând accesul și tranzitarea județului cu implicații pozitive în             

dezvoltarea economică. Pentru mai multe detalii a se vedea Anexa 2. 

Densitatea liniilor de cale ferată se situează sub media pe țară faptul datorându-se în              

principal reliefului predominant muntos din zona de nord-vest a județului. 

Județul Alba nu dispune de aeroport, fiind deservit din acest punct de vedere de              

aeroporturi situate în Sibiu , Cluj Napoca și Tîrgu Mureș. Serviciile de transport public local din                

sfera de responsabilitate a Consiliului Județean Alba sunt: 

➔ Serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate, acesta           

efectuându-se între localitățile județului de către operatori de transport rutier, pe trasee            

cuprinse în programul de transport județean;  

➔ Serviciul de transport public județean de persoane prin curse speciale, transport efectuat            

de către operatorii de transport rutier, pe rute și cu programe de transport prestabilite de               

către beneficiarul serviciului de transport. 

Transportul public de persoane trebuie să asigure nevoia de mobilitate a cetățenilor cu o              

atenție speciala pentru sprijinirea grupurilor social vulnerabile ale societății. Acest transport           

public a evoluat în strânsă legătură cu dezvoltarea economico-socială a județului. Tendințele            

dezvoltării acestei ramuri trebuie sa tina cont de conceptul de mobilitate durabilă, concept             

implementat doar parțial la nivelul județului. 

La nivelul Județului Alba în 2016 există un număr de 87 de trasee de transport public                

dintre care 74 sunt atribuite operatorilor de transport persoane. Există un număr de număr de               

115 autovehicule prevăzut pentru efectuarea serviciului conform programului de transport          

județean.  

Serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate se efectuează de             

către un număr de 8 operatori de transport rutier.  

Serviciul de transportul public local de persoane prin curse regulate, este organizat pe             

raza următoarelor unități administrativ-teritoriale: 
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● Municipiul Alba Iulia și comunele Ciugud, Sîntimbru, Ighiu, Cricău, Galda de Jos,            

Întregalde și Mihalț, membre AIDA-TL;  

● Municipiul Blaj; 

● Municipiul Sebeș; 
● Orașul Cugir; 

● Orașul Ocna Mureș 

Serviciul de transport județean de persoane prin curse regulate speciale este efectuat în             

prezent de un număr de 10 operatori de transport rutier. Prin acest serviciu sunt transportați din                

localitățile de domiciliu la locul de muncă și retur angajații  unor operatori economici din județ. 

În Județul Alba există în prezent 6 autogări, amenajate și dotate corespunzător funcțiunii             

lor, 5 fiind cuprinse în programul de transport județean. 

Datorită indisponibilității datelor privind transportul public de călători la nivelul          

Județului Alba, referitoare la consumuri de combustibil, nu s-a putut realiza o analiză detaliată              

decât pentru operatorul STP Alba Iulia care asigură transportul public în municipiul Alba Iulia și               

în localitățile membre AIDA-TL, prezentată în cele ce urmează. 

3.6.2. Consumuri și indicatori 

Pentru a gestiona transportul public în zona metropolitană Alba Iulia a fost creată             

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public (AIDA–TL) formată din localitățile           

Alba Iulia, Ciugud, Sîntimbru, Întregalde, Galda de Jos, Cricău, Ighiu și Mihalț. Operatorul de              

transport al AIDA-TL este Societatea de Transport Public - STP Alba Iulia. 

Componența AIDA-TL și evoluția numărului de locuitori deserviți este prezentată în           

tabelul 12: 

Nr. 

ctr

. 

UAT 

AIDA-TL 

Număr de locuitori 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Municipiul 

Alba Iulia 
72.951 73.229 73.220 73.522 73.776 74.085 74.212 

2 Ciugud 2.829 2.860 2.908 2.936 2.966 2.972 3.007 

3 Cricău 2.096 2.102 2.095 2.108 2.100 2.106 2.101 

4 Întregalde 743 711 702 679 663 636 618 

5 Galda de Jos 4.425 4.413 4.438 4.431 4.451 4.407 4.401 

6 Ighiu 6.702 6.740 6.798 6.836 6.857 6.838 6.888 

7 Mihalț 3.392 3.369 3.334 3.351 3.315 3.284 3.279 

8 Sîntimbru 2.881 2.938 2.994 2.975 3.028 3.023 2.995 

 TOTAL 96.019  96.362 96.489 96.838 97.156 97.351 97.501 

Tabelul 12. Sursă date: Institutul Național de Statistică, STPAlba.ro 

 

Societatea de transport public Alba Iulia este preocupată de inovarea și cercetarea în             

relația cu mediul. STP Alba Iulia este primul operator român de transport public care a utilizat                

bio - combustibili în transportul urban de călători. Proiectul a fost dezvoltat în 2007, cu sprijinul                

Uniunii Europene, având ca partener Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (principala           

universitate  din Transilvania). 

 

Din dorința de a asigura un transport public de calitate și în același timp de a presta                 

servicii prietenoase cu mediul, STP Alba Iulia a început instalarea pe autobuze a unui filtru de                

aer special care reduce consumul de combustibil și crește puterea motorului - realizarea unui              
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inventator roman, ca urmare după aproximativ două săptămâni, s-a obținut o reducere de             

aproape 11% a consumului de combustibil, fără a se înregistra alte efecte secundare. 

Din punct de vedere al consumurilor de combustibil situația este prezentată mai jos: 

Situația 

transportului 

public în zona 

AIDA-TL 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Parc auto 

(nr.vehicule) 
82 82 82 85 85 85 85 

Consum carburant 

anual (mii litri 

motorină) 

1.111 1.123 1.124 1.335 1.354 1.365 1.425 

Nr. călători 

transportați anual 

(nr.călătorii 

înregistrate, mii) 

4.140 4.450 4.850 5.559 5.658 5.691 5.941 

Mii kilometri 

parcurși anual 
2.185 2.250 3.188 3.568 3.619 3.648 3.808 

Consum specific 

carburant 

(litri/nr. călători) 

0,268 0,252  0,232 0,240 0,239 0,240 0,240 

Consum specific 

carburant 

(litri/km 

parcurși) 

0,508 0,499 0,353  0,374  0,374 0,374 0,374 

Tabelul 13. Sursă date: STP Alba Iulia 

 

Se constată o reducere a consumului specific de carburant per kilometru parcurs ca             

rezultat al modernizării flotei de transport cu autobuze eficiente energetic și mai puțin poluante.              

STP Alba Iulia are în dotare aproximativ 90 de autobuze, marea majoritate mai noi de cinci ani,                 

cu impact redus asupra mediului, dotate cu aer condiționat și sisteme de încălzire suplimentară. 

În același timp consumul specific de carburant raportat la numărul de călători ușor sporit              

arată că numărul de călători pe cursa nu este cel optim. Măsurile necesar a fi luate vizează                 

reducerea emisiilor poluante, eficiența economică și eficienta utilizării combustibilului pentru          

transportul public, măsurile luate incluzând și măsuri de stimulare a populației de a utiliza              

transportul public în defavoarea deplasării cu mașinile personale – mult mai poluante.  
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Figura 16. Sursă date: STP Alba Iulia 

 

Din graficul anterior se observă că indicatorii de consum specific de carburant s-au             

stabilizat în ultimii 4 ani, ceea ce relevă faptul că compania de transport inter-comunitară              

reușește să își utilizeze resursele echilibrat în pofida variației numărului de călători sau a              

modificărilor survenite asupra infrastructurii rutiere. 

 

Figura 17. Sursă date: STP Alba Iulia 

Graficul de mai sus ne sugerează faptul că o cantitate tot mai mare de combustibil îi                

revine fiecărui locuitor din zona AIDA-TL. Creșterea acestui indicator reprezintă o mai bună             

satisfacere a nevoilor de transport ale locuitorilor dată fiind utilizarea unei cantități tot mai mari               

de combustibil din partea companiei de transport public. 
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Ideal, dacă toți locuitorii din regiune ar utiliza transportul public pentru a se deplasa,              

acest fapt ar duce la o creștere semnificativă a cantității de combustibil utilizat de autobuze, fiind                

necesar de altfel și un număr mai mare de autobuze. Alte variabile cum ar fi traficul, eficiența                 

motoarelor autobuzelor și configurația spațială a traseelor pe care acestea circulă (lungime,            

relief, obstacole) ar trebui de asemenea luate în considerare pentru o mai bună înțelegere a               

indicatorul prezentat mai sus. 

 

În deplină concordanță cu prevederile strategiei și în scopul economisirii de energie și             

reducerii emisiilor poluante în traficul urban din zonele urbane dens populate, este de dorit              

adoptarea unei politici de promovare a vehiculelor ecologice cu scop de înlocuire treptată a              

parcului auto existent. 

3.6.3. Concluzii 

● logistica transportului public este în continuă modernizare și dezvoltare; 

● programul de transport public este  funcțional și flexibil; 

● la nivel local exista concurenta intre operatorii de transport, cu efecte benefice asupra             

calității serviciilor prestate și a calității parcului auto propriu; 

● operatorii de transport public, ca răspuns la necesitățile manifestate în domeniu, au un             

grad sporit de adaptabilitate a capacităților de transport și a programului de transport, cu              

consecințe favorabile asupra utilizării acestui mijloc de transport. 

● costurile operaționale sunt mari pe unele trasee locale și județene. 

● problemele legate de calitatea infrastructurii de transport generează costuri suplimentare          

în serviciile de transport public de persoane (trasee mai lungi, consumuri de combustibil             

mai mare, drumuri denivelate cu consecințe asupra uzurii mașinilor, aglomerări în trafic            

cu consecințe în nerespectarea programului de transport și creșterea consumurilor de           

combustibil și a emisiilor poluante, etc) 

● existenta surselor de finanțare europene sau de la bugetele locale pentru reabilitarea            

infrastructurii rutiere, au efecte benefice asupra modernizării inclusiv din punct de           

vedere al consumurilor de energie a parcului auto . 

● un deziderat major pentru transportul public de persoane este asigurarea unei dezvoltări            

durabile prin susținerea alternativelor de mobilitate „curate” cum sunt mersul pe jos,            

folosirea bicicletei pentru transport, inclusiv prin utilizarea de vehicule electrice sau a            

vehiculelor care utilizează carburanți alternativi sau mai putini poluanți. 
● efecte pozitive în eficientizarea transportului public de persoane ar putea fi obținute prin             

promovarea unor politici de informare și implicare a populației în dezvoltarea și            

promovarea unui transport durabil. 
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3.7. Gestiunea deșeurilor 

3.7.1. Infrastructura 

Pe teritoriul Județului Alba sunt operate următoarele instalații de gestionare a deșeurilor: 

Stația de transfer de la Abrud 

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. 

Stația de sortare și transfer de la Aiud 

Stația de sortare și transfer este de fapt o stație de sortare prevăzută cu 3 containere de 40                  

m3 cu care se asigură transportul deșeurilor reziduale rezultate de pe banda de sortare. Nu există                

posibilitatea descărcării directe a deșeurilor reziduale din mașina de colectare în containerul de             

40 m 3. 

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. 

 

Stația de sortare și transfer de la Baia de Arieș 

Stația de sortare și transfer este prevăzută cu 3 containere de 25 m3 cu care se asigură                 

transportul deșeurilor reziduale rezultate de pe banda de sortare. Nu există posibilitatea            

descărcării directe a deșeurilor reziduale din mașina de colectare în containerul de 25 m3. 

Instalația are o capacitate de 4200 tone/an și în prezent asigură sortarea și transferul              

deșeurilor colectate de pe teritoriul localităților Baia de Arieș, Lupșa, Sălciua, Poșaga, Ocoliș și              

Bistra și transferul reziduurilor rezultate în urma procesului de sortare. 

Deșeurile 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 m 3 și transportate la eliminare. 

Stația de sortare și transfer de la Zlatna 

Stația de sortare și transfer este prevăzută cu 4 containere de 32 m3 cu care se asigură                 

transportul deșeurilor reziduale rezultate de pe banda de sortare. Nu există posibilitatea            

descărcării directe a deșeurilor reziduale din mașina de colectare în containerul de 32 m3. 

Instalația are o capacitate de 3000 tone/an și în prezent asigură sortarea deșeurilor             

colectate de pe teritoriul localităților Zlatna și Almașu Mare și transferul reziduurilor rezultate în              

urma procesului de sortare. 

Deșeurile reciclabile colectate separat sunt sortate și valorificate la operatorii economici           

de profil. 
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Instalații de gestionare a deșeurilor existente în Județul Alba 
 

Instalație Localitate Operator de salubrizare 

Stație de transfer Abrud 
CONSILIUL LOCAL ABRUD - 

SERVICIUL 

Stație de sortare și transfer* Aiud 
S.C. GREENDAYS 

V.R.P.A. S.A. - sucursala Aiud 

Stație de sortare și transfer* Baia de Arieș SC ECO MONTAN APUSENI 

SRL 

Stație de sortare și transfer* Zlatna SC FINANCIAR URBAN SRL 

* Așa numitele stații de sortare și transfer sunt de fapt stații de sortare             

prevăzute cu containere de capacitate mare și cu mașini de transport cu care se poate               

asigura transportul deșeurilor reziduale rezultate din sortare la instalațiile de          

eliminare. Nu există posibilitatea descărcării deșeurilor reziduale din mașinile de          

colectare direct în containerele de transport. 

Tabelul 14. Sursă date: Consiliul Județean Alba 

3.7.2. Cantități, prognoze și potențial energetic 

 

Figura 18. Sursă: APM Alba (RSM, 2015) 

Evoluția cantității de deșeuri produse în ultimii ani este net crescătoare așa încât este              

imperioasă nevoia punerii în funcțiune a stației județene de tratare a deșeurilor care să ofere               

capacitatea de preluare și gestionare a deșeurilor conform normativelor europene în vigoare,            

ceea ce ar da posibilitatea valorificării unor cantități suplimentare de deșeuri cu potențial             

energetic. 

Principalele tipuri de deșeuri valorificate sunt: deșeurile lemnoase, deșeuri metalice          

feroase și neferoase, deșeuri de materiale căptușire și refractare, din construcții și demolări,             

deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic, etc. 

În figura următoare este prezentată ponderea cantitativă a deșeurilor industriale          

valorificate, respective eliminate din totalul celor generate.  
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Întrucât se dorește îmbunătățirea gradului de valorificare a deșeurilor în Județul Alba, se             

va ține seama tot mai mult de energia necesară fabricației unui produs, (ca parte din ciclul său                 

de viață) atunci când se va decide asupra caracterului de obligativitate asupra reciclării sau              

reutilizării unor categorii de deșeuri. 

 

Figura 19. Sursă: APM Alba (RSM, 2015) 

Cantitatea de deșeuri valorificate și eliminate este încă foarte mică ca pondere în raport              

cu mediile europene. Se impune adoptarea și implementarea unui set de măsuri prin care sa fie                

stimulata selectarea deșeurilor direct la sursa și apoi valorificarea corespunzătoare a celor cu             

potențial economic. 

La momentul actual se află în faza de delegare prin concesiune a proiectului „Sistem de               

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”, proiect ce presupune extinderea la nivelul             

întregului județ, atât în mediul urban, cât și în mediul rural a unui sistem de gestiune a                 

deșeurilor, modern, centralizat și uniform distribuit în teritoriu, în conformitate cu legislația            

națională și europeană. 

Obiectivul general al proiectului este 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. 

Prin Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) sunt realizate           

următoarele instalații de gestionare a deșeurilor: 

● CMID Galda de Jos care are în componență depozitul conform care va deservi întreg              

Județul Alba, o stație de sortare și o instalație de tratare mecano-biologică a deșeurilor menajere; 

● Stație de transfer la Blaj;  

● Stație de transfer la Tărtăria; 

 

Analizând în timp creșterea cantităților de deșeuri generate se poate concluziona ca            

aceasta se datorează creșterii cantităților de produse utilizate de către populație și generatoare             

de deșeuri și respectiv a intensificării activităților în domeniul construcțiilor. 

Menționăm faptul ca prin implementarea proiectului SMID există un potențial          

considerabil pentru producerea de biogaz din deșeuri și utilizarea acestuia la producerea            
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energiei, cu implicații în reducerea emisiilor poluante rezultate din transportul și depozitarea            

deșeurilor. 

La nivelul Județului Alba au fost prognozate următoarele date privind evoluția cantităților            

de deșeuri pentru anul 2017: 

Prognoza cantităților de deșeuri în anul 2017 în Județul Alba (tone/an) 

 

Deșeuri 

menajere 

mixte 

populație 

Deșeuri 

menajere 

mixte 

agenți 
economici 

Total 

deșeuri 

menajere 

mixte 

Deșeuri 

din 

parcuri și 
grădini 

Deșeuri 

stradale 

Total 

deșeuri la 

nivel de 

județ 

 A B A+B C D A+B+C+D 

Urban 76.076 22.131 98.207 5.730 6.521 110.458 

Rural 23.227 717 23.944 143 143 24.230 

Total 99.302 22.848 122.150 5.874 6.664 134.688 

Tabelul 15. Sursă date: Consiliul Județean Alba 

Reprezentând grafic situația prezentată în tabelul 15, se observă că există o cantitate             

considerabilă de deșeuri, parte din care ar putea fi utilizată pentru producerea de energie prin               

tehnologii moderne utilizând incineratoare și instalații de colectare a biogazului. 

 

Figura 20. Sursă date: Consiliul Județean Alba 

 

Pentru a se putea valorifica potențialul energetic al deșeurilor, instalațiile de extragere a             

energiei conținute de aceste deșeuri trebuie să îndeplinească anumite caracteristici specifice: 

● Instalațiile de incinerare a deșeurilor pot genera energie în urma arderii deșeurilor, dar             

impun procese de ardere controlată și reținerea compușilor gazoși toxici emanați în            

timpul procesului ardere; 

● Instalațiile de producere a biogazului din deșeuri pot utiliza deșeurile din parcuri și             

grădini, ca parte din care biomasa care poate fi utilizată în scop energetic. Tot biomasă               

constituie și o mare parte a deșeurilor menajere mixte produse de către populație, însă              

pentru fracționarea acestei părți sunt necesare stații de sortare a deșeurilor în acest scop. 
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Prognoza cantităților de deșeuri reciclabile în anul 2017 în Județul 

Alba (tone/an) 

 Populație Agenți economici 

Urban 31.191 9.074 

Rural 8.594 265 

Total 39.785 9.339 

Reziduuri 21.484 5.043 

Tabelul 16. Sursă date: Consiliul Județean Alba 

 

Conform previziunilor Studiului de fundamentare privind deșeurile în Județul Alba, este           

estimată o creștere liniară cu cca 0,8%/an a cantităților de deșeuri produse la nivelul județului. 

Din tabelul 16 reiese că în Județul Alba, la nivelul anului 2017 va exista un total de cca                  

49,1 mii tone deșeuri reciclabile (cca 36,4% din totalul generat la nivelul județului) din care 26,5                

mii tone vor fi reziduuri nereciclabile (cca 54% din deșeurile reciclabile). 

Din cantitatea de deșeuri reciclabile - în urma trecerii acestora prin procesul tehnologic             

de sortare, conform studiului - ar putea fi reciclate cca 22,6 mii tone deșeuri în anul 2017 la                  

nivelul Județului Alba.  

În condițiile în care cantitățile de deșeuri cresc anual, reciclarea deșeurilor devine o             

necesitate tot mai evidentă. 

În plus, reciclarea deșeurilor reprezintă o importantă economie de energie, îndeosebi prin            

evitarea unei părți din efortul de a extrage din natură materiile prime necesare, utilizând utilaje               

și instalații cu un mare consum de combustibil, respectiv de energie. 

Din totalul deșeurilor produse și colectate, o mare parte vor fi depozitate. Prognoza             

pentru anul 2017 este următoarea: 

 

Prognoza cantităților de deșeuri depozitate în anul 2017 în Județul 

Alba (tone/an) 

 
Reziduuri 

sortare 

Reziduuri tratare 

mecano-biologică 

Deșeuri 

stradale 
Compost Total 

Din care 

nămoluri 

(10%) 

Total 26.527 27.036 5.998 15.675 75.236 7.524 

Tabelul 17. Sursă date: Consiliul Județean Alba 

 

Este de luat în considerare faptul că prin depozitarea deșeurilor apare un potențial de              

energie generat de existența biogazului rezultat din tehnologia de depozitare. 

Depozitarea unor tipuri de deșeuri (ex. compost) duce la generarea de biogaz. În lipsa              

instalațiilor specifice de colectare, filtrare și înmagazinare sau utilizare a biogazului, aflate în             

incinta depozitelor de deșeuri, acesta va fi eliberat în atmosferă, în unele cazuri ducând la               

auto-incendierea deșeurilor. 

3.7.3. Concluzii 

● este nevoie de un management corect și eficient al deșeurilor, generarea deșeurilor fiind             

urmare a oricărei activități umane fie ele industriale sau casnice.  
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● schimbarea mentalității și a comportamentului factorilor responsabili și a populației este           

o prioritate în activitatea de gestionare a deșeurilor.  

● există un potențial considerabil pentru producerea de biogaz din deșeuri și utilizarea            

acestuia la producerea energiei, respectiv a reducerii emisiilor poluante rezultate din           

transportul și depozitarea deșeurilor.  

● pentru realizarea oricăror inițiative legate de valorificarea potențialului energetic rezultat          

din activitățile de gestionare a deșeurilor se impune implementarea sistemului de           

colectare selectivă a deșeurilor la nivelul județului. 

● sunt necesare studii de specialitate privind posibilitatea valorificării în condiții de           

rentabilitate economică fracțiunea bio (partea organică) din deșeuri pentru producerea de           

energie. 

● reglementările europene în domeniu prevăd respectarea unor cerințe minimale         

referitoare la cantitățile de deșeuri valorificate din punct de vedere energetic cu            

respectarea unor standarde de protecție a mediului.  

● este foarte benefica promovarea aplicațiilor vizând utilizarea unor cantități de deșeuri din            

procese industriale pentru producerea de energie termică/electrică în sisteme de          

cogenerare. 

 

3.8. Potențial energetic agricol, zootehnic și silvicol 

În literatura de specialitate energia obținută din materie organică regenerativă se           

numește bioenergie. 

Conversia biologică a radiației solare prin intermediul fotosintezei furnizează anual, sub           

formă de biomasă, o rezervă de energie evaluată la de zece ori cantitatea totală de energie                

consumată pe plan mondial în fiecare an. 

Valorificarea potențialului energetic din biomasă este o metoda aplicată cu succes pe plan             

mondial, de mai mulți ani. Producerea de biogaz se face în instalații speciale, prin procesarea               

substraturilor provenite din agricultură, precum gunoiul animal, reziduurile vegetale, culturile          

energetice sau deșeurile organice. Conform Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), un           

număr de câteva mii de fabrici de producere a biogazului sunt funcționale în toată lumea, multe                

dintre acestea beneficiind de sisteme avansate din punct de vedere tehnologic, numărul lor             

cunoscând o creștere considerabilă în ultimii ani. 

Asociația Europeană pentru Biomasă (AEBIOM) estimează că producția europeană de           

energie, având ca bază biomasa, poate fi crescută de la 113 Mtoe (milioane tone echivalent               

petrol) în 2010 la 220 Mtoe în 2020. 

Se estimează că la nivel european există un potențial considerabil pentru creșterea            

producției actuale de biogaz pe baza activităților din domeniul zootehnic. 

Implementarea acestor tehnologii va contribui la reducerea unor probleme generate de           

poluarea mediului, odată cu intensificarea dezvoltării durabile a comunităților rurale și a            

sectorului agricol în ansamblu. 

3.8.1. Sectorul agricol 

Din datele furnizate de INS (anul 2014), la nivelul Județului Alba, din suprafața totala de               

624.157 ha, suprafața agricola este de aproximativ 51,7%, respectiv 323.131 ha. Având în vedere              

ponderea mare a suprafețelor agricole precum și structura culturilor și producțiilor obținute,            
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acest sector trebuie prezintă interes prin prisma posibilității valorificării fracțiilor biodegradabile           

precum și prin prisma existentei culturilor care deși nu sunt folosite în scopul producerii de               

energie  au un cu potențial energetic care poate fi valorificat. 

Suprafața și producția vegetală în perioada 2014 - 2016 în Județul Alba 

Specificare 2014 2015 2016 

Cultura Suprafața Producția Suprafața Producția Suprafața Producția 

U.M. ha tone ha tone ha tone 

Grâu t-na 16.450 67.116 16.690 63.422 17.034 76.653 

Triticale 600 2.460 1.935 7.740 1.805 7.762 

Orz 940 3572 510 2193 1120 4648 

Orzoaica t-na 150 450 129 413 190 627 

Orzoaica prim. 4.170 11.676 3.781 12.477 3.438 10.314 

Ovăz 1.765 4.413 1.566 3915 920 1.978 

Porumb boabe 40.285 22.9767 40.280 193.344 30.791 190.904 

Sorg boabe 70 315 128 525 - - 

Rapiță pentru ulei* 1.970 5.122 1.019 2.038 1.100 3.520 

Floarea soarelui* 2.674 7.487 2.920 5.986 3.778 10.578 

Soia boabe* 96 202 262 459 803 1.445 

Tutun 10 10 20 10 8 5 

Sfecla de zahar 523 23.535 305 12.600 184 9.200 

Cartofi de toamna 3.078 56.943 2.985 44.477 2.723 40.845 

Struguri de vin 4.217 27621 4.048 25.583 4.262 23.867 

*culturi cu potențial energetic.  

Tabelul 18. Sursă date: Direcția pentru Agricultură a Județului Alba 

Din tabelul 18 se poate observa dinamica culturilor de plante cu potențial energetic în              

Județul Alba. Astfel în 2016 se constata creșterea suprafețelor cultivate cu plante cu potențial              

energetic și corespunzător și creșterea producțiilor. 

Exploatarea culturilor în sensul producțiilor de energie rămâne însă la latitudinea           

fermierilor care pot utiliza deșeurile agricole drept bio-combustibili în măsura în care            

infrastructura de procesare a acestui tip de resursă există și este utilizată. Foarte importantă ar fi                

preluarea resturilor vegetale ale principalelor tipuri de culturi agricole care în prezent nu sunt              

valorificate, și utilizarea lor pentru producerea de biomasa – ex. peleți. 

 

Figura 21. Sursă date: Direcția pentru Agricultură a Județului Alba 
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Structura fondului funciar  2014-2016 

Anul U.M Arabil Pășuni Fânețe Vii Livezi Total agricol 

2014 ha 129.503 117.784 70.206 4.656 943 323.131 

2015 ha 129.503 117.784 70.206 4.656 982 323.131 

2016 ha 131.191 120.932 73.453 5.085 1.289 332.009 

Tabelul 19. Sursă date: Direcția pentru Agricultură a Județului Alba 

 

Figura 22. Sursă date: Direcția pentru Agricultură a Județului Alba 

Ponderea suprafeței arabile ocupate cu principalele culturi este de cca 39% în 2016             

raportat la totalul suprafețelor agricole, în creștere față de anii anteriori. 

Este de remarcat faptul ca, din datele analizate, o oportunitate nevalorificată încă de             

obținere a culturilor energetice sunt terenurile degradate sub influenta excesului de umiditate.            

În anul 2016 în Județul Alba, suprafața cu teren degradat sub influenta excesului de umiditate,               

pretabil pentru culturile energetice, este de 27.544 ha (Sursă date: OSPA Alba).  

Este importanta realizarea unui studiu bine fundamentat prin care sa se analizeze            

potențialul economic de utilizare a acestor terenuri degradate pentru culturi energetice. De mare             

interes ar fi promovarea unor exemple de buna practica în acest sens prin care sa se                

demonstreze fezabilitatea economica a unor asemenea investiții. 

3.8.2. Sectorul zootehnic 

Biogazul produs prin procesul de valorificare a biomasei este ieftin și constituie o sursă de               

energie regenerabilă, demna de luat în considerare, acesta oferind posibilitatea utilizării           

inclusiv a dejecțiilor animale, pe o cale sustenabilă și “prietenoasă” cu mediul. În același timp,               

valorificare dejecțiilor animaliere în acest mod aduce beneficii de natură socio-economică, atât            

pentru fermierii implicații în mod direct în producția de biogaz, cât și la nivelul întregii societăți. 
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Evaluarea cantității de dejecții rezultate pe ramuri zootehnice și 
evaluarea potențialului de producere a biogazului din dejecții 

Caracteristica/Specia/

U.M. 
Bovine Porcine 

Ovine și 
caprine 

Păsări 

Dejecții tone/cap,

an 
3,6 1,5 0,7 0,022 

Potențial 

producere 

biogaz din 

dejecții 

m3/cap, 

an 
118,8 33 40,6 1,716 

Tabelul 20. Sursă date: Direcția pentru Agricultură a Județului Alba 

Efectivele de animale în Județul Alba precum și potențialului de generare a biogazului din              

dejecțiile animale la nivelul Județului Alba pentru perioada 2010 – 2016 sunt prezentate în              

continuare: 

 

Evaluarea potențialului de generare a biogazului la nivelul Județului Alba în 

sectorul zootehnic 

1/2 

2010 2014 

Capete 
Dejecții 

rezultate 

Potențial 

biogaz 
Capete 

Dejecții 
rezultate 

Potențial 

biogaz 

U.M. nr. tone/an m3/an nr. tone/an m3/an 

Bovine 67.881 244.371,6 8.064.262,8 64.150 230.940 7.621.020 

Porcine 77.929 116.893,5 2.571.657 82.772 124.158 2.731.476 

Ovine și 
caprine 

310.915 217.640,5 12.623.149 373.774 261.641,8 15.175.224,4 

Păsări 2.857.000 62.854 4.902.612 2.704.000 59.488 4.640.064 

Tabelul 21. Sursă date: Direcția pentru Agricultură a Județului Alba 

 

Evaluarea potențialului de generare a biogazului la nivelul Județului Alba în 

sectorul zootehnic 

2/2 

2015 2016 

Capete 
Dejecții 

rezultate 

Potențial 

biogaz 
Capete 

Dejecții 
rezultate 

Potențial 

biogaz 

U.M. nr. tone/an m3/an nr. tone/an m3/an 

Bovine 69.250 249.300 8.226.900 67.932 244.555,2 8.070.321,6 

Porcine 86.945 130.417,5 2.869.185 105.868 158.802 3.493.644 

Ovine și 
caprine 

376.455 263.518,5 15.284.073 371.011 259.707,7 15.063.046,6 

Păsări 3.291.000 72.402 5.647.356 2.787.000 61314 4.782.492 

Tabelul 22. Sursă date: Direcția pentru Agricultură a Județului Alba 

 

Grafic, reprezentarea acestor informații (exclusiv potențialul de generare a biogazului din           

dejecțiile de păsări care este de cca 100 ori mai mic fata de cel provenit din dejecțiile bovinelor)                  

este următoarea: 
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Figura 23. Sursă date: Direcția pentru Agricultură a Județului Alba 

Interesul pentru biogaz a crescut constant, datorită eforturilor globale de înlocuire a            

combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei, adiacent eforturilor rezolvării         

problemelor de mediu precum și a necesității găsirii unor soluții sustenabile pentru tratamentul             

și reciclarea gunoiului de origine animală și a deșeurilor organice. 

3.8.3. Sectorul silvic 

Județul Alba se numără printre cele mai importante zone de exploatare a lemnului din              

țară. Fondul forestier al județului reprezintă 3,2% din totalul țării, 16,8% din fondul forestier al               

Regiunii Centru și respectiv 33,1% din suprafața totală a județului.  

Proporția cea mai mare din suprafața pădurilor județului revine pădurilor de foioase            

(64,4%), Județul Alba având cea mai mare suprafață de păduri de foioase din Regiunea Centru.               

Speciile de fag, gorun și stejar sunt cele mai bine reprezentate în componența pădurilor de               

foioase din județ. Pădurile de rășinoase reprezintă 35,5% din suprafața totală acoperită cu păduri              

a Județului Alba și sunt constituite în special din molid și brad.  

La sfârșitul anului 2016, Direcția Silvică Alba administra o suprafața de 79.997 ha fond              

forestier proprietate publica a statului și asigura administrarea pentru o suprafața de 2.860 ha              

proprietate publica a UAT și servicii silvice pentru o suprafața de 28.218 ha proprietate publica a                

UAT și proprietate privata. 

Cantitatea de lemn exploatat/tipuri de lemn/zone la nivelul Județului Alba, anual pentru            

perioada 2014-2017 este următoarea: 

Total D.S. 

Alba [mii m3] 

din care 

O.S. 

Aiud 

O.S. 

Alba-

Iulia 

O.S. 

Blaj 

O.S. 

Cugir 

O.S. 

Gîrda 

O.S. 

Valea 

Ampoiu

lui 

O.S. 

Valea 

Arieșu
lui 

An 

345,6 35,6 53,9 72,0 54,8 27,6 29,1 72,6 2014 

312,9 36,4 48,5 61,1 52,6 27,1 24,8 62,4 2015 

246,8 33,4 41,0 40,7 46,6 29,5 21,3 34,3 2016 

Tabelul 23. Sursa: Direcția Silvică Alba 
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Figura 24. Sursa datelor: Direcția Silvică Alba 

Se observă o scădere constanta a cantităților totale de lemn exploatate de către ocoalele              

silvice, scădere cauzata de starea pădurilor corelata cu aplicarea prevederilor codului silvic care             

nu trebuie sa permită exploatarea excesiva a fondului forestier. 

De remarcat ca această sursă de energie nu este valorificată în totalitate. Anual, din              

activitatea de exploatare a lemnului, rezultă un procent de aproximativ 5%, din volumul de lemn               

recoltat, reziduuri care constau din rumeguș, scoarță, crengi, resturi de exploatare. Acestea            

rămân pe teren în urma procesului de exploatare a lemnului și se descompun în mod natural ca                 

urmare a acțiunii factorilor biotici și abiotici. De asemenea, din prelucrarea ulterioară a masei              

brute de lemn mai rezultă circa 20% deșeuri care reprezintă o biomasa de foarte bună calitate. 

Analizând evoluția cantităților de lemn valorificate comparativ cu evoluția prețului mediu           

se observă tendințele opuse ale celor 2 caracteristici analizate, atât pentru agenții comerciali cat              

și pentru populație. 

 

Figura 25. Sursă date: Direcția Silvică Alba 
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Cantitatea de lemn valorificată de către Direcția Silvică Alba la agenții economici a suferit              

o scădere constantă în ultimii ani, și anume cu 11% în 2014 față de 2013 apoi cu 5% și 3,5% în                     

anul 2015 respectiv 2016 față de anul precedent. În același interval, prețul mediu aplicat a suferit                

o creștere de peste 10 procente în 2014 față de 2013, urmând încă o mărire cu cca 15% în 2015                    

față de anul precedent. În anul 2016 nu s-a mai înregistrat o creștere semnificativă a prețului. 

 

 

Figura 26. Sursă date: Direcția Silvică Alba 

În privința masei lemnoase valorificate de către Direcția Silvică Alba pentru nevoi locale,             

se observă o creștere a cantităților de lemn valorificate, cu 7 procente în 2014 față de anul                 

anterior, urmând apoi scăderi succesive în anii ulteriori, dintre care cea mai semnificativă cu              

44% în 2016 față de 2015. Ca și în cazul prețului aplicat pentru agenții comerciali, și în acest caz                   

există o creștere a prețului mediu anual cu peste 5 procente în fiecare an față de anul precedent. 

 

Figura 27. Sursă date: Direcția Silvică Alba 
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Totalizând, graficul de mai sus prezintă o tendință generală de diminuare a cantităților de              

lemn valorificate de către Direcția Silvică Alba cu cca 10% în fiecare an, timp în care se remarcă                  

o creștere a prețurilor medii aplicate cu peste 15 procente în 2014 și 2015 față de anii anteriori.                  

Prețurile continuă să aibă un trend ascendent și în anul 2016. 

3.8.4. Concluzii 

● valorificarea potențialului agricol, zootehnic și silvic aduce beneficii la nivelul societății:           

constituie o sursa de energie regenerabila, contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu             

efect de seră și diminuarea încălzirii globale, contribuie la implementarea directivelor UE            

pentru energie și protecția mediului, determină reducerea cantităților de deșeuri,          

creșterea producției de energie bazata pe utilizarea eficienta a biogazului, etc. 

● valorificarea potențialului agricol, zootehnic și silvic aduce beneficii pe plan local: venituri            

suplimentare pentru fermieri, flexibilitate în utilizarea diverselor materii prime din          

ferme, creșterea gradului de igienizare a fermelor (mirosuri și insecte mai puține,            

creșterea securității alimentare, etc. 

● pentru gospodăriile țărănești unde nu există posibilități de racordare la rețeaua de gaze             

naturale, biogazul poate constitui o alternativă viabila.  

● în paralel cu obținerea biogazului, dejecțiile rezultate în urma fermentării pot fi folosite ca              

un foarte bun îngrășământ organic 

● cel mai mare potențial energetic la nivelul Județului Alba îl reprezintă biomasa rezultată             

din exploatarea pădurilor. Se estimează ca circa 20% din masa lemnoasa recoltata din             

păduri este reprezentata de deșeurile rezultate în urma prelucrării primare și secundare a             

lemnului. Aceasta este utilizata în mica măsura în scop energetic și mai ales sub forma               

lemnelor de foc în instalații de ardere cu randamente scăzute (sobe tradiționale).            

Prelucrarea acestor deșeuri pentru transformarea lor în peleți, brichete și utilizarea           

acestora în instalații de randamente mari (centrale termice moderne) reprezintă o           

prioritate pentru județul nostru având în vedere ca circa 25 % din populație nu are acces                

la rețeaua de gaze naturale. 

● este necesara realizarea unor studii de specialitate amănunțite astfel încât sa fie            

identificate zonele cu potențial care poate fi valorificat în condiții optime cu rezultate             

notabile. Aceste documente pot fundamenta deciziile investiționale viitoare la nivel local. 

  

 
69 

 



 

 

Strategia Județului Alba în domeniul energiei 2018-2023 

 

3.9. Industria 

3.9.1. Sectorul industrial 

Economia Județului Alba este predominant orientată spre sectorul serviciilor și al           

industriei, în special industria ușoară. 

Producția industrială realizată în perioada 1.01-30.11.2017 a fost de 14.959,3 milioane lei,            

cu 33,1% peste realizările perioadei corespunzătoare din 2016. În luna noiembrie 2017 în             

județul Alba s-a realizat o producție industrială de 1395,9 milioane lei, în creștere cu 11,8% față                

de realizările lunii corespunzătoare din 2016 și în scădere cu 0,9% față de producția lunii               

anterioare. 

Pe primele 11 luni ale anului 2017, principalele 6 ramuri care au realizat împreună 86,0%               

din producția industrială a județului au fost: 

Sub-ramura industrială 2017 

Fabricarea autovehiculelor de transport 12,4 

Industria de prelucrare a lemnului 45,6 

Industria alimentară 4,3 

Fabricarea echipamentelor electrice 2,6 

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente 11,6 

Fabricarea produselor din minereuri nemetalifere 9,5 

Tabelul 24. Sursă date: Buletinul statistic nov. 2017 

(Institutul Național de Statistică) 

Nu au putut fi obținute date privind consumurile energetice ale operatorilor economici            

mari privind consumurile de gaze naturale și nici informații despre planurile proprii de creștere              

a eficienței energetice; operatorii economici considerând aceste date ca ținând de informațiile            

lor interne care nu trebuie comunicate în exterior. 

Prezentăm totuși câteva exemple de companii reprezentative din județ care au avut            

inițiative pe linia utilizării SRE și a creșterii eficienței energetice: 

● Compania Holzindustrie Schweighofer este lider în industria de prelucrare a lemnului din            

România. Holzindustrie Schweighofer filiala Sebeș este în producție din septembrie 2003           

iar aici se produc și peleți pentru piața europeană. Originea lemnului este 95% din              

România și 5% din Slovacia. Specii: 100% molid. 

Aceasta companie a instalat 2 centrale moderne (instalații de co-generare de mare            

randament) de utilizarea a deșeurilor de lemn pentru producere de energie termica și             

electrica, care în prezent le asigura întreaga cantitate de energie electrica necesara iar             

surplusul îl injectează în rețeaua de distribuție a electricității. 

● SC IPEC SA este o societate pe acțiuni cu capital integral privat românesc înființată în               

anul 1994. Compania activează în industria ceramică în producția de articole de vitrus             

menaj. Începând cu anul 2010, compania a realizat investiții în eficiență energetică            
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reducându-și consumul de gaze naturale și de energie electrică cu cca. 55% pe unitatea de               

produs. Totodată, compania mai dorește să implementeze și alte măsuri de reducere a             

consumului energetic. 

3.9.2. Concluzii 

● conform prevederilor Legii 121/2014 actualizată - privind eficiența energetică - (art.9,           

alin. 1) operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tep               

au obligația:  

− să efectueze o dată la 4 ani un audit energetic pe un contur de consum energetic                

stabilit de operatorul economic, care să reprezinte cel puțin 50% din consumul            

energetic total al operatorului economic; auditul este elaborat de o persoană fizică            

sau juridică autorizată în condițiile legii și stă la baza stabilirii și aplicării măsurilor              

de îmbunătățire a eficienței energetice; 

− să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice care includ          

măsuri pe termen scurt, mediu și lung; 

− să numească un manager energetic, atestat de Departamentul pentru eficiență          

energetică, conform legislației în vigoare sau să încheie un contract de           

management energetic cu o persoană fizică atestată de Departamentul pentru          

eficiență energetică care are statut de persoană fizică autorizată sau o persoană            

juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condițiile legii. 

● operatorii economici care folosesc o cantitate de energie mai mare de 1.000 tep pe an               

completează și transmit la Departamentul pentru eficiență energetică, anual, declarația de           

consum total anual de energie și chestionarul de analiză energetică a consumatorului de             

energie. (Legea 121/2014 actualizată, art.9, alin. 4) 

● operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie sub 1.000 tone echivalent             

petrol pe an, cu excepția IMM-urilor, sunt obligați să întocmească la fiecare 4 ani un audit                

energetic realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii și care stă               

la baza stabilirii și aplicării măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice. (Legea            

121/2014 actualizată, art.9, alin. 5) 

● se impune cu necesitate promovarea unui management energetic performant în sectorul           

industrial. Majoritatea reducerilor de costuri energetice pot proveni din îmbunătățiri ale           

eficienței energetice sau din schimbarea surselor tradiționale de energie consumată și           

posibilitatea de cuplare la alte surse de energie. 

● este necesar ca operatorii economici din Județul Alba să utilizeze în mai largă măsură              

schemele de sprijin a investițiilor din sectorul privat în proiecte de eficiențe energetice             

(ex: Fondul Român de Eficiență Energetică) și de utilizare a SRE (ex: programul de              

producere a energiei din surse regenerabile – Fondul de mediu) 

 

3.10. Clădiri publice și rezidențiale 

3.10.1. Evaluarea stării curente 

Clădirile sunt responsabile pentru 40% din totalul consumului de energie în Uniunea            

Europeană, fiind cea mai mare sursă de emisii CO 
2.  
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Având în vedere că în România există aproximativ 8,1 milioane de proprietari de locuințe              

și 4,85 milioane de locuințe, potențialul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în                 

sectoarele rezidențial și comercial este considerabil . 
8

Prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor se vor putea atinge obiectivele UE            

în materie de emisii, și anume reducerea acestor cu 20% până în 2020 și cu cel puțin 40% față de                    

1990 până în 2030. 

Aceste obiective sunt stabilite prin Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică și           

care stabilește normele obligatorii pentru utilizatorii finali și furnizorii de energie. Directiva a             

fost transpusă în legislația românească prin Legea 121/ 2014 privind eficiența energetică și prin              

HG 917/2012.  

Referitor la performanta energetica a clădirilor, Directiva 2010/31/CE este transpusa în           

legislația națională prin Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor           

modificată și completată prin Legea 159/2013 și respectiv Ordonanța Guvernului nr. 13/2016. 

La articolul 14, Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a clădirilor prevede            

ca clădirile noi pentru care recepția la terminarea lucrărilor se efectuează pe baza autorizației de               

construire emise începând cu 31 decembrie 2020, să fie clădiri al căror consum de energie din                

surse convenționale este aproape egal cu zero. 

Aceeași Lege prevede și la art. 14 alin (5) faptul ca „Primarii localităților urbane cu mai                

mult de 5.000 de locuitori inițiază planuri locale multianuale pentru creșterea numărului de             

clădiri noi și existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero.” 

De asemenea, legislația românească a transpus și alte prevederi europene referitoare la            

eficiența clădirilor din sectorul rezidențial, dintre care menționăm obligativitatea elaborării          

documentațiilor de proiectare pentru clădiri ținând cont de necesitatea introducerii măsurilor de            

eficiență energetică, necesitatea existentei pentru clădiri a certificatului de performanta          

energetică, în cazul unor tranzacții imobiliare sau închirieri de clădiri, etc.  

În sectorul public, autoritățile locale trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în           

Legea 121/2014 privind eficiența energetică. În localitățile cu mai mult de 5000 locuitori,             

autoritățile vor trebui să creeze conform legii, Programul de Îmbunătățire a Eficienței            

Energetice, program care să fie formulat de un manager energetic autorizat ANRE sau o entitate               

juridică autorizată în acest sens de ANRE. 

Așa cum am menționat anterior, Consiliul Județean Alba are calitatea de coordonator            

teritorial în România al Convenției primarilor, în acest sens manifestându-și angajamentul           

voluntar privind susținerea măsurilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40%                

până în anul 2030 și dezvoltare a orașelor și regiunilor rezistente la schimbările climatice              

printr-o abordare integrată a planificării de dezvoltare pe termen lung. 

Pe plan național, Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor           

stabilește cerințele minime în cazul performanței energetice a clădirilor noi, precum și aplicarea             

acestor cerințe asupra clădirilor existente. 

Legea conține prevederi atât pentru clădirile existente, care vor trebui aduse la normele             

stabilite de lege prin lucrări de reabilitare termică, cât și pentru clădirile noi pentru care sunt                

prevăzute a fi îndeplinite norme privind performanțele energetice. 

8
 Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020 
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Energia consumată în clădiri este dată de suma consumurilor energetice pentru           

instalațiile de încălzire, iluminat, apă caldă menajeră, prepararea hranei, ventilație, climatizare           

ale clădirii, cu scopul final ca în spațiile în care se desfășoară activități umane să se mențină un                  

nivel acceptabil al confortului termic și fiziologic, în contextul destinației pentru care ea a fost               

construită.  

În Județul Alba, evoluția numărului de locuințe (gospodarii) existente la sfârșitului anului            

pe forme de proprietate este prezentată în tabelul 25: 

Forme de 

proprietate 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Proprietate 

publica 
2.486 2.478 2.503 753 835 835 895 895 893 

Proprietate 

privata 
141.064 141.581 141.919 149.815 150.154 150.572 151.026 151.438 151.886 

Total 143.550 144.059 144.422 150.568 150.989 151.407 151.921 152.333 152.779 

Tabelul 25. Sursă date: INS 

 

Figura 28. Sursă date: INS 

Din figura 28 se poate observa o evoluție semnificativă în sensul creșterii fondului de              

locuințe în proprietate privată. Aceasta ar trebui să fie corelată cu orientarea serviciilor și              

analizelor de consumuri specifice înspre sectorul rezidențial, ca principal sector în care se             

înregistrează consumuri de energie.  

Din datele statistice se observă o evoluție pozitivă a suprafețelor locuibile (total) în ultimii              

10 ani, ajungându-se de la o suprafață locuibilă totală în Județul Alba de 5,5 milioane m2 în                 

2007, la 7,3 milioane de m2 locuibili în 2016, relevând o creștere medie de cca 200 de mii m2                   

locuibili pe an la nivelul Județului Alba. 

Bilanțul mediu al consumurilor energetice pentru un apartament în România, prezintă           

următoarea structură: circa 55% încălzire incintă de locuit, 25% apă caldă de consum, 13%              

energie pentru aparatele electrice (inclusiv iluminatul locuinței), 7% energie pentru prepararea           

alimentelor. 
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O mare parte din locuințe (atât individuale cat și cele colective - blocuri de apartamente)               

au o vechime apreciabila și prezintă deficiente majore atât în privința izolației termice cat și a                

eficientei energetice a sistemelor de producere și distribuție  a agentului termic. 

În acest context, analiza acestui sector din punct de vedere al eficienței energetice devine              

o prioritate, atât din punct de vedere al asigurării gradului optim de confort energetic cât și din                 

punct de vedere al cheltuielilor necesare asigurării acestui confort prin eficientizarea energetică            

a locuințelor. 

Pe de alta parte situația energetica a clădirilor publice nu este corespunzătoare,            

majoritatea acestor clădiri având izolații termice necorespunzătoare și sisteme neeficiente          

energetic de producere a agentului termic; de asemenea sistemele de distribuție și elementele             

radiante de încălzire nu corespund de multe ori din punct de vedere al eficienței energetice.               

Lucrările de reparație a acestor clădiri derulate deja nu au inclus de cele mai multe ori și acțiuni                  

de eficientizare energetica bine proiectate și executate, așa încât și după reabilitări consumurile             

energetice specifice ale lor au rămas mari. Lipsa unor sisteme inteligente de contorizare a              

consumurilor energetice nu permite utilizatorilor sa conștientizeze modul în care consuma           

energia și în consecință, sa întreprindă măsuri de reducere a acestor consumuri.  

În Județul Alba încălzirea în clădirile publice și rezidențiale se realizează descentralizat,            

fiind utilizate sisteme proprii de încălzire, cum ar fi centrale termice care utilizează gaze              

naturale sau echipamente pentru încălzire utilizând energia electrică. 

În Județul Alba au fost realizate lucrări de reabilitare a blocurilor de locuințe prin              

Programul național de reabilitare a blocurilor de locuințe, din păcate nu în totalitate, necesarul              

de blocuri de reabilitat fiind încă destul de mare. Aceasta situație se datorează în primul rând                

accesului dificil la finanțare, lipsei de interes/înțelegere a locuitorilor din cadrul asociațiilor de             

locatari, realizării greoaie a documentațiilor tehnice necesare. Au fost în schimb realizate de             

către proprietarii de apartamente și case lucrări de reabilitare termică (de regulă numai izolarea              

termica a anvelopei clădirilor) în regie proprie, care, deși utile pentru scăderea consumurilor             

energetice cu circa 25%, nu pot asigura nivelul de calitate necesar al lucrărilor. 

3.10.2. Concluzii 

● există potențial energetic semnificativ de economisire a energiei prin măsuri de eficiență            

energetică, în clădirile publice și rezidențiale; 

● este necesară auditarea clădirilor publice în vederea identificării problemelor și soluțiilor           

adecvate; 

● trebuie făcută etichetarea energetica a clădirilor publice conform Legii 372/2005 cu           

actualizările ulterioare (republicată în 2013); 

● este necesară identificarea măsurilor posibil a fi implementate, vizând eficiența          

energetică pentru toate tipurile de clădiri de la nivelul județului: clădiri publice, clădiri             

din sectorul terțiar și locuințe individuale. 

● pentru clădirile publice este indicat a fi realizată colectarea datelor vizând consumurile            

energetice și monitorizarea lor. Pentru principalele clădiri publice (spitale mari sedii           

administrative, etc.) este o prioritate lansarea unor lucrări de introducere a sistemelor            

BMS (sistem de management energetic al clădirii) 

● este o necesitate introducerea contorizării inteligente a consumurilor energetice în clădiri           

(prioritar în cele publice) care permite o conștientizare a consumatorilor asupra unor            

posibile risipe în consumul energetic și de asemenea o evaluarea a priorităților de acțiune              

pentru eficientizarea energetica a acestor clădiri. 
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● în anumite situații corect identificate, se vor promova soluțiile tehnice bazate pe            

echipamente și instalații pentru încălzire/răcire care utilizează resursele regenerabile de          

energie 

● se vor promova acțiuni de educare/conștientizare a proprietarilor de locuințe privind           

măsuri de reducere ale consumurilor energetice (aparatură cu clasă eficientă energetic,           

surse de iluminat eficiente energetic);  

● se vor promova acțiuni de introducere a managementului energetic al clădirilor în special             

în sectorul clădirilor aparținând APL-urilor;  

● în vederea unui management energetic corect, este necesara consilierea responsabililor          

energetici din cadrul APL-urilor referitor la informațiile și clauzele contractuale/facturare          

pentru utilitățile clădirilor aparținătoare. 

 

3.11. Surse de energie în Județul Alba 

3.11.1. Surse convenționale de energie 

Exploatarea gazelor naturale 

Județul Alba pe lângă calitatea de consumator are și calitatea de producător de gaze              

naturale, zona estica a județului, Cetatea de Baltă - Tăuni fiind zona de extracție a gazelor                

naturale, cu tradiție în domeniu de aproape 100 ani. 

Conform datelor furnizate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale, pentru          

perioada 2014 - 2017, atât producția cât și resursa geologică au tendințe de scădere. 

Evoluția recentă a resurselor și exploatării resurselor de gaze naturale de pe teritoriul jud.              

Alba: 

Anul Resursa geologică Producția 

2014 6.425 176,911 

2015 6.247 177,761 

2016 6.070 95,862 

2017 5.974 167,3 (estimat)* 

U.M. = milioane stmc (milioane standard metri cubi) 

* Programul Anual de Exploatare Petrolieră 

Tabelul 26. Sursă date: Agenția Națională pentru Resurse Minerale 
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Figura 29. Sursă date: Agenția Națională pentru Resurse Minerale 

După cum se poate observa din figura 29, resursele energetice primare utilizate în Județul              

Alba sunt în continuă scădere, fiind necesară astfel în viitor abordarea integrării diferitelor surse              

de energie regenerabilă în acoperirea necesarului energetic și pentru dezvoltarea durabilă a            

județului. 

De altfel, aceste concluzii confirma prevederile Strategiei de dezvoltare a României în            

următorii 20 de ani întocmit de Academia Română, studiu care specifica faptul ca „La o               

producție medie anuală în România de gaze naturale și, în condițiile unui declin anual constant               

de 5% al rezervelor sigure de gaze naturale, coroborat cu rata de înlocuire a rezervelor de gaze                 

naturale de 80%, respectiv de 30%, se poate aprecia că rezervele actuale de gaze naturale s-ar                

putea epuiza într-o perioadă de minim 14 ani, respectiv minim 10 ani”. 

Totuși, în concluziile studiului menționat anterior se specifica faptul ca „Din punct de             

vedere energetic, România are o situație privilegiată având în vedere faptul că la o utilizare               

rațională a resurselor energetice disponibile își poate asigura necesarul de energie pe termen             

scurt și pe termen mediu” 

Exploatarea hidroenergetică 

Potențialul hidroenergetic este legat de rețeaua hidrografică a județului care aparține în            

întregime bazinului râului Mureș. Cei mai importanți afluenți sunt pe dreapta Arieșul, Aiudul,             

Geoagiul și Ampoiul, iar pe stânga Târnava, Sebeșul, Pianul și Cugirul. 

Lacurile constituie o parte din rezerva de apă cantonată în: lacurile naturale Iezerul             

Șureanu, Iezerașul Carpa și Iezerul Ighiel, dar și în lacurile antropice din împrejurimile Roșiei              

Montane, sau în cele de pe calea Sebeșului. 
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Principalele amenajări hidroenergetice în Județul Alba sunt prezentate în tabelul 27: 

Nr. 

crt. 

Denumirea 
Puterea instalată 

  [MW] 

Suprafața lacului 

de acumulare 

[ha] 

1 Gâlceag 150.0 453 

2 Şugag 150.0 74 

3 Săsciori   42.2 31 

4 Petrești    2.2 25 

Tabelul 27. Sursă date: Direcția Regională de Statistică Alba 

La acestea se adaugă posibilitatea fructificării potențialului hidroenergetic existent prin          

investiții de amploare mai mica dar cu rezultate optime. 

Cel mai mare potențial hidroenergetic dintre apele curgătoare ale Județului Alba îl are             

râul Sebeș. Pe cursul Sebeșului sunt active cinci hidrocentrale. Cele mai mari sunt centralele              

hidroelectrice de la Șugag și Gâlceag, fiecare cu o putere instalată de 150 MW. Pe cursul râului                 

Feneș funcționează două microcentrale de producere a energiei electrice, cu o putere instalată             

totală de 2 MW. 

Prin punerea în valoare a apelor din județ, producția anuală de energie electrică s-a situat               

în anul 2010 la un maxim de 1.062 GWh fiind singurul an în care producția a depășit consumul                  

total de energie electrică din județ.  

Sistemul hidroenergetic nu are ca obiectiv exclusiv obținerea de energie electrică, ci            

urmărește și latura ecologică și protecția mediului. Astfel, Sucursala Hidroelectrica Sebeș, a            

construit și pus în funcțiune două microhidrocentrale la barajele Cugir și Obrejii de Căpâlna              

(stocarea apei în baraje și punerea ei în valoare atunci când sistemul energetic are nevoie și                

asigură permanent un anumit debit cursurilor de apă , numit "debitul de servitute”).  

Evoluția producției de energie electrică la nivelul Județului Alba, din surse hidro în             

perioada 2002 – 2016 este prezentată în figura 30: 

 

Figura 30. Sursă date: S.C. Hidroelectrica S.A, SDEE Alba 
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În 2016, amenajarea hidroenergetică Sebeș are o producție de energie electrică de proiect             

de 608,898 GWh/an. 

La această producție de energie electrică contribuie și acumularea Canciu (Cugir) de pe             

râul Cugirul Mare care captează și Cugirul Mic. 

În perioada 2014 - aprilie 2017 S.H. Sebeș a produs 1910,89 GWh din care 

 

Nr. crt. An Energie electrică produsă [GWh] 

  Total an CHE MHC 

1 2014 680,095 678,698 1,397 

2 2015 495,102 493,619 1,483 

3 2016 610,773 609,253 1,520 

Tabelul 28. Sursă date: S.C. Hidroelectrica S.A 

Trebuie menționat faptul că începând probabil cu 2018, micii producători de energie din             

surse regenerabilă, vor putea să producă energie electrică în capacități de până la 100 kW și vor                 

putea vinde electricitatea în rețeaua de distribuție, urmând ca factura lor să fie compensată cu               

valoarea energiei pe care o livrează (conform datelor ANRE). Această măsură este binevenită și              

în mod categoric va susține creșterea investițiilor în producția de energie din surse regenerabile. 

La nivelul Județului Alba, pe baza datelor deținute, putem analiza producția totală anuală             

de electricitate comparativ cu consumul de energie electrică.  

Se observă creșterea moderată și destul de constantă a consumului de energie electrică             

pentru perioada analizată 2010-2016. În schimb producția anuală de energie din surse            

regenerabile este fluctuantă, tendința generală fiind de scădere. Explicația pentru aceasta           

scădere rezida în reducerea energiei electrice produse în sistemul de hidrocentrale (aceasta            

energie fiind raportata la categoria energiei regenerabile) de pe Valea Sebeșului in ultimii ani (cu               

cantități anuale de precipitații mai reduse - vezi efectele schimbărilor climatice). 

 

Figura 31. Sursă date: SDEE Alba, S.C. Hidroelectrica S.A. 
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3.11.2. Surse regenerabile de energie 

La nivelul UE principala provocare consta în menținerea rolului de lider în domeniul             

tehnologiilor și investițiilor vizând sursele regenerabile de energie, conform datelor existente,           

acest domeniu însemnând 1 milion de locuri de munca și o cifra de afaceri de 129 mild. euro . 
9

Potențialul energetic al surselor regenerabile consta din biomasa, energie solara, energie           

eoliana, hidroenergie și energia geotermală. În România se pot dezvolta sisteme de producere a              

energiei din diferite surse regenerabile, în funcție de specificul zonal dar și de accesibilitatea              

tehnologiilor. 

România deține o pondere de 23,9% producție de energie din surse regenerabile din total              

producție energie, ceea ce înseamnă o pondere mare comparativ cu media din UE. Aceasta              

pondere ridicată se datorează în principal producției de energie din surse hidroenergetice            

cumulat cu energia produsa din sursa eoliana sau solara care a crescut semnificativ în ultimii 20                

de ani. 

Potrivit Planului Național de Acțiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile           

(PNAER), România are un potențial energetic tehnic al SER considerabil, repartizat intre            

diferitele surse de SER astfel: 

Sursa de 

energie 

regenerabila 

Potențialul 

energetic anual 

Echivalent 

economic 

energie (mii tep) 

Aplicație 

Energie solară:    

- termică 60 PJ 1.433 Energie termică 

- fotovoltaică 1,2 TWh 103,2 Energie electrică 

Energie eoliană 23 TWh 1.978 Energie electrică 

Energie hidro, 

din care: 
   

- sub 10 MW 6 TWh 516 Energie electrică 

Biomasă 318 PJ 7.597 Energie termică 

Energie 

geotermală 
7 PJ 167 Energie termică 

Tabelul 29. Sursă date: Planului Național de Acțiune în Domeniul Energiei din Surse 

Regenerabile 

Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie, aprobată prin HG nr.            

1535/2003 a stat la baza unor reglementari legislative, cadrul primar și secundar pentru             
10 11

dezvoltarea acestui domeniu în România.  

9
 Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, 2016-2035, volumul III 

10
 http://www.anre.ro/ro/legislatie/surse-regenerabile/legislatie-primara-esre 

11
 http://www.anre.ro/ro/legislatie/surse-regenerabile 
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Având în vedere costurile investiționale ridicate necesare producerii energiei din surse           

regenerabile, în România s-au luat măsuri adecvate în acest sens cum ar fi sistemul de               

promovare prin certificate verzi, sistemul cotelor obligatorii împreuna cu tranzacționarea          

certificatelor verzi. 

Potențialul surselor regenerabile și valorificarea acestuia este analizat inclusiv la nivel           

regional, Agenția de Dezvoltare Centru acordând o atenție deosebita acestui domeniu în vederea             

asigurării unei dezvoltări durabile bine fundamentate a regiunii. În documentul Strategia de            

dezvoltare a Regiunii Centru, în care, potențialul resurselor regenerabile este tratat ca prioritate             

de dezvoltare, s-a făcut analiza acestora pe domeniile specifice. Rezultatul este “La nivelul             

Regiunii Centru cel mai mare potențial al surselor regenerabile de energie îl deține biomasa,              

urmată de micro‐hidroenergia și energia solară, la polul opus fiind energia eoliană și energia              

geotermală” . 
12

 

Figura 32. Sursă date: SDEE Alba, S.C. Hidroelectrica S.A. 

 

Preponderent în mixul energiei electrice produse la nivel național dar și în județ, din              

surse regenerabile de energie, este cea produsă în hidrocentrale care este considerată de altfel și               

o sursă convențională de energie. În Județul Alba se produce energie electrică și din alte surse                

regenerabile, relevante fiind microhidrocentralele, solar-fotovoltaic și biomasa. 

Figura nr. 32. este reprezentativă din punct de vedere al evoluțiilor producției de energie              

electrică din alte surse regenerabile (exceptând CHE- urile). Se observă creșterea producției            

realizate în zona micro-hidro și solar-fotovoltaic, creștere datorată în special punerii în funcțiune             

de noi capacități de producție. În schimb, începând cu anul 2012, producția de energie electrică               

din biomasă are o evoluție descendentă, ajungând ca în anul 2016 producția realizată sa fie               

aproximativ 15% din producția anului 2012. Explicația este dată de faptul că producția             

majoritară in acest caz este cea livrată de centralele în cogenerare de la Holzindustrie , care,                

începând cu anul 2014 (când a fost suspendată acordarea unor certificate verzi pentru energia              

regenerabilă produsă) a decis să nu mai fie injectată în sistemul energetic național, ci sa fie                

folosita  pentru autoconsum. de către producător.  

12
 http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/Stiri/00013474/ 
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Din datele deținute, la nivelul județului există următoarele capacități de producție de            

energie electrică din surse regenerabile:  

Investiții în surse regenerabile de energie existente în Județul Alba 

Proiect de 

utilizare energie 

din surse 

regenerabile 

Locație  Stadiul 

actual  

Investitor/ 

Dezvoltator  

Puterea 

instalată  

Biomasă – Două 

centrale cogenerare 

energie 

electrică/termică  

Sebeș  În funcțiune  Holzindustrie 

Schweighofer 

GmbH  

C1: 8,6 MW 

caloric;  3,15 

MW electric.  

C2: 24 MW 

caloric;  8,75 

MW electric.  

Hidro - 

Microhidrocentrală 

Feneș În funcțiune Balkan 

Hydroenergy 

0,52 MW 

Hidro – 

Microhidrocentrală  

Căpâlna În funcțiune Hidroelectrica  0,14 MW 

Hidro – 

Microhidrocentrală  

Petrești În funcțiune Hidroelectrica  0,25 MW 

Hidro - 

Microhidrocentrală 

Cugir În funcțiune Hidroelectrica 0,11 MW 

Solar - Fotovoltaic Alba 

Iulia 

În funcțiune Primăria Alba 

Iulia 

0,257 MW 

Eolian – Dezvoltare 

parc eolian  

Avram 

Iancu  

Studii de 

vânt, 

obținere 

avize  

ATS Energy 

S.R.L.  

70 MW  

Eolian – Dezvoltare 

parc eolian  

Bistra - 

Zboru  

Studii de 

vânt, 

obținere 

avize  

ATS Energy 

S.R.L.  

9 MW  

Hidro – 

Microhidrocentrale 

Râul Mic, Cugir  

Cugir  Autorizația 

de 

construcție 

obținută, 

urmează 

începerea 

lucrărilor  

SC Rott Energy 

SRL  

1,7 MW 

Tabelul 34. Sursă date: Masterplanul Energetic al Județului Alba (2011) 

 

Potențialul eolian 

La nivel național, cea mai recentă situație a rețelelor și a centralelor eoliene, este              

prezentata în Anexa 3. 

Potențialul eolian a fost analizat la nivel de județ pe baza elementelor de analiza a vitezei                

medii a vântului și frecventa acestuia. Prin proiectele derulate de către Consiliul Județean Alba              

„Identificarea și promovarea potențialului de energie regenerabilă în Județul Alba” și „Resurse            

regenerabile de energie – o soluție pentru dezvoltarea durabilă a două regiuni Europene –              

RenErgEuReg", au fost realizate hărți de potențial pe baza datelor măsurate în diferite locații și               
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pe baza datelor furnizate de INMH București, folosind tehnici și metodologii de calcul specifice.

 

Pentru evaluarea potențialului eolian al județului au fost instalate două puncte de măsură             

în cadrul unui proiect comun al Consiliului Județean Alba cu Societatea Germană pentru             

Cooperare Tehnică. Au fost comparate 10 pachete anuale de înregistrări ale stațiilor meteo             

Sibiu, Deva și Cluj-Napoca, dar și măsurători efectuate pe parcursul a 3 ani de stația Blaj,                

rezultatul fiind că înregistrările primite de la stația meteo din Sibiu au fost cele mai apropiate de                 

înregistrările obținute în punctele de măsură. 

Măsurătorile confirmă, pe de o parte, că viteza vântului nu crește proporțional cu             

creșterea înălțimii, iar pe de altă parte, că, punctele de măsurare sunt influențate foarte mult de                

poziția văii. Carpații Apuseni și Carpații Meridionali ecranează suprafețe mari ale județului, iar             

văile produc efectul de canalizare a vântului. În Județul Alba, și în particular în valea din direcția                 

nord-est – sud-vest, pe timpul iernii predomină curenți de vânt din direcția nord-est, iar în               

jumătatea de vară din an, pe perioada măsurătorilor, predomină curenții din direcția sud-vest. 

Rezultatul indică faptul că vitezele vântului prognozate pentru zona respectivă, la           

înălțimea de 100 m față de sol, trebuie considerate medii, respectiv, mediocre. Chiar și pe               

înălțimi ale munților de peste 2000 m față de nivelul mării, valorile medii ale vitezei vântului se                 

situează în jurul a 6,0 m/s (prognoză – maxim 6,2 m/s). 

Pentru exploatarea pe scară mare a energiei eoliene, de regulă, sunt necesare viteze medii              

ale vântului de peste 6,5 m/s. Disponibilitatea unor suprafețe care, din punct de vedere al               

potențialului eolian, pot fi folosite pentru producerea energiei eoliene în Județul Alba, este însă              

foarte limitată (a se vedea în harta potențialului eolian - anexa 1 - zonele marcate cu roșu).  

Cele mai mari rezerve de energie ca și cele mai mari valori medii ale vitezei vântului (în                 

funcție de profilul de înălțime), se află în regiunea montană, zona de nord-vest a Județului Alba. 

Viteza medie a vântului măsurată pe o perioada de opt luni din turnul de 85 de m                 

amplasat lângă Alba Iulia a fost de 4,24 m/s. Drept urmare, producerea energiei eoliene în mari                

parcuri eoliene nu este rentabilă în această locație. În restul zonei supuse studiului, vitezele              

medii prognozate sunt cuprinse între 5,0 și 6,0 m/s ca medie anuală, la o înălțime de 100 m a                   

centrului de greutate, în cele mai bune poziții expuse. 
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Figura 33. Zonele cu potențial eolian exploatabil din cadrul județului 

Sursa: Agenția Locală a Energiei Alba - ALEA 

 

În cele din urmă, calculul efectuat în baza înregistrărilor eoliene avute la dispoziție poate              

fi considerat o primă evaluare brută a potențialului eolian. Harta potențialului eolian poate fi              

decisivă în identificarea unor zone care sa fie rentabile din punct de vedere economic pentru               

producerea de energie eoliană. În orice caz, pentru proiecte eoliene de anvergura, este necesară              

realizarea unei măsurători suplimentare a vântului în zona centrului de greutate, pe o durată              

minimă de 1 an. Consultați Anexa 4 pentru harta detaliată. 

Județul Alba prezintă oportunități de utilizare a potențialului eolian în combinație cu cel             

solar și chiar micro-hidro în cadrul unor mici aplicații off-grid (neconectate la rețea) din zone               

neelectrificate pentru alimentarea cu energie electrică unor utilizatori locali: pensiuni turistice,           

gospodării izolate, stații meteo, puncte de lucru izolate. Folosirea în tandem a resursei de vânt și                

a celei solare în aceste sisteme prezintă avantajul complementarității celor două surse de             

energie, acestea completându-se reciproc în asigurarea continuității în alimentarea         

consumatorilor. 

Potențialul solar 

Deși județul nu beneficiază de un potențial energetic solar ridicat, acesta este totuși             

exploatat punctual la nivelul Județului Alba -vezi Harta centralelor fotovoltaice - Anexa 5. 

Anticipând interesul pentru domeniul investiții din sursele regenerabile, prin proiectul          

RenErg a fost analizat potențialul solar din punctul de vedere a radiației globale cât și a radiației                 

solare nete (potențialul solar efectiv), concluzia fiind că Județul Alba având un potențial moderat              

în acest sector datorita în special climei și reliefului.  

Județul Alba prezintă oportunități de utilizare a potențialului eolian în combinație cu cel             

solar și chiar micro-hidro în cadrul unor mici aplicații off-grid (neconectate la rețea) din zone               

neelectrificate pentru alimentarea cu energie electrică unor utilizatori locali: pensiuni turistice,           
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gospodării izolate, stații meteo, puncte de lucru izolate. Folosirea în tandem a resursei de vânt și                

a celei solare în aceste sisteme prezintă avantajul complementarității celor două surse de             

energie, acestea completându-se reciproc în asigurarea continuității în alimentarea         

consumatorilor. 

Comisia Europeană a inițiat un proiect prin care se oferă celor interesați o serie de date cu                 

ajutorul cărora se poate identifica potențialul resurselor energetic regenerabile. În cadrul           

proiectul intitulat „Photovoltaic Geographical Information System” (PVGIS) s-au realizat hărți          

pe baza unui inventar de date privind energia solară și evaluarea resurselor de generare a               

energiei electrice și de la sistemele fotovoltaice din Europa, Africa și Asia de Sud-vest. 

 Analizând harta solară a Europei, se observă că România este mai însorită decât sudul              

Germaniei, Austria și asemănătoare cu jumătatea de sud a Franței. Cu toate acestea Austria,              

Germania și Franța sunt liderii în producerea și exploatarea sistemelor solare pe acest continent.  

 

 

Figura 34 - Potențialul solar în Europa 

Sursa: Centrul de cercetare “Joint Research Centre” al Comisiei Europene 

 

Cu ajutorul hărților interactive PVGIS (http://re.jrc.ec.europa.eu) s-a calculat cantitatea 

de energie care poate fi generată de o instalație fotovoltaică cu putere instalată de 1 kW . 
Simulările s-au făcut pentru orașele și municipiile Județului Alba. 
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Localitatea 
Energia solară 

[kWh m2/an] 
Localitatea 

Energia solară 

[kWh m2/an] 

Orașe și Municipii din Județul Alba 

Alba Iulia 1570 Teiuș 1580 

Aiud 1560 Abrud 1510 

Sebeș 1550 Câmpeni 1500 

Blaj 1550 Zlatna 1510 

Cugir 1440 Baia de Arieș 1430 

Ocna Mureș 1540   

Valori comparative intra-continentale 

București 1530 Berlin 1140 

Tabelul 30. Sursă date: Comisia Europeană (PVGIS) 

 

 

Figura 35 - Radiația globală și potențial solar la unghi optim de înclinare în România. Sursa: 

Centrul de cercetare „Joint Research Centre” al Comisiei Europene 

 

Harta potențialului solar pentru teritoriul Județului Alba este prezentată în Anexa 6. 

Pentru zone izolate, fără acces la rețeaua electrică, există soluții fotovoltaice de mică             

putere „off-grid” - neracordate la rețea - care pot reprezenta cea mai bună oportunitate de               

alimentare cu energie electrică. Adesea aceste soluții implică exploatarea în paralel a energiei             

vântului și a energiei solare datorită complementarității celor două surse de energie.  
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La nivelul Județului Alba exista inițiative de valorificare a acestui potențial, inițiative            

sprijinite din fonduri private, guvernamentale sau europene. 

Din fonduri guvernamentale, programele cu cel mai mare impact le-au avut cele derulate             

de Administrația Fondului de Mediu: Casa Verde, Casa Verde Plus, Rabla și Rabla Plus. Aceste               

programe s-au adresat atât persoanelor fizice cat și administrațiilor locale și instituțiilor publice.  

În Județul Alba s-au depus în anul 2016 un număr de 223 de aplicații pentru programul                

național „Casa Verde Clasic” destinat persoanelor fizice și subvenționând instalarea sistemelor           

de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor           

clasice de încălzire: panouri solare termice și pompe de căldură. (Sursă date: APM Alba). 

Potențialul micro-hidroenergetic 

Rețeaua hidrografică din Județul Alba este bogată, fiind formată din cursurile superioare            

și mijlocii ale Mureșului și din afluenții acestora, dintre care îi menționăm pe cei mai importanți:                

Târnavele, Sebeșul, Cugirul, Arieșul, Ampoiul. Importante sunt resursele energetice ale          

Mureșului și Sebeșului. Potențialul energetic al cursurilor repezi de munte este exploatat în             

principal pe cursul râului Sebeș. 

Sectorul Mureșul mijlociu formează un culoar larg în Podișul Transilvaniei până la Alba             

Iulia. Cursul Mureșului are un caracter meandrat, pantele longitudinale sunt mici (cădere totală             

de 200 m pe distanța de 266 km sau 0.75 km/km2). În acest sector potențialul hidroenergetic                

este pus în evidență de cel mai mare afluent de pe dreapta Mureșului, Arieșul, care contribuie                

prin debitul său cu mai mult de jumătate la creșterea apelor colectorului principal. În prezent               

apele Arieșului sunt folosite intens de întreprinderile industriale din zonă, în consumul            

populației și în agricultură. 

Pentru bazinul hidrografic al Mureșului (în cadrul Proiectului RenErg EuReg - „Resurse            

regenerabile de energie – o soluție pentru dezvoltarea durabilă a două regiuni Europene”) s-au              

măsurat debitele medii (m3/s) pentru Mureș și afluenții săi în locații diferite din punct de vedere                

hipsometric: Blaj (13 m3/s), Alba Iulia (93 m3/s), Șugag (7.7 m3/s). 

Conform estimărilor din cadrul proiectului mai sus menționat, puterea instalată a           

microhidrocentralelor din bazinul Mureșului ar ajunge la 24 MW iar energia produsă anual de              

acestea ar însuma 137,1 GWh, energie care ar putea acoperi consumul cu energie electrică              

pentru 287.000 persoane (la un consum mediu casnic de 477 kWh/persoană). Au fost             

identificate de asemenea cursurile de apă cu potențial hidroenergetic, cum ar fi: Târnava, Sebeș,              

Arieș, Ampoi. 

Amenajările micro-hidroenergetice în funcțiune în prezent sunt enumerate în tabelul 34 -            

Investiții în surse regenerabile de energie existente în Județul Alba.  

Pentru administrațiile locale din zone cu potențial micro-hidroenergetic există o reală           

oportunitate pentru promovarea unor astfel de investiții: 

● existența unor surse de finanțare nerambursabilă;  

● costuri specifice de investiție mici în raport cu alte surse regenerabile de energie;  

● producție relativ constantă de energie în timp;  

● costuri rezonabile de întreținere ale echipamentelor; 

● sursă importantă de venituri pentru micile administrații locale 
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O altă oportunitate o reprezintă utilizarea potențialului hidro a unor aducțiuni de apă             

potabilă ale unor localități (de exemplu Cugir, Sebeș, Zlatna, etc.) pentru producerea energiei             

electrice, investiții care pot fi realizate cu costuri mult reduse pentru amenajarea hidro. 

Estimările următoare reprezintă primele analize privind potențialul hidroenergetic în         

baza studiului realizat prin proiectul RenErg EuReg. Din acest studiu lipsesc însă zone cu mare               

potențial hidroenergetic, cum ar fi: zona Arieșului superior cu afluenții săi, valea Feneșului –              

afluent al Ampoiului, afluenți ai Sebeșului, etc. Se impune astfel actualizarea datelor pentru a              

avea o evaluare mult mai exactă a potențialului hidroenergetic din județ (harta potențialului             

micro-hidroenergetic al Județului Alba) ca instrument de bază pentru investițiile în domeniu. 

 

Figura 36. Sursa: ADR Centru 
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Denumire 

centrală 

Cursul 

de 

apă 

Cădere 

brută 

(m) 

Debitul 

instalat 

(mc/s) 

Puterea 

instalată 

(MW) 

Energie 

medie 

(GWh/an

) 

Iara 
Iara, 

Ocolișul 
200 1,33 1,8 11,1 

Cugir Cugir 100 2,28 1,5 9,5 

Valea Ștefăncii Arieș  10 17,54 1,2 6,3 

Lupșa  Arieș 16 17,99 2 10,4 

Valea Lupșei Arieș 14 18,71 1,8 9,5 

Baia de Arieș Arieș 12 18,76 1,5 8,1 

Sartas Arieș 12 19,01 1,5 8,2 

Turnu Arieș 12 19,02 1,5 8,3 

Tabelul 31. Detalierea amenajărilor micro-hidroenergetice în Județul Alba conform studiului 

RenErg EuReg 

Producerea energiei din surse micro-hidro prezintă anumite probleme, cum ar fi:  

● obținerea greoaie a avizelor necesare – datorită unei birocrații excesive;  

● probleme de mediu care se pun prin existența unor largi arii protejate în județ; 
● accesul la tehnologii moderne –turbine adecvate unor resurse hidro diverse (ca debit și 

diferență de nivel)  

● există puțini proiectanți experimentați în proiectarea unor sisteme micro-hidro de foarte 

mică putere (sub 100kW). 

Potențialul de biomasă 

 

Fondul forestier din Județul Alba este bogat și diversificat, favorizând dezvoltarea           

prelucrării primare a lemnului în zona montană, reprezentând un element de bază în obținerea              

biomasei prin prelucrarea materialelor rezultate din valorificarea lemnului.  

Județul Alba dispune de suprafețe agricole pretabile pentru cultivarea plantelor          

energetice. Dintre cele mai importante amintim culturile de sfeclă de zahăr, cartofi, porumb             

verde pentru furaje și plante furajere. 

De asemenea, biogazul obținut din transformarea anaerobă poate fi produs dintr-o mare            

varietate de tipuri de biomasă. Principala materie primă sunt dejecțiile provenite de la fermele              

de animale, în special de la fermele de bovine și porcine. 

Ținând cont de posibilitatea valorificării resurselor de energie regenerabila rezultate din           

agricultura (resturi vegetale valorificabile), de existenta culturilor energetice (culturi agricole          

pentru producerea biocombustibililor) dar și de existenta terenurilor necultivate pretabile          

pentru culturile energetice, rezulta existenta la nivelul județului a unei resurse de energie             

regenerabila consistente și neexploatate corespunzător.  

Bogăția mare a fondului forestier permite valorificarea lemnului și a altor plante fibroase             

ca materii prime lignocelulozice folosite în fabricarea biocarburanților. Zona montană din           

Județul Alba are un potențial energetic de biomasă ridicat, ceea ce ar putea substitui consumul               

de resurse primare în procent semnificativ.  

Probabil cel mai mare potențial energetic regenerabil al județului, neexploatat încă decât            

în mică măsură, îl reprezintă biomasa rezultată din exploatarea forestieră și din agricultură. 
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Potențialul de deșeuri lemnoase este prezentat în tabelul 33: 

Potențial 

deșeuri 

lemnoase 

2008 2009 2014 

Lemn foc abonați 
casnici (tone) 

86.000 66.147 - 

Deșeu lemn 

industrie 

(tone) 

198.257 209.591 595.000 

Total deșeuri 

lemn 

(tone) 

284.257 275.738 595.000 

Energie 

potențială (TJ) 
3.267 3.098 6.685 

Tabelul 33. Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului – APM  Alba 

 

Conform celor prezentate în tabelul 33 se constată că există un potențial semnificativ de              

biomasă din deșeuri lemnoase, echivalând la nivelul anului 2009 cu o energie produsă de cca.               

3.098 TJ și cu 6.685 TJ în 2014. 

În 2015 consumul estimat de energie termică, provenit din arderea biomasei lemnoase, la             

nivelul Județului Alba pentru sectorul casnic a fost de 1.306.777 GJ dintr-un total de 3.822.110               

GJ, iar 2.515.333 GJ reprezintă arderea gazelor naturale. 

 

Figura 37. Sursa: APM Alba 

(Raport privind Starea factorilor de Mediu, 2015) 

Pentru zona rurală fără acces la rețeaua de gaz natural, opțiunea principală pentru             

încălzirea locuințelor devine folosirea masei lemnoase. Încălzirea se face însă în multe cazuri cu              

ajutorul unor sobe cu randament foarte scăzut (sub 20%) utilizându-se cel mai adesea             

lemnul-bucăți și în mică măsura deșeurile de lemn cu potențial energetic. 

Administrațiile locale din zonele cu potențial (în zona de munte consiliile locale dețin             

importante suprafețe de păduri, existând și composesorate private silvice) au oportunitatea de a             

promova proiecte de cogenerare pe bază de biomasă, fiind necesar sa fie sprijiniți de existența               

unor surse de cofinanțare nerambursabile - fonduri europene, programe naționale. Resursa de            

biomasă poate reprezenta sursa de energie termică pentru încălzirea unor clădiri publice și o              

sursă importantă de venituri pentru micile administrații locale. 
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Costurile specifice de investiție pentru instalațiile energetice care folosesc biomasă sunt           

mai mici în raport cu alte surse regenerabile de energie și prin implementarea unor astfel de                

sisteme se pot rezolva unele probleme locale de poluare a mediului create de exploatarea intensă               

a masei lemnoase.  

După cum se observă în figura 38, în zonele unde nu este dezvoltată rețeaua de gaz                

metan, există posibilitatea utilizării resursei de biomasă pentru încălzire, cu condiția ca            

exploatarea să se realizeze sustenabil, fără distrugerea suprafețelor împădurite.  

 

  Figura 38 - Acoperirea rețelei de distribuție a gazelor naturale, 

respectiv repartiția geografică a pădurilor în Județul Alba 

Sursa: ADR Centru 

De asemenea se remarca la nivelul Județului Alba un important potențial de biomasă din              

exploatările agricole - resturile vegetale de la culturile tradiționale, la care se adaugă             

oportunitatea promovării culturilor energetice de înalt randament pe soluri degradate - vezi            

tabelul 18. 

Pe lângă obținerea unor cantități însemnate de energie curată, valorificarea biomasei ar            

conduce și la alte beneficii: 

● creșterea eficienței de exploatare a terenurilor agricole; 

● eliminarea sau cel puțin atenuarea unor probleme de mediu; 

● recuperarea unor terenuri degradate pentru circuitul agricol; 

● surse suplimentare de venit.  

Problemele comune în ceea ce privește obținerea energiei din biomasa rezultată în urma             

activităților agricole, sunt: 

● accesul la terenuri;  

● accesibilitatea deșeurilor de biomasă: 

● accesul la tehnologii de plantații intensive; 

● accesul la tehnologii moderne de valorificare energetică a acestor culturi; 

● accesarea fondurilor în finanțarea proiectelor. 
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3.11.3. Concluzii 

● la nivelul Județului Alba mixul de energie produsă este asigurat atât din surse             

convenționale cât și din surse regenerabile de energie, ceea ce reprezintă un avantaj             

considerabil; 

● deși județul dispune de resurse naturale fiind producător de gaz metan, zona Munților             

Apuseni nu este racordată la rețeaua de alimentare cu gaze naturale, problemă care în              

condițiile în care asigurarea cu lemn de foc este deficitară, a devenit prioritate pentru              

locuitorii acestei zone; 

● există un potențial considerabil neexploatat de biomasă provenită de la exploatațiile           

agricole sau forestiere și din culturile energetice; 

● sunt necesare schimbări legislative și reglementari regionale/locale prin care sa se asigure            

menținerea accesului locuitorilor din zona montana (unde lipsesc rețelele de gaz natural)            

la necesarul de lemne de foc (biomasa) pentru încălzire (in condițiile de preturi             

rezonabile; aceasta acțiune are o prioritate sociala pentru a evita accentuarea           

fenomenului de sărăcie energetică.  

● există potențial hidro neexploatat și care poate fi valorificat în amenajări microhidro cu             

condiția respectării principiilor legate de protejarea mediului ambiant; 

● potențialul energetic din surse regenerabile poate fi valorificat prin aplicații punctuale în            

vederea electrificării gospodăriilor neelectrificate din județ; 
● organizarea unor evenimente locale de promovare a energiilor alternative (ex. Târgul           

ALEA) a dus la creșterea gradului de interes pentru aceste aplicații; 
● pentru a fi stimulați micii producători de energie, schimbările legislative și liberalizarea            

pieței de energie pot încuraja aceste investiții; 
● existența personalului specializat ALEA reprezintă o oportunitate pentru nevoia de          

informare și consiliere a potențialilor investitori în domeniu; 

● existența unor studii privind potențialul energiilor alternative în județ întocmite de CJ            

Alba, ALEA, ADR Centru, în parteneriat cu diverși specialiști, pot orienta viitoarele            

investiții; totuși, sunt necesare alte studii punctuale care să evalueze nivelul de potențial             

pentru surse regenerabile de energie, cum ar fi cele utilizând fracțiunea bio din deșeuri,              

dejecții animale, biomasa agricolă și forestieră, culturile energetice, etc.  

3.12. Aspecte sociale ale consumului de energie 

3.12.1. Conceptul de sărăcie energetică 

În contextul tendințelor actuale și armonizării legislației naționale cu cea europeana, HG            

nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea           

sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada            

2015-2020, introduce conceptul de „consumator vulnerabil”. Studiile europene menționează de          

altfel ca acest fenomen - "consumator vulnerabil" va deveni îngrijorător în viitorul apropiat             

datorita creșterii previzionate a prețului la energie. 

Conform studiului "Sărăcia energetică și consumatorul vulnerabil " întocmit de Centrul          

pentru Studiul Democrației (CSD), fondat în 2006 de Facultatea de Științe Politice a             

Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și care examinează subiectul sărăciei energetice și           

consumatorului vulnerabil din România, fenomenul sărăciei energetice trebuie tratat cu          

prioritate întrucât acesta generează efecte nedorite în rândul populației. 

Deși fenomenul sărăciei energetice nu este încă definit explicit în legislația națională,            

acesta afectează considerabil populația, fenomenul fiind caracterizat printr-un consum redus de           
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energie sau folosirea unor combustibili poluanți (nocivi deopotrivă pentru sănătatea persoanelor           

expuse direct, cât și pentru mediu) sau prin dificultatea accesării constante și în timp util a                

surselor de energie necesare asigurării nevoilor de bază. 

Dincolo de diferențele de formulare din diversele documente naționale sau europene,           

există un larg consens asupra sensului conceptului de sărăcie energetică. 

Sărăcia energetică desemnează imposibilitatea unei persoane sau unei gospodării de          

acoperire a nevoilor energetice minimale: iluminat, încălzirea optimă a locuinței pe timp de             

iarnă, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință, dar și utilizarea              

mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie . 
13

Populația afectată de sărăcie energetică este caracterizată printr-un consum redus de           

energie sau folosirea unor combustibili poluanți (nocivi deopotrivă pentru sănătatea persoanelor           

expuse direct, cât și pentru mediu) sau prin dificultatea accesării constante și în timp util a                

surselor de energie necesare asigurării nevoilor de bază.  

Agenția Internațională pentru Energie, accentuează în definiția sărăciei energetice,         

accesul la diferite surse energetice: de la accesului la servicii energetice moderne, înțelegând             

prin acestea racordarea/conectarea gospodăriilor la rețelele publice de electricitate, gaze          

naturale sau de termoficare, până la existența unor facilități de a găti fără riscul producerii de                

noxe poluante în locuință . 
14

Amenințarea crizei economice, creșterea preturilor pentru energia electrica și nu în           

ultimul rând încălzirea globala impun acționarea pe doua cai pentru asigurarea dezvoltării            

durabile, și anume reducerea consumului de energie din surse clasice precum și producerea de              

energie „verde”. 

Legea 123/2012 a energiei și gazelor naturale, cu completările și modificările ulterioare,            

nu definește sărăcia energetică ca termen distinct, însă definește clientul vulnerabil - "clientul             

final aparținând unei categorii de clienți casnici care, din motive de vârstă, sănătate sau              

venituri reduse, se află în risc de marginalizare socială și care, pentru prevenirea acestui risc,               

beneficiază de măsuri de protecție socială, inclusiv de natură financiară. Măsurile de protecție             

socială, precum și criteriile de eligibilitate pentru acestea se stabilesc prin acte normative ". 

Legislația românească nu se referă la vulnerabilitatea consumatorilor de energie strict din            

perspectiva accesului la resursele energetice, ci poate fi vorba de „marginalizare socială” din             

cauza lipsei de acces la energie electrică sau imposibilității plății facturii de electricitate. 

Formele sărăciei energetice acceptate pe plan european sunt:  

1. Sărăcia în raport cu combustibilul 

2. Sărăcia în raport cu resursele financiare 

3. Sărăcia în raport cu accesul la sistem 

4. Sărăcia indusă de politica prețurilor 

Consumul energetic al populației este menit să satisfacă nevoi fundamentale ale vieții            

oamenilor: prepararea hranei, iluminarea locuinței, încălzirea și răcirea locuinței (confortul          

termic impune o temperatură în spațiul de locuit de 21o C), încălzirea apei (pentru igiena               

individuală), precum și nevoile de informare, comunicare și divertisment. Consumul de energie   

este o componentă a bunăstării (materială, socială și emoțională) a oamenilor.  

13
 Studiul Academiei Romane - Eficiența energetică – prioritate națională pentru reducerea sărăciei energetice, creșterea calității vieții și siguranța 

consumatorilor de energie  
14

 http://www.iea.org/topics/energypoverty/ 
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Situația gospodăriilor din România variază foarte mult: între bunăstare energetică (când           

toate nevoile dependente de consum energetic pot fi satisfăcute) și sărăcia energetică, familiile,             

din variate motive, reușesc într-o măsură mai mare sau mai mica, să aibă acces la consumul de                 

energie necesar realizării unui standard de viață decent.  

Conform studiilor existente în 2013, 30,5% din totalul populației a României se găsea în              

dificultatea de a-și putea achita costurile locative și facturile la utilități, de trei ori mai mulți                

decât în urmă cu șase ani (10,1% în 2007), reprezentând un procent total triplu față de media                 

europeană (11,7%) . 
15

La nivel european, scenariul european - Orizont 2021 menționează că procentul celor ce             

nu-și vor putea achita facturile în 2021 va crește spre 35 - 37% (prin efectul aplicării                

Memorandumului semnat cu Comisia  Europeană și a Acordului cu FMI) . 
16

Șocul prețurilor va fi suportat de economie, dar și de bugetele de familie. Impactul asupra               

segmentului sărac al populației va fi foarte greu de suportat.  

În concluzie putem spune că sărăcia energetică în contextul României actuale reprezintă            

combinația următorilor factori: nivelul scăzut al veniturilor populației, creșterea prețului          

energiei, accesul la resursele energetice, caracteristicile energetice ale locuinței și ale sistemului            

de furnizare a energiei, comportamentul consumatorilor casnici influențat de reprezentările,          

informațiile, ideile și atitudinile privind consumul de energie împărtășite de comunitate (cultura            

energetică), politicile sociale care privesc veniturile, locuirea și consumul de energie,           

caracteristicile locuințelor (vechimea, tipul clădirii, suprafața locuibilă, numărul persoanelor,         

izolarea termică) și dotarea gospodăriei cu echipamente (de iluminat, de preparare a hranei, de              

încălzire și răcire a locuinței, pentru încălzirea apei) etc.  

La nivel național fenomenul sărăciei energetice a fost identificat ca prioritate, Strategia            

Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020 prin Planul strategic de            

acțiuni 2015-2020, document elaborat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și           

Persoanelor Vârstnice, propune măsuri pentru combaterea acestui fenomen. Astfel sunt propuse           

măsuri de "protejare a consumatorilor aflați în situație financiară vulnerabilă ca urmare a             

creșterii tarifelor aferente furnizării de energie" cu scopul atenuării creșterii costurilor energiei            

pentru cei săraci. 

Deși la nivel județean s-a dorit identificarea și cuantificarea cat mai corecta a factorilor              

care generează sărăcia energetica în vederea unor acțiuni coerente și corect fundamentate de             

prevenire/reducere a efectelor negative a acesteia, ne-am confruntat cu lipsa cercetărilor           

dedicate componentei sociale corelate cu sărăcia energetică atât la nivel național cât și regional              

sau local. De asemenea nu există indicatori socio-economici oferiți de instituțiile statului sau, în              

cazul în care există, sunt insuficient dezvoltați în raport cu componenta socială, neoferind o bază               

punctuală de analiză a contextului existent sau a evoluției și tendințelor fenomenelor analizate.  

Trebuie de asemenea specificat faptul că fenomenul sărăciei energetice este relativ un            

fenomen nou abordat la nivel național, neexistând multe cercetări dedicate aspectului           

social-economic corelat cu domeniul energiei chiar dacă există literatură suport consistentă atât            

pe domeniul tehnic cât și pe domeniul social și pe domeniul economic. 

15
 Eficiența energetică – prioritate națională pentru reducerea sărăciei energetice, creșterea calității vieții și siguranța consumatorilor de energie, 

Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română 
16

 http://www.iccv.ro/sites/default/files/Prof%20Ilie%20Badescu%20-%20Peisajul%20energetic%20european%20si%20romanesc.pdf 
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Având în vedere cele prezentate precum și datele deținute privind situația actuală,            

consideram prioritar abordarea acestui fenomen la nivelul Județului Alba prin prisma           

implicațiilor pe care le are asupra nivelului de trai a populației. Acest demers implica creșterea               

rolului autorităților publice locale ca exemplu de eficiență energetică dar și ca permanentă sursă              

de informare și educație a comunității pentru obținerea rezultatelor cu impact social pozitiv în              

acest domeniu. 

  Concluzia celor enumerate anterior precum și a demersurilor care se doresc a fi realizate              

în acest sens poate fi rezumată la faptul că „Ieșirea din vulnerabilitate din punct de vedere                

energetic este importantă, întrucât ea înseamnă inclusiv acces la educație, informație și            

la un traseu clar pentru ieșire din sărăcie în sens mai larg” . 17

3.12.2. Sărăcia în raport cu combustibilul  

Sărăcia în raport cu combustibilul este o parte a sărăciei energetice și desemnează în               

documentele europene, ca fiind incapacitatea financiara a unei persoane sau gospodarii de a-și             

susține cheltuielile necesare asigurării nevoilor energetice minime. In principal, se poate spune            

că sărăcia fată de combustibil este rezultatul unor venituri scăzute sau al unei ponderi foarte               

mari a facturii de energie în cheltuielile medii lunare și al eficienței energetice scăzute. În acest                

context, este definit conceptul de consumator vulnerabil ca fiind persoana sau gospodăria aflata             

în risc de sărăcie energetica datorat în principal deficitului de resurse financiare.   
18

La nivelul Județului Alba sărăcia în raport cu combustibilul se manifestă pe 2 paliere:              

sărăcia generată de randamentul scăzut al combustibilului folosit pentru încălzire          

(lemn/biomasă) și sărăcia generată de cantitatea insuficientă a combustibilului. 

Trebuie ținut cont de faptul că orice sursa de energie noua trebuie sa îndeplinească trei               

criterii importante pentru a fi o alternativa viabila în momentul de față: securitate,             

sustenabilitate și accesibilitate din punct de vedere financiar. 

Menționăm faptul că în mediul rural este majoritară folosirea lemnului pentru încălzire            

chiar dacă există localități care au acces la rețelele de distribuție a gazelor naturale sau               

electricitate, în timp ce în mediul urban proporțiile sunt inversate. 

În condițiile în care cererea pentru lemn de foc este în creștere iar oferta disponibila este                

tot mai scăzută, cantitatea de lemn disponibila a fi cumpărată este insuficienta chiar dacă prețul               

lemnului s-a dublat în ultimii ani. 

Chiar dacă unele locuințe într-adevăr sunt izolate și din punct de vedere economic este              

greu accesul la aceste locuri de consum, chiar dacă se găsesc soluții tehnice, viitorii clienți               

trebuie să fie conștienți de faptul că după ce vor avea energie electrică, vor avea lunar de plătit o                   

factură, deci nu e totul să ai acces la energie electrică, consumatorii nu trebuie să fie apoi în                  

imposibilitatea de a-și plăti factura. 

Din acest punct de vedere, sărăcia energetică raportat la combustibil 

Din păcate din definițiile sărăciei energetice în raport cu combustibilul, derivate în            

general din documentele europene, nu rezultă realitatea unor țări cum este România, în care mai               

există încă situații în care accesul la energie este încă o problemă. 

17
 Studiul „Sărăcia energetică și consumatorul vulnerabil. Cât de departe suntem de Europa?” - Centrul pentru Studiul Democrației 

18
 Directivele Comisiei Europene 72/2009 și 73/2009  
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În acest context considerăm adecvată definiția dată în cadrul studiilor Academiei Române            

și anume: „structura sărăciei energetice: dificultatea sau incapacitatea unei         

persoane/gospodării de a dispune de servicii energetice esențiale la un preț pe care și-l poate               

permite asigura, complementar cu deținerea unui mediu de viață, acumulat istoric, cu un grad              

adecvat de protecție energetică” .  
19

Deficitul de resurse financiare trebuie deci extins: nu numai de a nu putea procura              

energia necesară, dar și de a îmbunătăți caracteristicile energetice ale mediului său de viață: de a                

îmbunătăți locuința, de a se conecta la sistemul energetic etc. 

3.12.3. Sărăcia în raport cu accesul la sistem 

Sistemul de distribuție a energiei electrice 

Accesibilitatea energetică este condiție indispensabilă generării de bunăstare și asigurării          

unei vieți sociale demne și corecte.  

Accesul la energie este strâns legat de asigurarea unor nevoi elementare ale oamenilor,             

pornind de la nevoi primare legate de traiul zilnic până la nevoi vizând integrarea în comunitate:                

școlare, culturale, civice, etc. 

De multe ori, lipsa accesului la energie ca parte a sărăciei energetice duce în cele din                

urmă la marginalizare și excluziune socială. Menționăm faptul că lipsa energiei electrice            

afectează și posibilitatea furnizării altor utilități considerate elementare în anul 2017 (apă, canal,             

TV, internet, etc), afectând componentele traiului decent și demn (sănătate, educație, informare,            

etc).  

Pentru Județul Alba, accesibilitatea energetică este o problemă nerezolvată de mult timp.            

Geografia județului alături de fenomene sociale care au afectat în general România în ultimii 25               

de ani ca îmbătrânirea populației, depopularea așezărilor rurale, posibilitățile financiare reduse           

în mediu rural scăzute, împreună cu factori care țin de politicile legislative, au condus la situația                

nedorita ca în anul 2017 sa exista încă locuințe neelectrificate și locuitori care nu beneficiază de                

energie electrica. Factori de influență a ne-electrificării locuințelor sunt de asemenea izolarea            

gospodăriilor, dispersia lor și distanța mare fața de rețeaua existentă implicând costuri foarte             

mari pentru extindere.  

Situația satelor/cătunelor care încă mai au locuințe neelectrificate pentru Județul Alba la            

nivelul anului 2017 este prezentată în continuare.  

19
 Eficiența energetică –  Prioritate națională pentru Reducerea sărăciei energetice, Creșterea calității vieții și siguranța consumatorilor de energie 

- Institutul de Cercetare a Calității Vieții 
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Situația privind numărul de gospodării neeletrificate în Județul Alba (2017) 

Nr. 

crt. 
UAT 

Total nr. de 

gospodării 

neelectrificate 

Nr. 

crt. 
UAT (cont.) 

Total nr. de 

gospodării 

neelectrificate 

 Municipii/orașe   Comune (cont.)  

1 AIUD 34 23 HOREA 43 

2 ABRUD 6 24 IGHIU 70 

3 BAIA DE ARIEȘ  21 25 ÎNTREGALDE 22 

4 CÎMPENI 30 26 METEŞ 14 

5 CUGIR 5 27 MIHALŢ 2 

6 TEIUȘ 6 28 MIRĂSLĂU 20 

7 ZLATNA 32 29 MOGOŞ 13 

 Comune  30 NOŞLAC 3 

8 ALBAC 14 31 OCOLIŞ 30 

9 ARIEŞENI 8 32 
POIANA 

VADULUI 
3 

10 AVRAM IANCU 30 33 PONOR 3 

11 BISTRA 12 34 POŞAGA 5 

12 
BUCERDEA 

GRÎNOASĂ 
78 35 RÎMEŢ 63 

13 BUCIUM 1 36 SĂLCIUA 11 

14 CENADE 8 37 SĂSCIORI 169 

15 CERGĂU 20 38 SCĂRIŞOARA 28 

16 CERU-BĂCĂINŢI 14 39 ŞPRING 10 

17 CIURULEASA 2 40 SÎNCEL 7 

18 CRICĂU 5 41 ŞUGAG 5 

19 FĂRĂU 3 42 VADU MOŢILOR 6 

20 GALDA DE JOS 50 43 VALEA LUNGĂ 22 

21 GÎRDA DE SUS 44 44 VIDRA 7 

22 HOPÎRTA 5 45 VINŢU DE JOS 20 

 Total pe coloană 452   576 

 TOTAL GENERAL    1.028 

Tabelul 35. Sursă date: Electrica SA (SDEE)  
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Sistemul de distribuție a gazelor naturale 

Consumul total de gaze naturale pe piața din România în perioada 2008 –2015, exprimat               

în GWh a scăzut în perioada analizată, conform datelor publice a SNTGN TRANSGAZ SA              

MEDIAŞ.  

 

Figura 39 - Consumul de gaze naturale pe piața din România 

în perioada 2008 - 2015. Sursa: Raportări anuale ANRE 

Consumul intern de gaze naturale s-a stabilizat totuși în ultimii ani, după o perioadă de               

descreștere accentuată. 

Analizând structura consumului de gaze naturale la nivel național pe categorii de            

consumatori în perioada 2008-2015, observam ponderea consumatorilor casnici care a crescut           

semnificativ de la 17,79% la 24,79% în această perioada. 

Rețeaua de distribuție a gazelor naturale în Județul Alba este operata începând cu 1              

ianuarie 2017 de către Delgaz Grid, societate aparținând grupului E.ON. 

În Județul Alba la nivelul anilor 2014-2015 peste 20% din cantitatea de gaze naturale              

distribuită în județ este pentru uz casnic, restul fiind alocată consumatorilor terțiari, asimilați,             

industriali, secundari și comerciali. La nivelul anului 2016 se constata o scădere a acestui              

procent sub 50% din total consum, deși numeric consumatorii casnici sunt mai mulți. Scăderea              

procentuală a consumatorilor casnici se datorează în principal creșterii ponderii consumatorilor           

încadrați în categoria secundari. 

Din Anexa 7 se observă faptul că zona de acoperire cu rețele de distribuție a gazelor                

naturale este în general zona de câmpie și parțial colinar a județului, zona de munte fiind                

semnificativ neacoperită de aceasta rețea. 

În condițiile în care zona de munte a județului se folosește cu precădere lemn de foc                

pentru încălzire și gătit, iar prețurile lemnului au crescut semnificativ în ultimii ani și acesta               

poate fi procurat din ce în ce mai greu, viața de zi cu zi a locuitorilor din aceste zone este afectată                     

în mod nefavorabil de lipsa rețelelor de distribuție a gazelor naturale. 

Din punct de vedere statistic, în 2016 la nivelul Județului Alba, cca 26% din locuitori nu                

au acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale deoarece în UAT-urile în care aceștia               

domiciliază nu există rețele de distribuție a gazelor naturale. 
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Facem mențiunea că în perioada 2014-2016 numărul total al consumatorilor a crescut            

constant, creșterea aproximativă fiind de 6-7% fața de anul precedent. 

Creșterea numărului de consumatori fata de anii anteriori se regăsește mai puțin în             

creșterea km de rețele de distribuție a gazelor naturale, în ultimii ani fiind dați în folosință doar                 

de 330 km de rețea nouă, din care majoritatea pe zona urbană, în special datorită extinderii                

rețelelor existente. 

În Județul Alba lungimea conductelor de distribuție a gazelor la nivelul anului 2017 este              

de peste 1600 km, iar numărul de branșamente depășește 50.000. De asemenea, pe teritoriul              

județului sunt trei conducte magistrale de transport care măsoară 192 km. 

3.12.4. Sărăcia în raport cu resursele financiare 

Din datele culese observam că în România, în ultimii 5 ani, prețul energiei electrice a               

crescut semnificativ. Comparativ cu alte state europene (Germania, Spania, Danemarca, etc)           

unde creșterea e mult mai mica, chiar sub 1%, și raportând la veniturile populației, se poate                

deduce „povara” tot mai mare a plăților facturilor de energie asupra populației.  

Este necesar, pentru a identifica impactul creșterii prețurilor energiei, să luăm în            

considerare contextul stării sociale a populației României, în condițiile unui standard de viață             

afectat de impactul celor 25 ani de tranziție.  

Problema socială gravă cu care România se confruntă în momentul de față este adâncirea              

decalajului dintre veniturile populației, care se situau la aproximativ 40% din veniturile medii             

UE, și prețurile energiei aliniate la nivel european.  

Este de așteptat o accelerare a procesului de sărăcire a populației românești, sub impactul              

creșterii rapide a prețurilor energetice, adâncirea decalajului dintre standardele de viață din            

România și cele ale UE. Creșterea prețurilor energiei va spori numărul consumatorilor            

vulnerabili și extinderea sărăciei energetice la nivel național. 

Conform datelor disponibile în studiul Academiei Romane - Institutul pentru Cercetarea           

Calității Vieții “Eficiența energetică – prioritate națională pentru reducerea sărăciei energetice,           

creșterea calității vieții și siguranța consumatorilor de energie”, concluzia este ca impactul            

majorii preturilor la energie și gaze naturale este în principal suportat de consumatorii casnici,              

pentru sectorul rezidențial preturile având un trend constant ascendent. 

  

Calendarul creșterii tarifelor la energie electrică 

 

Figura 40. Sursa: www.openpolitics.ro/noutati/cele-mai-noi/energie-analiza-2.html 
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Calendarul creșterii tarifelor la gaze 

 

Figura 41. Sursa: www.openpolitics.ro/noutati/cele-mai-noi/energie-analiza-2.htm 

  

Analizând evoluția consumului specific de energie electrica pe cap de locuitor în sectorul             

rezidențial, comparativ anul 2015 fata de 2008 - vezi Anexa 8 - observăm creșterea generală a                

acestuia în toate localitățile inventariate. Totuși creșteri mai mari sunt înregistrate în mediul             

rural, ajungând de exemplu la 72,7% în comuna Ocoliș, 103,4% în comuna Ponor, 57,6% în               

comuna Poiana Vadului, etc., față de creșterile din mediul urban care nu depășesc 25%. Aceste               

creșteri pot fi puse pe seama creșterii gradului de confort a populației: sisteme de              

încălzire/încălzire electrice, echipamente casnice pentru gătit și întreținere, echipamente pentru          

acces la sisteme informaționale, etc. 

Creșterea eficienței energetice este principala cale prin care pot fi reduse facturile de             

energie ale consumatorilor casnici. O mai bună informare a populației cu privire la piața energiei               

și creșterea puterii de negociere a consumatorilor casnici în raport cu furnizorii de energie ar               

contribui la limitarea sărăciei energetice . 
20

Referitor la acest aspect, nu s-a putut realiza o analiza pertinentă la nivelul întregului              

județ neavând date suficiente, dar s-au putut realiza analize referitoare la APL-urile din județ. 
 

20
 http://www.iccv.ro/sites/default/files/Rezumat%20studiu%20Eficienta%20energetica.pdf 
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Figura 42. Sursă date: administrațiile publice locale din Județul Alba 

 

Analizând tarifele pentru energie electrică necesară clădirilor administrației publice         

locale, observam diversitatea tarifelor plătite pentru aceleași servicii. Tarifele sunt diferite în            

funcție de furnizori și în funcție de contractele încheiate cu aceștia. S-a identificat de asemenea               

situația în care în cadrul aceluiași UAT sunt plătite diferite tarife la energie pentru clădirile               

aparținătoare. Aceste situații pot fi remediate prin implementarea unor măsuri adecvate, cu            

consecințe în reducerea costurilor lunare cu factura la energie. 

Aceeași situație se regăsește și în cazul tarifelor pentru energie electrică necesară            

iluminatului public. În plus s-a constatat ca parțial sunt introduse tarifele zi/noapte pentru             

iluminat, iar în unele cazuri furnizorii sunt diferiți fata de cei selectați pentru clădirile APL. 

 

 

Figura 43. Sursă date: administrațiile publice locale din Județul Alba 

 

Așa cum se observa în Anexa 7, zona neacoperită de rețeaua de distribuție a gazelor               

naturale corespunde în general cu zona muntoasa a Județului Alba. Concluzionând putem spune             
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ca zona de munte a județului folosește preponderent lemn de foc pentru încălzire și asigurarea               

facilităților de gătit. Scăderea consumului de gaze naturale este datorata în primul rând             

imposibilității susținerii financiare a acestuia. 

Referitor la tarifele pentru consumul de gaze naturale nu s-a putut realiza o analiza              

pertinenta la nivelul întregului județ neavând date suficiente, dar s-au putut realiza analize             

referitoare la APL-urile din județ. 
 

 

Figura 44. Sursă date: administrațiile publice locale din Județul Alba 

 

Tarifele medii achitate de autoritățile locale din județul alba exprimate în lei/kWh: 

 

 

Figura 45. Sursă date: administrațiile publice locale din Județul Alba 
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Observăm din nou diferențe de tarifare (pentru servicii similare) între UAT-urile           

județului. Aceste diferențe pot fi puse pe seama derulării unor contracte mai puțin avantajoase              

cu furnizorii sau ineficiența sistemelor de încălzire a clădirilor respective. 

În aceste condiții devine evidenta necesitatea intervenției autorităților publice locale în           

analiza și eventual susținerea de măsuri în vederea gestionarii corecte a acestor consumuri. 

3.12.5. Sărăcia indusă de politica prețurilor 

Rezumând informațiile privind corelarea veniturilor cu conceptul sărăciei energetice         

putem spune că din punct de vedere financiar putem identifica următoarele influențe: 

➔ Venituri disponibile pentru obținerea energiei necesare. Familia nu are bani pentru a            

obține/ cumpăra energia necesară, mai ales în perioadele friguroase pentru încălzirea           

locuințelor și asigurarea facilităților pentru gătit și apă caldă;  

➔ Venituri disponibile pentru investiții în îmbunătățirea energetică a condițiilor de viață .           

Familia nu are resurse financiare suficiente pentru a obține/cumpăra energia necesară           

asigurării unui climat confortabil lipsit de căldură excesivă este insuficient; 

➔ Venituri disponibile influențate de politicile naționale sau europene . Veniturile         

persoanelor depind și de contextul politic global: politica veniturilor în special politica            

salarială, mecanismele de negociere colectivă, etc.  

De-a lungul timpului în România s-a încercat susținerea financiară a consumurilor           

energetice, fiind aplicate diverse forme de susținere. Din păcate toate aceste forme și-au dovedit              

viabilitatea doar parțial. 

În România la momentul actual există măsura financiară a ajutorului de încălzire ca și              

ajutor social.  

Ajutorul pentru încălzire a fost inițial considerat a fi suficient acționând în același fel cum               

acționează politica anti-sărăcie. Având resurse financiare suficiente se poate îmbunătății accesul           

la energie, dar există riscul ca rezultatele să nu fie diferit cele preconizate. În majoritatea               

cazurilor, persoanele cu niveluri scăzute de venit locuiesc în clădiri cu izolare termică             

inadecvată, accesul la energie este blocat și de accesul la sistemul public de furnizare a energiei,                

toate acestea nefiind dependente în totalitate de resursele financiare ale persoanelor.  

Contrar așteptărilor ca prin alinierea prețurilor la energie la nivel european, cel puțin             

prețurile nu vor crește, în România, ca și în alte țări, prețurile energiei sunt mereu în creștere. De                  

asemenea există un risc de monopol în domeniu care afectează substanțial costul energiei:             

consumatorul poate să nu fie liber a alege între diferiți ofertanți. Transparența publică a poate fi                

o parte a politicii de asigurare a drepturilor consumatorului. 

La nivelul Județului Alba, deși avem mai mulți ofertanți pentru furnizarea energiei            

electrice în condițiile unei piețe liberalizate, încă nu exista o "cultura" a posibilității de a alege                

furnizorul optim pentru serviciile de energie, nici pentru alegerea tarifelor sau a modului de              

furnizare a energiei. Nu sunt încă cunoscute drepturile beneficiarilor. 

Referitor la furnizarea gazelor naturale, în anul 2017 în Județul Alba exista doar 2              

furnizori, dar interesul general pentru folosirea gazelor naturale în consumul casnic este în             

creștere chiar dacă așa cum am văzut anterior consumul specific a scăzut. Exista interes major               
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pentru zonele de munte ale județului de a beneficia de furnizarea gazelor naturale pentru              

încălzire în condițiile în care accesibilitatea și prețul lemnului de foc au devenit o reala problema. 

Referitor la consumurile de gaze naturale, prezentând evoluția consumului specific de           

gaze naturale pe cap de locuitor în sectorul rezidențial, comparativ anul 2015 fata de 2008,               

observăm scăderea generală a acestuia în toate localitățile inventariate, în unele cazuri cu pana              

la 50%. Pentru detalii la nivel de UAT consultați Anexa 7. 

3.12.5. Concluzii 

● ca parte o politicilor publice locale, APL-urile vor trebui sa găsească măsuri de reducere a               

riscurilor sociale a persoanelor vulnerabile, inclusiv a riscurilor generate de sărăcia           

energetica, răspunsurile trebuind să fie punctuale și diferențiate în funcție de nevoile            

fiecăruia; 

● APL-urile trebuie să devină actor cheie în relația de informare și documentare a             

consumatorilor energetice din ariile de competentă; 

● APL-urile vor trebui sa devină formatori de comportamente de consum energetic,           

implicând membrii comunității în acțiuni de optimizare a consumurilor; 

● accesul la informațiile referitoare la contracte, tarife și furnizori de energie este destul de              

dificil. Consumurile energetice precum și preturile plătite pentru energie pot fi           

semnificativ reduse prin măsuri care nu implica neapărat costuri financiare; 

● inteligibilitatea informațiilor din contracte sau facturile pentru energie este o problemă           

cu caracter general. În condițiile în care exista o liberalizare a pieței de energie, apare               

situația neplăcuta de a nu putea decide asupra unui furnizor de energie, sau a unui sistem                

de furnizare a acesteia din cauza complexității și dificultății înțelegerii termenilor folosiți. 

● cultura energetică a consumatorului este încă un concept relativ puțin aplicat la nivelul             

consumatorului rezidențial, deși măsuri de comportament în privința consumurilor sunt          

ușor de adoptat și rezultatele pot fi semnificative; 

● Consiliul Județean Alba va urmări, în cadrul unei abordări integrate, responsabilizarea           

organismelor/autorităților publice în gestionarea mai eficientă, mai rațională a propriului          

consum de energie și a aprovizionării cu energie. Ele trebuie să se impună ca modele               

pozitive pentru consumatorii privați privind economiile de energie și protecție a mediului            

în procesul aprovizionării și consumului. Autoritățile publice trebuie să aibă un rol cheie             

în relația de informare și documentare a consumatorilor energetici; 
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4.Surse de finanțare 

4.1. Surse de finanțare europene 

La nivel european sunt în derulare o serie de programe cu scopul susținerii politicii              

europene în domeniu. 

4.1.1. Programul Operațional Infrastructura Mare 

Măsuri adresate societăților comerciale 

❏ Axa prioritară 6, obiectiv specific 6.2 - Monitorizarea consumului de energie 

la consumatori industriali  

 Obiectivul apelului este capacitate întărită a producătorilor industriali de a identifica și            

implementa măsuri de eficiență energetică prin introducerea de sisteme de monitorizare, în            

vederea înregistrării de economii în consumul de energie și evitarea emisiilor de gaze cu efect de                

seră la nivelul societăților sprijinite.  

Ca și activitate eligibila este considerată achiziționarea și implementarea sistemului de           

monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale. 

❏ Axa prioritară 6, obiectiv specific 6.1. - Sprijinirea investițiilor în capacități 
de producere energie electrică și/sau termică din biomasă /biogaz și energie 

geotermală  

Obiectivul apelului este sprijinirea investițiilor în capacități de producere energie electrică 

și/sau termică din biomasă/biogaz și energie geotermală.  

Ca și activități eligibile sunt considerate: 

● creșterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, 

ca rezultat al investițiilor de creștere a puterii instalate de producere a energiei 

electrice și termice din resurse regenerabile mai puțin exploatate. 

● reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin 

înlocuirea unei părți din cantitatea de combustibili fosili consumați în fiecare an 

(cărbune, gaz natural). 

❏ Axa prioritară 6, obiectiv specific 6.4. - Sprijinirea investițiilor în cogenerare 

de înaltă eficiență  

Obiectivul apelului este promovarea de acțiuni de reducere a emisiilor de carbon și de              

creștere a eficienței energetice prin instalarea de noi capacități / modernizarea capacităților de             

cogenerare de înaltă eficiență. Ca și activități eligibile sunt considerate: 

● realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficiență 

(maximum 8 MWe) pe gaz natural și biomasă 

● realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficiență care 

utilizează gaze reziduale (maximum 8 MWe) provenite din procese industriale 

4.1.3. Program Cadru ORIZONT 2020 

Programul este deschis depunerii de proiecte. Obiectivul programului este dezvoltarea          

unei economii bazate pe cunoaștere și inovare în cadrul Uniunii Europene. Structura            

Programului Cadru Orizont 2020 cuprinde inclusiv linia Provocări societale care vizează Surse            

de energie sigure, ecologice și eficiente și Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea           

eficienta a resurselor și a materiilor prime. 
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4.1.4. Programul Operațional Regional 

Măsuri adresate APL-urilor 

❏ Axa prioritară 3, apel 3.1. C - Iluminat public  

Obiectivul apelului este realizarea de investiții pentru scăderea consumului de energie           

primară în iluminatul public. Ca și activități eligibile sunt considerate: 

● achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune a iluminatului public 

● montarea/înlocuirea corpurilor de iluminat cu un consum ridicat de energie          

electrică cu iluminat prin utilizarea unor corpuri de iluminat LED cu eficiență            

energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător,          

atât în cazul sistemelor existente, cât și în cazul celor nou create. 

● utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.) 

● reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc. (doar dacă elementele fac           

parte din sistemul de iluminat public și se află în proprietatea solicitantului) 

● crearea/extinderea și/sau reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile         

urbane 

❏ Axa prioritară 3, apel 3,1,A - Creșterea eficienței energetice în clădirile 

rezidențiale  

Obiectivul apelului este creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale.  

Dintre activitățile eligibile menționăm: 

● măsuri de creștere a eficienței energetice 

● lucrările de construcții și instalații care pot cuprinde: lucrări de reabilitare termică            

a elementelor de anvelopă, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/            

a sistemului de furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme            

alternative de producere a energiei din surse regenerabile. 

❏ Axa prioritară 3, apel 3,1,B - Creșterea eficienței energetice în clădirile 

publice - apel deschis depunerii de proiecte în perioada februarie-octombrie 2017 

Obiectivul apelului este creșterea eficientei energetice în clădirile publice - de interes și 
utilitate publică. dintre activitățile eligibile enumeram: 

● lucrări de reabilitare termica a elementelor de anvelopă a clădirii; 

● lucrări de eficientizare a sistemului de încălzire și a celui de furnizare apa calda; 

● instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice 

● lucrări de instalare/modernizare a sistemelor de climatizare/ventilare; 

● sisteme de management energetic integrat pentru clădiri. 

 

4.2. Surse de finanțare naționale 

La nivel național au fost derulate mai multe programe naționale menite să susțină             

eforturile de implementare a măsurilor de eficiență energetică și de utilizare a surselor             

regenerabile de energie. 

În cele ce urmează vom enumera cele mai importante programe derulate sau aflate în              

derulare. 

4.2.1. Programul „Casa Verde” 

Scopul acestui Program este îmbunătățirea calității aerului, apei și solului prin reducerea            

gradului de poluare cauzată de arderea lemnului și a combustibililor fosili utilizați pentru             

producerea energiei termice folosite pentru încălzire și obținerea de apă caldă menajeră. 
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Prin finanțarea nerambursabilă din fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea           

sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea           

sistemelor clasice de încălzire, se încurajează utilizarea sistemelor care folosesc sursele de            

energie regenerabilă, nepoluante. 

● Programul „Casa Verde” persoane fizice - sesiunea 2010 

Nr. cereri de finanțare înregistrate – 607 

Nr. de sisteme implementate -   412 ( 68%), din care: 

- Centrale termice pe peleți/bricheți/deșeuri lemnoase – 118 ( 28,6%) 

- Panouri solare – 293  ( 71,2%) 

- Pompe de căldură – 1 ( 0,2%) 

● Programul „Casa Verde” persoane fizice – sesiunea 2011 

Nr. cereri de finanțare înregistrate – 498 

Nr. de sisteme implementate -  305 ( 61 %),*  din care: 

- Centrale termice pe peleți/bricheți/deșeuri lemnoase – 83 ( 27 %) 

- Panouri solare – 204 ( 73 %) 

- Pompe de căldură – 0 

● Programul „Casa Verde Clasic” persoane fizice – sesiunea 2016 

Nr. cereri de finanțare înregistrate – 223, din care: 

- Panouri solare presurizate – 215 ( 96%) 

- Panouri solare nepresurizate - 0 

- Pompe de căldură – 8 ( 4 %) 

Nr. de sisteme implementate -   0. Cererile de finanțare se află în analiză. 

● Programul „Casa Verde Plus”  

Prin Ordinul nr. 2425/2016 din 23 decembrie 2016 s-a aprobat Ghidul de finanțare a              

Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari         

persoane fizice. 

Prin Ordinul nr. 2228/2016 din 21 noiembrie 2016 s-a aprobat Ghidul de  

finanțare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienței  

energetice, beneficiari persoane juridice.  

Până în prezent nu a fost deschisă nici o sesiune de depunere a cererilor de  

             finanțare pentru Programul „Casa Verde Plus”. 

4.2.2. Programul Național de Dezvoltare Rurală - submăsura 4.1a  

Apelul de proiecte este deschis obiectivul programului vizând inclusiv eficientizarea          

costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în             

cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie. Acest program are ca activități eligibile              

inclusiv: 

● investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei            

(solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul            

fermei, ca și componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, cu condiția ca              

energia obținută sa fie destinată exclusiv consumului propriu. 

● investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea            

biomasei (din deșeuri/ produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/sau          

forestieră, atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca și componentă secundară în               

cadrul unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului             

propriu. 
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4.3. Finanțări din surse private 

4.3.1. Bănci 

Băncile private reprezintă surse de finanțare importante pentru investițiile în domeniul           

energiei durabile prin împrumuturile pe care le pot oferi investitorilor, atât instituții publice cat              

și organizații private. Pentru a fi „bancabile”, adică sa poată obține împrumuturi de la bănci,               

proiectele din domeniul energetic trebuie sa fie consistent construite din punct de vedere al              

analizelor tehnico-economice, astfel încât sa demonstreze capacitatea de recuperare a          

investițiilor în intervalele de timp stabilite. 

Din păcate, în România, băncile nu au dezvoltat produse bancare (categorii de            

împrumuturi cu dobânzi atractive și pe termene rezonabile) dedicate sectorului eficienței           

energetice, sector deosebit de atractiv pentru sectorul bancar în tarile UE avansate din punct de               

vedere economic.  

4.3.2. Fonduri de investiții 

FREE - Fondul Român pentru Eficiență Energetică este singurul organism          

dedicat finanțării proiectelor de eficiență energetică și a celor de utilizare a energiei din surse               

regenerabile; creat în anii 2000 prin o finanțare inițială de la Banca Mondială, FREE are o                

capitalizare destul de mica (circa 10 mil. de dolari) dar a reușit în acești peste 15 ani sa finanțeze                   

numeroase proiecte de eficienta energetica (oferind credite cu dobânzi atractive în condiții            

avantajoase și chiar oferind anumite granturi) atât în industrie cât și pentru autorități publice;              

este un model de organism dedicat de finanțare care ar trebui extins și chiar multiplicat pentru a                 

acoperi nevoile de finanțare foarte mari ale domeniului energetic.  

4.3.3. Parteneriate public-private 

Parteneriatele public - privat ar putea oferi alternative de finanțare foarte atractive pentru             

proiecte importante de eficientizare energetică a unor sisteme de utilități publice care pot             

constitui subiectul unor investiții de interes public; din păcate cadrul legislativ in domeniu,             

mereu în schimbare și care nu oferă încredere sectorului public pentru lansarea acestor investii              

în parteneriat cu mediul privat, blochează încă acest sistem de finanțare din surse private.  

4.3.4. Finanțări prin contracte de performanță energetică 

Un instrument deosebit de important pentru finanțarea lucrărilor de eficiență energetica           

îl constituie CPE - contractele de performanță energetică prin care companii specializate în             

furnizarea unor servicii energetice - firme ESCO - își asumă riscul tehnic dar și financiar al unor                 

investiții de creștere a eficienței energetice (cu beneficiari mai ales autorități publice dar și firme               

private), în condiții comerciale (practicând cote rezonabile de profit) și de transparență în             

achiziția și derularea contractelor. În România, acest instrument de finanțare a eficienței            

energetice este numai la început și are nevoie de un cadru legislativ clar și nebirocratic în acord                 

cu practicile europene în domeniu dar și cu reglementari/directive ale UE.  

Ca o concluzie, trebuie subliniat ca investițiile necesare în domeniul energiei durabile în             

țara noastră, pentru a se atinge țintele de țară asumate (și de dorit prin implicațiile pozitive                

asupra creșterii competitivității economice și de reducere a impactului asupra mediului), sunt            

foarte mari, neputând fi acoperite decât în mică măsură de fondurile europene alocate             

domeniului, sau de sursele de finanțare proprii ale investitorilor - autorități publice și firme              

private; fără o deschidere larga a pieței investițiilor către capitalul privat, practic nu se vor putea                

realiza decât un procent redus din investițiile necesare.  
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5. Analiza SWOT a situației energetice în Județul Alba 

 

Puncte tari Puncte slabe 

●Potențial crescut de economii de energie în 

sectorul clădirilor (atât cele publice dar și 
locuințele) dar și al serviciilor de utilități 
(iluminat public, transport public, furnizare 

apa, gestiune deșeuri). 

●Potențial ridicat al surselor locale de energie 

regenerabila (în special hidroenergia și 
biomasa dar și solara și eoliana). 

●Existența cătunelor neelectrificate în zone 

montane ale județului precum și a zonelor 

turistice montane care manifestă interes 

deosebit pentru utilizarea energiei din surse 

locale regenerabile; 

●Existenta unor suprafețe importante de 

terenuri degradate improprii culturilor 

agricole clasice, dar utilizabile pentru culturi 

energetice; exploatare silvica importanta în 

județ care produce cantități semnificative de 

deșeuri - insuficient exploatate ca resursa 

energetica (biomasa lemnoasa). 

●Asumarea de către C.J. Alba a priorității de 

dezvoltare durabila a județului în sectorul 

energetic. 

●Multe autorități locale din Județul Alba și-au 

stabilit planuri de acțiune pentru energie 

durabilă și pentru îmbunătățirea eficienței 

energetice 

●Existenta unor linii de finanțare prin fonduri 

europene dedicate creșterii eficientei 

energetice și valorificării potențialului local de 

surse regenerabile de energie. 

●Existența ALEA - centru specializat de 

informare și consiliere în domeniul energetic 

pentru Județul Alba 

●Existenta unor zăcăminte de gaz natural la 

nivel de județ (este adevărat, în curs de 

epuizare) 

●Existenta unor programe naționale vizând 

promovarea utilizării  energiilor regenerabile 

(Casa Verde și Rabla) 

●Lipsa personalului tehnic pregătit pentru 

domeniul energetic la nivelul autorităților publice 

●Infrastructura de distribuție a energiei electrice și 
a gazelor naturale are în medie durata de viață 

mare (veche) și insuficient extinsa pentru 

acoperirea nevoilor populației 

●Fonduri proprii insuficiente pentru (co)finanțarea 

lucrărilor necesare de eficiență energetica la 

nivelul autorităților locale. 

●Lipsa unor programe naționale consistente pentru 

susținerea unor proiecte publice de eficienta 

energetică și utilizare potențial local de SRE. 

●Dificultatea în accesarea finanțărilor private de 

către autorități publice pentru lucrări de eficienta 

energetica din cauza lipsei cadrului legal și a 

legislației greoaie privind achizițiile publice  

●Acces dificil al autorităților publice la baze de date 

energetice, credibile și consistente, pentru 

consumurile energetice proprii 

●Penetrare slaba a pieței românești/regionale cu 

tehnologii mature (în termeni de performante și 
preț) pentru lucrări de creștere a eficienței 

energetice. 

●Lipsa unor analize energetice pertinente 

(audituri) ale clădirilor care sa stabilească 

caracterul și volumul lucrărilor necesare de 

eficiență energetică. 

● Situația juridică și cadastrală incertă  a 

terenurilor necesare marilor proiecte de utilizare a 

energiei din surse regenerabile. 

●Rețele de distribuție a energie electrice insuficient 

dezvoltate în zone de potențial energetic din surse 

regenerabile (eolian) 

●Lipsa unor baze de date actualizate referitoare la 

consumatorii vulnerabili 

●Sistem bancar reticent la investiții în domeniul 

eficientei energetice și a utilizării surselor 

regenerabile de energie 
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Oportunități Amenințări 

●Cadru legislativ creat pentru promovarea 

eficientei energetice - legea 121/2014 care 

stabilește obligații clare de îmbunătățire a 

eficientei energetice pentru autoritățile publice 

și organizațiile private 

●Cadru european de reglementare în domeniul 

energetic este în prezent în schimbare pentru 

întărirea politicilor de promovare a eficienței 

energetice. 

●Necesitatea unei planificări integrate a 

politicilor locale impune armonizarea 

planurilor energetice cu cele de mobilitate 

durabila în cadrul strategiilor locale de 

dezvoltare. 

●Lansarea unor fonduri europene gestionate 

paneuropean pentru finanțarea unor lucrări de 

eficiență energetică (ex. fondul european 

pentru eficiență energetică); 

●Trend crescător al prețurilor la principalele 

surse clasice de energie (electricitate, gaz 

natural, petrol) care impune ca o prioritate 

lucrările de eficiență energetică. 

●Necesitatea de protejare a categoriilor sociale 

defavorizate (sub incidenta fenomenului de 

sărăcie energetică) prin reducerea 

consumurilor specifice de energie în locuințe. 

●Apariția și promovarea unor concepte și 
tehnologii „smart” pentru domeniul energetic: 

smart lighting, smart grid, smart building, 

smart metering; 

●Politica/strategia energetica națională supusa 

unor reconsiderări frecvente ca urmare a 

schimbărilor politice. 

●Incompleta transpunere în practică a unor legi 

specifice domeniului energetic (ex. legea 220/220 

actualizata) 

●Cadru legislativ insuficient pentru utilizarea 

fondurilor private pentru lucrări de eficienta 

energetica în domeniul public 

●Slaba implementare în România a conceptului de 

„guvernare multi-nivel”, în fapt o centralizare 

excesivă a deciziilor administrative, inclusiv în 

domeniul energiei. 

●Desconsiderarea priorităților de acțiune în 

domeniul energetic (creșterea eficienței 

energetice) de către decidenți ai administrației 

publice locale în favoarea investițiilor în 

infrastructura. 

●Instabilitatea politica poate duce la abandonarea 

de către noii decidenți a unor politici energetice 

locale asumate anterior. 

●Proceduri birocratice complexe pentru 

autorizarea producătorilor de energie electrica din 

SRE; 

●Capacitate de cofinanțare redusă pentru aplicanții 
(în special autorități publice) programelor 

europene vizând eficiența energetică și utilizarea 

surselor regenerabile de energie. 

●Creșterea preturilor la combustibil cu efect asupra 

gradului de suportabilitate pentru populație 

●Lipsa unor reglementari urbanistice (PUG-uri, 

PUZ-uri, PUD-uri, etc) care sa asigure o 

dezvoltare durabila a județului 
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6. Viziune, Scop, Obiective 

Viziune 

Consiliul Județean Alba acordă o atenție deosebită domeniului energiei printr-o implicare           

activă în realizarea de politici de dezvoltare durabilă la nivel local, cu scopul de a oferi                

locuitorilor acces la energie curată, în condiții de siguranță și continuitate, prin măsuri de              

eficiență energetică și posibilități de utilizare a surselor regenerabile de energie. 

Viziunea de dezvoltare a Județului Alba în domeniul energiei are la bază nevoile și              

provocările identificate în urma elaborării Analizei diagnostic parte integrantă a prezentei           

strategii, în contextul integrării obiectivelor, măsurilor și acțiunilor propuse în Strategia de            

dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014-2020. 

Având la bază cele menționate anterior, Strategia Energetică a Județului Alba propune            

următoarea formulare a viziunii în domeniul energetic: 

„Consiliul Județean Alba vizează, prin acțiunile sale concertate în domeniul          

energiei, accesul la o energie sigură, cu consumuri energetice eficiente care să            

asigure calitatea vieții locuitorilor dar și competitivitatea produselor și a          

serviciilor furnizate, precum și susținerea unei dezvoltări durabile prin limitarea          

impactului asupra mediului.” 

Scop 

Scopul identificat este asigurarea dezvoltării durabile a Județului Alba având la baza un             

document strategic județean în domeniul energiei susținut de Consiliul Județean Alba și            

comunitățile locale. Prin implementarea strategiei se urmărește formularea unei viziuni          

adecvate contextului actual intern și extern, diminuarea sau eliminarea problemelor identificate,           

precum și valorificarea elementelor de oportunitate sau avantaj specifice ale județului. 

Obiectiv general 

 Obiectivul general consta în elaborarea Strategiei Județului Alba în domeniul energiei           

pentru perioada 2018-2023 în vederea identificării politicilor și direcțiilor de acțiune pentru            

implementarea unor soluții specifice viabile cu scopul îmbunătățirii calității vieții, și creșterea            

bunăstării populației. 

Direcțiile de acțiune identificate și obiectivele specifice corespunzătoare sunt: 

➔ D1. ASIGURAREA NECESARULUI DE ENERGIE – CALITATIV ȘI 

CANTITATIV 

★ Obiectiv 1: Creșterea gradului de acoperire cu energie a Județului Alba; 

★ Obiectiv 2: Creșterea calității și siguranței alimentării cu energie. 

➔ D2. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA NIVEL 

LOCAL/MANAGEMENT ENERGETIC 

★ Obiectiv 1: Eficientizarea consumurilor energetice; 

★ Obiectiv 2: Introducerea la nivel local a principiilor moderne de management energetic. 
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➔ D3. VALORIFICAREA SURSELOR LOCALE DE ENERGIE REGENERABILĂ 

★ Obiectiv 1: Identificarea potențialului local de surse regenerabile de energie; 

★ Obiectiv 2: Creșterea gradului de utilizare a surselor regenerabile locale de energie, în             

folosul comunităților. 

➔ D4. PROTECȚIA CONSUMATORULUI VULNERABIL 

★ Obiectiv 1: Analizarea impactului social al accesului și consumului energetic; 

★ Obiectiv 2: Creșterea capacității de intervenție a APL-urilor în combaterea sărăciei 

energetice și pentru protecția consumatorului vulnerabil. 

➔ D5. PROMOVAREA UNEI CULTURI A EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A 

UTILIZĂRII SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE LA NIVEL LOCAL 

★ Obiectiv 1: Creșterea gradului de implicare și a capacității de acțiune la nivelul local în               

domeniului eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie; 

★ Obiectiv 2: Creșterea gradului de formare și educare a populației în domeniul eficienței             

energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie.  
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7. Planul de acțiuni 

În vederea sintetizării unui plan de acțiuni relevant pentru teritoriu Județului Alba în             

domeniul energiei, a fost lansat la nivelul județului un chestionar online adresat tuturor             

APL-urilor din Județul Alba, altor organizații interesate, dar și persoanelor fizice care sunt             

interesate de prezenta strategie. 

Chestionarul urmărește să stabilească preocupările, problemele și poziția celor interesați          

asupra informațiilor considerate a fi relevante în domeniul energiei la nivelul Județului Alba. La              

chestionar au putut răspunde reprezentanți ai UAT-urilor, instituții publice, furnizori de utilități,            

persoane fizice și alte categorii. 

De la lansarea chestionarului, în septembrie 2017, au fost colectate 60 de răspunsuri din              

care peste 66% au fost răspunsuri provenite de la reprezentați ai APL din județ. 12% au fost                 

reprezentanți ai unor instituții publice din județ, iar 18% persoane fizice. 

Respondenții se declară în general mulțumiți de calitatea serviciilor de furnizare a            

utilităților publice (energie electrică și gaz) dar cca jumătate din respondenți au declarat că în               

localitatea lor nu există rețea de distribuție a gazelor naturale. 

De asemenea 73% din respondenți se declară mulțumiți de calitatea serviciilor de iluminat             

public, însă o mare parte din respondenți au identificat probleme ale sistemului de iluminat cum               

ar fi uzura tehnică (vechimea), ne-uniformitatea calității serviciului de iluminat public,           

necesarul de extindere și nu în ultimul rând înlocuirea corpurilor existente cu unele eficiente              

datorită costurilor mari cu energia electrică din prezent și a performanțelor luminotehnice            

limitate. 

Respondenții au declarat în proporție de peste 60% că au informații despre modul în care               

pot să își schimbe furnizorul de energie. Peste 93% din respondenți cunosc rolul Programul              

Național „Casa Verde”. 

La întrebarea „Ce măsuri de eficiență energetică ar fi utile pentru creșterea calității vieții și               

protejarea mediului în localitatea dvs.?” respondenții au sugerat: 

● Instalarea de panouri solare; 

● Izolarea termică a locuințelor; 

● Înlocuirea consumatorilor cu unii de clasă energetică superioară; 

● Folosirea energiei solare pentru iluminatul public; 

● Educarea populației pentru reciclarea deșeurilor; 

● Producere de compost în gospodarii și utilizarea acestuia ca îngrășământ natural; 

● Dezvoltarea proiectelor-surse regenerabile de energie; 

● Implementarea proiectelor cuprinse în Planul de Mobilitate Urbana Durabilă; 

● Construirea de piste pentru biciclete; 

● Îmbunătățirea performanței energetice la clădiri municipale, echipamente/facilități, 
clădiri terțiare, locuințe; 

● Facilitați financiare pentru cei care implementează echipamente/soluții cu consumuri 

reduse de energie; 

● Informare, conștientizare, acțiuni de voluntariat. 

Privind soluții SRE, energia solară stă în topul preferințelor respondenților referitor la            

utilizarea acesteia la nivel local și în cadrul locuințelor proprii. Inițiativele de instalare a              
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echipamentelor pentru încălzire sau producerea energiei electrice utilizând energia solară au           

devenit tot mai cunoscute în rândul cetățenilor, costurile acestora fiind susținute și prin             

subvenții acordate în cadrul Programelor Naționale „Casa Verde”. 

Pentru a putea elabora un plan de acțiune eficient și care să aibă aplicabilitate la nivelul                

județului inclusiv pe termen scurt, au fost efectuate deplasări în județ unde au avut loc întâlniri                

cu reprezentanții APL-urilor.  

Aceste întâlniri au constat în prezentarea principalelor etape strategice cuprinse în           

document dar și a direcților de acțiune identificate a fi necesar de urmat în implementarea               

strategiei. Ca urmare a discuțiilor avute, care au semnalat problemele la nivel local, planul de               

acțiuni a fost modificat în consecință, pentru a avea în vedere toate observațiile formulate. 
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PLAN DE ACȚIUNI 

D1. Asigurarea necesarului de energie – calitativ și cantitativ 

Obiectiv 1. Creșterea gradului de acoperire cu energie a Județului Alba 

Acțiuni 
Responsabili/ 
Parteneri 

Surse de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Observații 

Susținere acordata administrațiilor publice locale în 
vederea inițierii/derulării proiectelor vizând creșterea 
gradului de acoperire cu energie (energie electrica/ 
iluminat public, gaze naturale, lemn de foc) prin 
- asistență de specialitate în vederea identificării 
oportunităților tehnice și financiare 
- sprijin la întocmirea documentațiilor necesare 
înființării/extinderii/modernizării rețelelor de utilități 

CJ Alba, ALEA,  
APL-uri, distribuitori 
de utilități  

Buget CJ Alba 
Buget ALEA 
Bugete proprii APL-
uri 
Bugete proprii 
furnizori de utilități 
Fonduri naționale 
Fonduri europene 

2018-2023  

Constituirea unui grup de lucru (autorități publice - 
operator de distribuție) pentru analiza situației localităților 
neelectrificate vizând analiza situației existente, stabilirea 
priorităților de acțiune,  oportunităților tehnice și 
financiare, în vederea electrificării acestora. 

SDEE Alba   CJ Alba       
CL ale APL-uri 

Fonduri – programe 
naționale, fonduri 
europene, bugete 
proprii operator de 
distribuție 

2018-2023  

Susținere acordată administrațiilor publice locale din 
zonele care nu beneficiază  de serviciile de 
distribuție/furnizare a gazelor naturale în vederea 
introducerii/extinderii rețelelor în Județul Alba, în special 
în  zona Munților Apuseni 
 

CJ Alba, ALEA,  
APL-uri, distribuitori 
de gaze naturale 

Buget CJ Alba 
Bugete proprii APL-
uri 
Buget ALEA 
Bugete proprii 
distribuitori de gaze 
naturale 

2018-2023 

Respectarea 
prevederilor 
legii gazelor 
naturale 
123/2012 
actualizată 
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Obiectiv 2. Creșterea calității și siguranței alimentării cu energie 

Acțiuni 
Responsabili 
/Parteneri 

Surse de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Observații 

2.1. Energie electrică     

Susținerea accesului consumatorilor la date și informații 
privind respectarea indicatorilor de calitate a energiei 
electrice consumate conform prevederi legislative în 
vigoare 

CJ Alba, ALEA,  
APL-uri, 
distribuitori/ 
furnizori de energie 
electrică 

  

Respectarea 
prevederilor 
privind calitatea 
energiei electrice 
cuprinse in legea 
123/2012 
actualizată  

Susținerea creării unui centru de consiliere a 
consumatorilor privind solicitarea  acestora legate de 
calitatea energiei electrice și de întreruperile în furnizarea 
acesteia 

CJ Alba, ALEA,  
APL-uri, 
distribuitori/ 
furnizori de energie 
electrica 

  

Respectarea 
prevederilor 
legii energiei 
electrice 
123/2012 
actualizată și a 
reglementarilor 
ANRE 

Asistență de specialitate acordată administrațiilor publice 
locale  în vederea modernizării rețelelor de distribuție a 
energiei electrice de pe aria localităților respective, în 
scopul creșterii calității și siguranței în alimentarea cu 
energie 

ALEA, CJ Alba, APL-
uri, operator de 
distribuție a energiei 
electrice 

Buget CJ Alba 
Buget ALEA 
Bugete proprii 
operator de 
distribuție 

2018-2023  

2.2. Gaze naturale 

Asistență de specialitate acordată administrațiilor publice 
locale în vederea creșterii calității serviciilor de 
distribuție/furnizare a gazelor naturale prin identificarea 
necesarului de realizare a lucrărilor de înlocuire conducte 
și branșamente în zone cu rețele de gaz natural învechite 
dar si prin implementarea unei contorizări inteligente. 

ALEA, APL-uri, 
operatori de 
distribuție si 
furnizare a gazelor 
naturale 

Buget ALEA 
Bugete proprii APL-
uri si operatori  

2018-2023 

Respectarea 
prevederilor 
legii gazelor 
naturale 
351/2004 
actualizată și a 
reglementarilor 
ANRE 
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Asistență de specialitate acordată administrațiilor publice 
locale  în vederea modernizării rețelelor 
distribuție/furnizare a gazelor naturale, în scopul reducerii 
pierderilor în rețele și realizarea în condiții de siguranță și 
continuitate a serviciului de distribuție/furnizare; 

ALEA, CJ Alba, APL-
uri, operatori de 
distribuție a gazelor 
naturale 

Buget ALEA 
Bugete proprii 
operatori de 
distribuție a gazelor 
naturale 

2018-2023 

Respectarea 
prevederilor 
legii gazelor 
naturale 
351/2004 
actualizata și a 
reglementarilor 
ANRE 

 

D2. Creșterea eficienței energetice la nivel local/management energetic 

Obiectiv 1. Eficientizarea consumurilor energetice (prioritar cele aparținând administrațiilor publice locale) 

Acțiuni 
Responsabili 
/Parteneri 

Surse de 
finanțare 

Termen 
de 
realizare 

Observații 

Promovarea realizării de audituri energetice pentru iluminat public și 
clădiri aparținând administrației publice locale ca parte din punerea 
în aplicare a unor planuri de eficienta energetica de sine stătătoare 
sau ca parte a unor planuri privind clima sau mediul în vederea 
asumării rolului de exemplu motivațional la nivel local 

CJ Alba, ALEA, 
APL-uri 

Buget CJA 
Bugete proprii 
Fonduri 
naționale 
Fonduri 
europene 

2019-2023 

 Legea nr. 
121/2014  
privind 
eficiență 
energetică 

Promovarea realizării certificării energetice pentru clădirile de 
interes și utilitate publică  și afișarea acestor certificate conform 
prevederilor legale în vigoare   

CJ Alba, ALEA, 
APL-uri 

Buget CJA 
Bugete proprii 
Fonduri 
naționale 
Fonduri 
europene 

2019-2023 

Legea privind 
performanța 
energetică a 
clădirilor 
nr. 372/2002 
actualizată.  

Realizarea unui audit energetic al sistemelor județene de alimentare 
cu apă potabilă și de epurare a apelor uzate 

SC Apa CTTA SA Buget propriu 2018  
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Pregătirea și promovarea unor lucrări de creștere a eficienței 
energetice în sistemele județene de alimentare cu apă potabila și de 
epurare a apelor uzate – lucrări identificate prin auditul energetic 

SC Apa CTTA SA 
Buget propriu  
Fonduri 
europene 

2021  

Promovarea de soluții tehnice și tehnologice performante (lucrări de 
eficientizare energetica și telegestiune) pentru sistemele de iluminat 
public la nivelul APL-urilor  
 

ALEA, APL-uri 

Bugete proprii 
Fonduri 
naționale 
Fonduri 
europene 

2019-2023 

Legea nr. 230 
din 2006  
a serviciului de 
iluminat public 

Identificarea oportunităților și promovarea încheierii unor contracte 
de delegare de gestiune/concesiune a serviciului de iluminat public 
(cu prevederea unor indicatori de performanță și eficiență 
energetică) cu furnizori acreditați, în vederea asigurării creșterii 
calității serviciului de iluminat public 

ALEA, APL-uri 

Bugete proprii 
Fonduri 
naționale 
Fonduri 
europene 

2019-2023 

Legea nr. 230 
din 2006  
a serviciului de 
iluminat public 

Stabilirea și introducerea obligativității furnizării periodice a unor 
date și unor indicatori de eficiență energetică în contractele de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane la 
nivelul Județului Alba, cu respectarea cadrului legislativ specific. 

CJ Alba, APL-uri 
operatori transport 
public de persoane 

 2020  

Promovarea și susținerea unor inițiative de implementare a unor 
măsuri concrete de eficientizare a consumurilor energetice pentru 
importante clădiri publice (spitale, licee, clădiri administrative)  

ALEA, APL-uri 

Buget CJA 
Bugete proprii 
Fonduri 
naționale 
Fonduri 
europene 

2018-2023 

 Legea pentru 
eficiența 
energetică nr. 
121/2014 
actualizată 

Susținere acordata autorităților publice locale din mediul urban în 
promovarea unor proiecte de creștere a eficienței energetice a unor 
locuințe colective  

CJ Alba, ALEA, 
APL-uri  

Bugete proprii 
Fonduri 
naționale 
Fonduri 
europene 

2018-2023  

Susținere acordata APL-urilor din județ în vederea achiziționării de 
produse, servicii, lucrări sau clădiri cu performanțe ridicate de 
eficientă energetică, în măsura în care acestea corespund cerințelor 
de eficacitate a costurilor, fezabilitate economică, viabilitate sporită, 
conformitate tehnică, precum și unui nivel suficient de concurență 

CJ Alba, ALEA, 
APL-uri 

Bugete proprii 
Fonduri 
naționale 
Fonduri 
europene 

2018-2023 

Conform 
prevederi 
incluse în legea 
121/2014 
actualizata 
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Inițierea și demararea unor măsuri concrete de eficientizare a 
consumurilor energetice pentru cel puțin o clădire de interes și 
utilitate publică reprezentativa, aparținând Consiliului Județean Alba 
- exemplu de buna practica la nivel local 

CJ Alba, ALEA, 
partener identificat 

Buget CJA 
Buget propriu 
Fonduri 
naționale 
Fonduri 
europene 

2020-2023  

Inițierea și promovarea unor măsuri de eficientizare a consumurilor 
energetice în transportul public de persoane, cu respectarea cadrului 
legislativ specific 

ALEA, CJ Alba 
operatori transport 
public de persoane 

 2020-2023  

Promovarea achiziției unor mijloace auto de eficiență energetică 
ridicată și cu norme de poluare redusa pentru flotele principalilor 
operatori de transport public de persoane 

ALEA, CJ Alba,  
operatori transport 
public de persoane 

Bugete proprii 
Fonduri 
naționale 
Fonduri 
europene 

2023 
Ex: aplicarea 
pe programul 
„Rabla plus” 

Obiectiv 2. Introducerea la nivel local a principiilor moderne de management energetic 

Acțiuni 
Responsabili 
/Parteneri 

Surse de 
finanțare 

Termen 
de 
realizare 

Observații 

Desemnarea managerului energetic atestat sau încheierea unui 
contract de management energetic în condițiile legii  pentru 
autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o 
populație mai mare de 20.000 de locuitori 

ALEA, CJ Alba, 
APL-uri 

- 2019-2023 

Legea nr. 121 
din 2014 
privind 
eficiența 
energetică 

Asistența acordata autorităților administrației publice locale din 
județ din localitățile cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori în 
vederea întocmirii și implementării de programe de îmbunătățire a 
eficienței energetice  

ALEA, CJ Alba, 
APL-uri 

- 2019-2023 

Legea nr. 121 
din 2014 
privind 
eficiența 
energetică 

Desemnarea unui responsabil tehnic în domeniul energetic la nivelul 
APL-urilor din Județul Alba 

ALEA, CJ Alba, 
APL-uri 

- 2018-2023  
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Realizarea unui document model pentru planurile de acțiune pentru 
energie durabilă - instrument de susținere a administrațiilor locale în 
domeniul energiei durabile 

ALEA, CJ Alba - 2019  

Asistență de specialitate acordată în vederea realizării planurilor 
locale de acțiune pentru energie la nivelul APL-urilor, documente de 
baza pentru planificarea în domeniul energiei durabile 

ALEA, APL-uri - 2018-2023  

Facilitarea accesului APL-urilor la informații referitoare la planuri și 
măsuri specifice domeniului prin: 
- intermedierea contactelor naționale și europene benefice pentru 
schimb de experiență, transfer de know-how și crearea de 
competente de înalt nivel,  
- constituirea unei structuri interinstituționale care să asigure 
asistență de specialitate privind managementul energetic  
- asigurarea  informării/perfecționării/ instruirii personalului 
implicat în management energetic la nivel local 

CJ Alba, ALEA, 
APL-uri, parteneri 
instituții publice, 
parteneri instituții 
europene, parteneri 
privați 
 

Buget CJA 
Buget ALEA 
Bugete locale  
Fonduri 
naționale 
Fonduri 
europene  
 

2018-2023  

Realizarea și actualizarea bazelor de date cu consumuri energetice 
anuale, pentru APL-urile din județ 

ALEA, CJ Alba, 
APL-uri, furnizori 
de utilități 

- 2019 -2023 

Prin  
observatorul 
energetic 
ANERGO 

Identificarea și monitorizarea anuală, pe baza datelor colectate, a 
unor indicatori privind consumurile energetice specifice, pe domenii 
de consumuri, inclusiv pentru utilități publice. 

ALEA, CJ Alba - 2019-2023 

Indicatorii 
monitorizați 
vor sta la baza 
analizelor 
tehnice 
efectuate. 

Realizarea anuală a inventarului de consumuri energetice la nivel 
județean pe principalele domenii de consum energetic  

ALEA - 2019-2023  
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D3 . Valorificarea surselor locale de energie regenerabilă 

Obiectiv 1. Identificarea potențialului local de surse regenerabile de energie 

Acțiuni 
Responsabili 
/Parteneri 

Surse de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Observații 

Realizarea studiilor privind potențialul de energie regenerabila la 
nivelul județului Alba pe categorii de resurse și ținând cont de 
echiparea utilitara a județului: 
- reprezentarea grafică a studiilor prin hărți privind potențialul de 
energie regenerabila pentru Județul Alba  

ALEA, CJ Alba, 
ADR Centru, 
Universitatea 1 
Decembrie 1918  
APL-uri, parteneri 
instituții publice 

Buget ALEA 
Buget CJA 
Fonduri 
naționale 
Fonduri 
europene  

2018-2020 

Se vor realiza 
studii pentru 
fiecare 
resursa de 
energie 
regenerabilă 
identificată  

Obiectiv 2. Creșterea gradului de utilizare a surselor regenerabile locale de energie, în folosul comunităților. 

Acțiuni 
Responsabili 
/Parteneri 

Surse de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Observații 

Sprijinirea implementării unor proiecte locale de producere/utilizare 
a SRE la nivel local, cu prioritate inițiativele APL-urilor care asigura 
producerea energiei pentru acoperirea consumurilor proprii sau care 
rezolvă probleme speciale ale locuitorilor (ex. locuințe 
neelectrificate) 

ALEA, CJ Alba, 
APL-uri 
ADR CENTRU, 
Universitatea 1 
Decembrie 1918,  
parteneri instituții 
publice, parteneri 
privați 

Buget ALEA 
Bugete locale  
Bugetul de stat 
prin programe 
naționale (ex. 
AFM) 
Fonduri 
europene 

2018-2023  

Valorificarea oportunităților privind utilizarea unor surse 
regenerabile de energie în cadrul sistemelor județene de alimentare 
cu apă potabila și de epurare a apelor uzate:  
- valorificarea potențialului energetic din nămolurile stațiilor de 
decantare a apei uzate 
- valorificarea potențialului hidrotehnic al unor aducțiuni de apa 
potabilă 

SC Apa CTTA SA, 
ALEA 

Buget propriu,  
Fonduri 
europene 

2020-2023  
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Promovarea colectării selective a deșeurilor industriale și menajere 
în vederea valorificării potențialului energetic al acestora 
 

CJ Alba, ALEA, 
APL-uri, APM, 
operatori gestiune 
deșeuri 

Bugete proprii 
Fonduri 
naționale 
Fonduri 
europene 

2020-2023  

Identificarea și promovare implementării proiectelor de valorificare a 
potențialului energetic a fracțiunii bio din deșeuri 

ALEA, CJ Alba, 
operatori gestiune 
deșeuri 

Bugete proprii 
Fonduri 
naționale 
Fonduri 
europene 

2020-2024  

Identificarea și promovarea în condițiile legii, a acordării de 
facilități/stimulente (inclusiv fiscale) pentru utilizarea SRE în 
locuințe private sau clădiri aparținând instituțiilor publice/ 
investitorilor privați 
 

ALEA, CJ Alba, 
APL-uri, parteneri 
instituții publice, 
parteneri privați 

Buget ALEA 
Bugete locale  
Fonduri 
naționale  
Fonduri 
europene  

2019-2023  

Creșterea capacității administrației publice locale de a gestiona 
problematica valorificării surselor de energie regenerabilă în 
contextul necesității asigurării unei dezvoltări durabile și ținând cont 
de beneficiul comunității locale, inclusiv susținerea unor inițiative 
referitoare la măsuri/reglementări  privind investițiile în 
producerea/utilizarea SRE aplicabile documentațiilor de amenajare a 
teritoriului și de urbanism cu scopul asigurării unui impact pozitiv la 
nivel local 

ALEA, CJ Alba, 
APL-uri, ADR 
CENTRU, parteneri 
instituții publice, 
parteneri privați 

Buget CJ Alba 
Buget ALEA 
Bugete locale  
Fonduri 
naționale  
Fonduri 
europene  

2020 - 2023  

Susținerea programelor de cercetare și inovare în domeniul 
energiilor regenerabile și eficienței energetice prin 
programe/proiecte  cu aplicabilitate la nivel local, derulate de 
instituțiile de învățământ din județ 

ALEA, CJ Alba, 
APL-uri 
ADR CENTRU, ISJ,  
Universitatea 1 
Decembrie 1918,  
parteneri instituții 
publice, parteneri 
privați 

Buget CJ Alba 
Buget ALEA 
Bugete locale  
Fonduri 
naționale  
Fonduri 
europene  
 

2019-2023  
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D4 . Protecția consumatorului vulnerabil 

Obiectiv 1. Analizarea impactului social al accesului și consumului energetic  

Acțiuni 
Responsabili 
/Parteneri 

Surse de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Observații 

Identificarea la nivel de județ a necesarului de acces la energie la 
nivel local corelat cu starea de dezvoltare economică a zonei 

CJ Alba, ALEA, 
APL-uri, parteneri 
instituții publice 

- 2018-2019  

Identificarea situației la nivel de județ privind locuințele 
neelectrificate ținând cont de criterii tehnice și sociale  

CJ Alba, ALEA, 
Instituția 
Prefectului 
Județul Alba, 
APL-uri, 
instituții publice 

- 2018 -2019  

Realizarea unui studiu de identificare a factorilor de 
vulnerabilitate generatori de sărăcie energetică la nivelul Județului 
Alba 
 
 

ALEA, CJ Alba, 
APL-uri, Instituția 
Prefectului 
Județul Alba, 
parteneri instituții 
publice 

- 2018-2023 

Studiul va analiza 
factori exogeni 
(clima, starea 
economiei, etc) 
sau endogeni 
(venitul 
gospodăriei, 
vârsta, etc) 

Generarea unui set de instrumente de evaluare și monitorizare a 
situației consumatorilor vulnerabili si/sau expuse riscului de 
sărăcie energetica, aplicabil la nivel de APL-uri 

ALEA, CJ Alba, 
APL-uri, furnizori 
de utilități, 
parteneri instituții 
publice 

 2018-2020  

Realizarea unei reprezentări grafice - hărți pentru Județul Alba 
privind riscurile sărăciei energetice  
 

ALEA, CJ Alba, 
APL-uri, Instituția 
Prefectului 
Județul Alba, 
parteneri instituții 
publice 

 2019-2023  
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Obiectiv 2. Creșterea capacității de intervenție a APL-urilor în combaterea sărăciei energetice și pentru protecția 
consumatorului vulnerabil 

Acțiuni 
Responsabili 
/Parteneri 

Surse de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Observații 

Inițierea și promovarea implementării unor seturi de măsuri de 
protecție și remediere a situațiilor defavorabile cu scopul 
combaterii sărăciei energetice și protecția consumatorului 
vulnerabil, aplicabile la nivel local 
 

ALEA, CJ Alba, 
APL-uri, furnizori 
de utilități, 
parteneri instituții 
publice 

- 2019-2023 

Promovarea 
inclusiv a unor 
măsuri legale 
existente  

Susținerea demersurilor inițiate de APL-uri pentru creșterea 
impactului social al accesului la energie pentru locuitorii Județului 
Alba vizând  acces/continuitate/siguranță pentru serviciile de 
furnizare a energiei  

ALEA, CJ Alba,  
APL-uri, Instituția 
Prefectului 
Județul Alba, 
parteneri instituții 
publice 

- 2018-2023  

 

D 5. Promovarea unei culturi a eficienței energetice și a utilizării surselor regenerabile de energie la 

nivel local 

Obiectiv 1. Creșterea gradului de implicare și a capacității de acțiune la nivelul local în domeniului eficienței energetice 

și utilizarea surselor regenerabile de energie  

Acțiuni 
Responsabili 
/Parteneri 

Surse de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Observații 

Organizarea unui cadru instituțional la nivel județean de 
comunicare/ informare și conștientizare a oportunităților și 
beneficiilor utilizării SRE și a implementării măsurilor de eficienta 
energetica prin: 
- realizarea unor parteneriate de colaborare cu instituții cheie 
- stabilirea unei metodologii de lucru eficiente 
- desfășurarea și evaluarea continuă a activității și rezultatelor 
obținute 

ALEA, CJ Alba,  
ADR CENTRU, 
APL-uri, 
parteneri 
instituții publice, 
parteneri privați 

Buget ALEA 
Buget CJA 

2018 -2023  
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Realizarea și implementarea unui plan de comunicare/ promovare 
/educare cu scopul informării și motivării factorilor decidenți, a 
actorilor locali cu activitate relevantă în domeniu, a locuitorilor 
județului, vizând: 
- promovarea unei atitudini responsabile față de energie și 
utilizarea SRE, pe domeniile de interes specifice  
- creșterea gradului de implicare a comunităților locale în 
problematica domeniului energetic  
- identificarea și diseminarea informațiilor referitoare la sursele de 
finanțare pentru susținerea aplicațiilor locale  
- conținutul și fazele de implementare a programelor și acțiunilor 
propuse prin prezentul document strategic 

ALEA, CJ Alba,  
ADR CENTRU, 
APL-uri, furnizori 
de utilități, 
parteneri 
instituții publice, 
parteneri privați 
 

-  2018-2023  

Identificarea și implementarea de măsuri  în vederea creșterii 
capacității consumatorilor de a accesa, alege sau cumpăra servicii 
de furnizare de calitate și la preturi avantajoase a energiei conform 
nevoilor acestora. 

ALEA, CJ Alba, 
APL-uri, furnizori 
de utilități, 
parteneri 
instituții publice, 
parteneri privați 

Buget CJA 
Buget ALEA 
Bugete locale 
Fonduri 
naționale/UE 

2018-2023  

Îmbunătățirea capacității instituționale a CJA și a APL-urilor din 
județ de implementare a politicilor publice în domeniul energiei 
prin instruiri/cursuri oferite responsabililor energetici din cadrul 
administrațiilor locale în vederea creșterea capacității profesionale 
a acestora în domeniul managementului energetic 
  

CJ Alba, ALEA,  
APL-uri, 
Universitatea 1 
Decembrie 1918, 
parteneri 
instituții publice 

Buget CJ Alba 
Buget ALEA 
Bugete locale  
Fonduri 
naționale  
Fonduri 
europene 

2019-2023  

Implicarea factorilor politici și decizionali locali într-o maniera 
colaborativă în vederea inițierii și promovării unor 
reglementări/inițiative legislative în domeniul energiei cu scopul 
creșterii calității vieții cetățenilor județului 

ALEA, CJ Alba, 
APL-uri, 
parteneri 
instituții publice 

- 2019-2023  
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Obiectiv 2. Creșterea gradului de formare și educare a populației în domeniul eficienței energetice și utilizarea surselor 

regenerabile de energie 

Acțiuni 
Responsabili 
/Parteneri 

Surse de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Observații 

Creșterea gradului instruire în vederea dobândirii de noi 
competențe profesionale în domeniul energiei, prin inițierea unor 
filiere/cursuri/instruiri profesionale, cu adresabilitate în special 
pentru : 
- tineri din învățământul profesional tehnic, învățământul 
superior, licee cu specific tehnic, etc 
- persoane aflate în șomaj sau în proces de reorientare 
profesională  

ALEA, CJ Alba, 
ISJ,  
Universitatea 1 
Decembrie 1918, 
APL-uri, AJOFM, 
parteneri 
instituții publice, 
parteneri privați  

Buget CJ Alba 
Buget ALEA 
Bugete locale  
Fonduri 
naționale 
Fonduri 
europene  
 

2020-2023  

Creșterea gradului de informare și conștientizare a tinerilor din 
unitățile de învățământ prin programe/proiecte educaționale, 
concursuri, expoziții, promovarea inițiativelor relevante, etc în 
licee, școli, grădinițe,  privind utilizarea energiei, eficienta 
energetica, utilizarea SRE. 

ALEA, CJ Alba, 
ISJ,  
APL-uri, 
parteneri 
instituții publice, 
parteneri privați 

Buget ALEA 
Bugete locale  
Fonduri 
naționale 
Fonduri 
europene  

2018-2023 
ex. Campania 
eCOol 

Implementarea unor măsuri de educare și informare vizând 
îmbunătățirea comportamentului energetic al cetățenilor prin  
campanii de informare, seminarii, conferințe, organizarea unor 
evenimente locale în context național sau european, etc. 

ALEA, CJ Alba,  
APL-uri, furnizori 
de utilități, 
parteneri 
instituții publice, 
parteneri privați 

Buget ALEA 
Buget CJ Alba 
Bugete locale 
Bugete 
naționale 
Fonduri 
europene 

2018-2023 
Săptămâna 
energiei durabile 
în Județul Alba 
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8. Monitorizarea implementării planului de acțiune 

Implementarea Strategiei Județului Alba în domeniul energiei 

Implementarea se concretizează în realizarea obiectivelor definite în strategie, având la           

baza procesul de transformare a resurselor disponibile (materiale, financiare, umane) în           

rezultate calitative și cantitative, astfel încât strategia să-și îndeplinească misiunea asumată. 

Implementarea strategiei se va face în contextul intercondiționalității cu alte strategii           

elaborate la nivelul Județului Alba, într-un proces integrator în Strategia de Dezvoltare a             

Județului Alba, pe perioada 2014-2020. 

În cadrul acestei etape se vor realiza acțiunile, activitățile, măsurile necesare concretizării            

obiectivelor propuse prin strategie. Fiecare activitate/inițiativă cuprinsa în Planul de acțiuni al            

Strategiei Județului Alba în domeniul energiei ce urmează a fi implementata, va avea la baza               

obiectivele specifice stricte, planul activităților necesare, indicatorii de monitorizare, perioada de           

desfășurare, persoanele responsabile în proiect și partenerii implicați în realizarea proiectului,           

sursele de finanțare, etc. 

Schema implementării: 

 

 

MECANISME DE IMPLEMENTARE 

A. STRUCTURA  INTERINSTITUȚIONALĂ  

B. STRUCTURA DE RESURSE UMANE 

C. PORTOFOLIUL DE METODE ȘI INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE 

 

A.STRUCTURA INTERINSTITUȚIONALĂ 

Schema de implementare interinstituțională: 
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Consiliul Județean Alba 

1. Asigura coordonarea implementării planului de acțiuni prin desemnarea unei echipe de 

management; 

2. Monitorizează implementarea; 

3. Evaluează implementarea; 

4. Revizuiește planul de acțiuni. 

Instituții/organizații partenere 

1. Desemnează un responsabil din partea instituției care sa facă parte din echipa de 

implementare a Strategiei; 

2. Participă la implementarea  activităților specifice alături de alți parteneri; 

3. Coordonează implementarea anumitor activități, conform planului de acțiune; 

4. Raportează implementarea activităților pe care le coordonează; 

5. Participa la revizuirea planului de acțiuni. 

 

B. STRUCTURA DE RESURSE UMANE – ECHIPA DE IMPLEMENTARE 

INTERINSTITUȚIONALĂ 

 

● Echipa de management a CJ Alba; 

● Reprezentanți instituționali; 

 

 

Componența echipei de implementare a Strategiei Județului Alba în 

domeniul energiei 
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Activități specifice echipei de management  

Manager 

● Constituirea și coordonarea echipei de implementare; 

● Planificarea întâlnirilor de lucru; 

● Planificarea priorităților în implementarea planului de măsuri; 

● Analiza stadiului implementării planului de activități; 
● Întocmirea rapoartelor de progres. 

Responsabil tehnic  

● Asigurarea comunicării intre toate entitățile implicate în implementare conform planului 

de implementare; 

● Asigurarea întocmirii documentelor aferente întâlnirilor de lucru și dezbaterilor 

organizate pe perioada implementării; 

● Asigurarea activității de secretariat aferenta implementării strategiei (corespondenta, 

redactare documente, arhivare, etc). 

Responsabil juridic 

● Asigurarea consultanta juridica cu privire la aspectele juridice ce decurg din 

implementarea planului de acțiuni (încheierea unor acorduri interinstituționale, asocieri, 

parteneriate, propuneri de modificări legislative, etc). 

Responsabil economic 

● Asigura consultanță financiară privind corelarea planului de măsuri cu soluțiile financiare 

propuse; 

● Corelarea priorităților acțiunilor din planul de activități cu bugetul instituției; 

● Fundamentarea bugetelor aferente activităților specifice instituției din Planul de acțiuni al 

Strategiei. 

Activități specifice echipei de implementare 

● Reprezintă instituția în cadrul activităților specifice; 

● Asigura comunicarea interinstituțională; 
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● Participă, organizează, coordonează și implementează în cadrul instituției proprii, 

activități specifice; 

● Participă, organizează, coordonează și implementează activitățile specifice în cadrul 

evenimentelor organizate în implementarea strategiei. 

Activități conexe de pregătire a echipelor de management și implementare 

● Desemnarea echipelor prin dispoziție a conducerii instituției 

● Formarea profesionala a echipelor de management al strategilor pe următoarele domenii: 

comunicare, elaborare instrumente de lucru pentru implementare și monitorizare, 

utilizarea mijloacelor moderne de prezentare și comunicare instituțională, coordonare și 
colaborare interinstituțională, planificare, prelucrare și stocare date, întocmire baze de 

date specifice, formare tehnică țin domeniul energiei, etc. 

● Metode de lucru: workshop, prezentare publica, dezbatere, comunicare, instruire, 

comunicare online, etc. 

C. PORTOFOLIUL DE METODE ȘI INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE 

Punerea în practică a unui astfel de demers strategic implică mobilizarea tuturor actorilor             

interesați din Județul Alba, rezolvarea problemelor necesitând participarea mai multor instituții           

și o serie de măsuri succesive și complementare. 

Deși coordonarea acțiunilor și atingerea țintelor asumate sunt în responsabilitatea          

Consiliului Județean, metodele și instrumentele de intervenție ale acestuia sunt limitate. Ca            

urmare, pentru o dezvoltare corectă, cu beneficii pentru toți actorii implicați, obiectivele stabilite             

a fi îndeplinite necesită atât acțiuni comune dar și acțiuni independente ale partenerilor care să               

contribuie la un scop comun. 

Plaja posibilelor instrumente și metode de implementare este destul de amplă. În            

atingerea obiectivelor propuse vor fi folosite metode și instrumentele deja cunoscute de către             

echipa de implementare dar și unele care pot fi inovate în pregătirea sau desfășurarea unei               

acțiuni concrete. 

În funcție de natura intervenției lor, metodele și instrumentele de implementare a 

strategiei pot fi grupate în patru categorii:  

➢ reglementative: acorduri, hotărâri, decizii, modificări legislative, etc; 

➢ financiare: parteneriate public-private, investiții publice, sponsorizări, etc;  

➢ de comunicare: campanii de conștientizare și educare, de informare, de promovare, etc; 

➢ acțiune directă: utilizarea mijloacelor existente. 

 

Metodele și instrumentele optime de implementare vor fi alese de către echipa de             

management interinstituțional, în funcție de specificul acțiunilor, de specificul partenerilor          

implicați și de specificul țintelor propuse, urmând ca acestea sa fie ajustate în vederea obținerii               

celor mai bune rezultate posibile.  

Monitorizare și evaluare 

Monitorizarea implementării strategiei, ca întreg și a acțiunilor concrete urmărește          

realizarea obiectivelor în contextul acțiunilor/activităților propuse, a resurselor umane,         

materiale și financiare alocate, respectarea planificărilor în timp, buna funcționare a           

parteneriatelor generale sau individuale pe proiecte, performanțele echipelor de implementare,          

etc. 
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În cazul apariției de devieri de la planificare, a situațiilor de criză sau de forță majoră,                

modificări ale elementelor de precondiție, apariția de reacții negative sau neașteptate din partea             

participanților la strategie sau proiect, etc. activitatea de monitorizare va genera acțiuni de             

ajustare – restructurare – alocări suplimentare, prin care să se asigure cele mai eficiente și               

raționale soluții de remediere și readucere a Strategiei sau proiectelor pe sensul de implementare              

prevăzut și, astfel, să se asigure realizarea impactului așteptat. 

Cine face monitorizarea? 

● Echipa de management instituțional prin intermediul Departamentului de planificare. 

Ce monitorizează? 

● Activitatea echipei de implementare; 

● Planul de acțiuni aferent Strategiei; 

● Calitatea implementării; 

● Gestiunea termenelor stabilite. 

Cum ? Prin ce mijloace? 

● Rapoarte de progres realizate de echipa de implementare și supervizate de departamentul 

de planificare; 

● Întâlniri semestriale de analiza a stadiului implementării intre echipa de management 

instituțional și echipa de implementare a strategiei; 

● Participarea la activități organizate de echipa de implementare și departamentul de 

planificare. 

EVALUAREA  

Evaluarea rezultatelor și impactului implementării planului de acțiuni 

Sistemul de evaluare permite să se aprecieze în ce măsură strategia și proiectele             

componente și-au atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile și intangibile sunt cele            

prevăzute, în termeni de eficiență, calitate și cantitate. 

Evaluarea se realizează la trei momente cheie: 

➔ Evaluarea anterioara începerii acțiunii: se evaluează impactul potențial al acțiunii și 
corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra 

oportunității proiectului/acțiunii; 

➔ Evaluarea intermediară a acțiunii: se efectuează la jumătatea perioadei de implementare, 

analizând cursul corect al acțiunii și rezultatele intermediare; 

➔ Evaluarea finală se realizează după finalizarea unei activități/proiect, imediat sau/și după 

anumite perioade, pentru a analiza dacă au fost atinse rezultatele prevăzute. 

Pentru realizarea monitorizării și evaluării, atât la nivel de strategie cât și la nivel de               

acțiune individuală, se pot utiliza indicatori de progres, la nivel de strategie și indicatori de               

impact și de rezultat, la nivel de acțiuni concrete.  

Metodologia de evaluare are la baza următoarele:  

● gradul de realizare a indicatorilor; 

● eficiența implementării strategiei; 
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● impactul efectiv în termeni de eliminare a problemelor sau de valorificare a șanselor care 

au stat la baza Strategiei; 

● sustenabilitatea rezultatelor obținute; 

● mecanismele cauzale care au stat la baza succesului sau insuccesului în implementarea 

priorităților strategiei; 

● eventualele efecte secundare neplanificate; 

● lecțiile învățate din implementarea actualei strategii pentru exercițiile de planificare 

viitoare.  
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● Anexa 4 - Harta de potențial a vânturilor din jud. Alba 

● Anexa 5 - Harta rețelelor și a centralelor fotovoltaice din România (ver. feb. 

2018) 

● Anexa 6 - Harta potențialului solar din jud. Alba 

● Anexa 7 - Abaterea față de medie a consumului de gaze naturale din jud. 

Alba în 2015 în sectorul casnic 

● Anexa 8 - Evoluția procentuală a consumului de energie electrică în jud. 

Alba în 2015 față de 2008 în sectorul casnic 
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TOTAL(MW) RET(MW) RED(MW)

CU AVIZE TEHNICE 
DE RACORDARE
CU AVIZE TEHNICE 
DE RACORDARE

47,79147,791 00 47,79147,791

CU CONTRACTE 
DE RACORDARE
CU CONTRACTE 
DE RACORDARE

5508,4365508,436 2900,62900,6 2607,8362607,836

TOTAL GENERAL 5556,2275556,227 2900,62900,6 2655,6272655,627

DIN CARE CU 
P.I.F.
DIN CARE CU 
P.I.F.

3029.9463029.946 1329,61329,6 1700,3461700,346

SITUATIA PROIECTELOR CENTRALELOR ELECTRICE EOLIENE

Legenda
eoliene

CENTRALE ELECTRICE EOLIENE
IN FUNCTIUNE CONFORM DATELOR DEN

CENTRALE ELECTRICE EOLIENE 
CU CONTRACT DE RACORDARE

CENTRALE ELECTRICE EOLIENE 
CU AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

(RED) CENTRALE ELECTRICE EOLIENE RACORDATE 
LA RETEAUA ELECTRICA DE DISTRIBUTIE

ROMANIA
HARTA RET SI A
CENTRALELOR
ELECTRICE 
EOLIENE
LA 15.01.2018
Cu datele la 31.12.2017

Sannicoara 0,285+0.285MWSannicoara 0,285+0.285MW

Cutca 0,285MWCutca 0,285MW

Tureni 0,3MWTureni 0,3MW

Piatra Fantanele 0,25MWPiatra Fantanele 0,25MW

Lupeni 99+99MWLupeni 99+99MW

Vest

Pestisani (RED) 42,282MWPestisani (RED) 42,282MW

Livezile (RED) 45MWLivezile (RED) 45MW

(RED)Tomnatic 10MW(RED)Tomnatic 10MW

Cristian ,Rasinari,Poplaca(RED) 76MWCristian ,Rasinari,Poplaca(RED) 76MW

CENTRALE ELECTRICE EOLIENE CU AVIZ TEHNIC DE 
RACORDARE/CONTRACT DE RACORDARE EXPIRATE SAU REZILIATE

Plesi(RED) 0.33MWPlesi(RED) 0.33MW
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# CETATEA DE BALTĂ
1,51

JIDVEI
1,49

VALEA LUNGĂ
1,52

FĂRĂU
1,5

NOȘLAC
1,5

LUNCA MUREȘULUI
1,49

HOPÎRTA
1,5

UNIREA
1,5

LOPADEA NOUĂ
1,5

RĂDEȘTI
1,49

MIRĂSLĂU
1,49

LIVEZILE
1,46

RÎMEȚ
1,41

ÎNTREGALDE
1,41

PONOR
1,39

GALDA DE JOS
1,5

CRICĂU
1,5

IGHIU
1,49

SÎNTIMBRU
1,51ALBA IULIA

1,52

ROȘIA DE SECAȘ
1,52

OHABA
1,53

ALMAȘU MARE
1,46

CIURULEASA
1,4

ROȘIA MONTANĂ
1,38

BUCIUM
1,36

MOGOȘ
1,35

BAIA DE ARIEȘ
1,34

LUPȘA
1,37

BISTRA
1,41

SOHODOL
1,39

ALBAC
1,34

HOREA
1,36

VIDRA
1,38

SCĂRIȘOARA
1,33

TEIUȘ
1,5

BERGHIN
1,53

GÂRDA DE SUS
1,31

AVRAM IANCU
1,34

SĂLIȘTEA
1,52

BLANDIANA
1,46

ȘPRING
1,49

VINȚU DE JOS
1,51

CÂLNIC
1,51

ȘUGAG
1,38

ABRUD
1,41

AIUD
1,48

BLAJ
1,52

CÎMPENI
1,4

CUGIR
1,45

OCNA MUREȘ
1,48

SEBEȘ
1,52

ZLATNA
1,46

SĂLCIUA
1,35

METEȘ
1,42

SÎNCEL
1,51

PIANU
1,47

POȘAGA
1,37

SĂSCIORI
1,44

STREMȚ
1,5

ARIEȘENI
1,26

RIMETEA
1,41

OCOLIȘ
1,43

GÎRBOVA
1,45

DOȘTAT
1,53

CERGĂU
1,52

CENADE
1,52

ȘONA
1,5

CRĂCIUNELU DE JOS
1,52

MIHALȚ
1,51

CERU-BĂCĂINȚI
1,49

ȘIBOT
1,53

DAIA ROMÂNĂ
1,53

VADU MOȚILOR
1,37

POIANA VADULUI
1,36

CIUGUD
1,52

CUT
1,51

BUCERDEA GRÂNOASĂ
1,52

Sources: Esri, USGS, NOAA

24°E

24°E

23°E

23°E
46

°N

46
°N

Radiația solară totală anuală bazată pe 
media multianuală 1998-2011 la ungiul optim fix

(35°) pe teritoriul județului Alba

Legendă

Număr de locuitori în 2015:

< 1.500

# 1.500 - 5.000

# 5.000 - 20.000

$ > 20.000

Radiația solară totală (la unghiul optim fix)

Interval de valori:
Maxim: 1,53 MWh/m2,an

Minim : 1,22 MWh/m2,an

µ
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Sursă date: Comisia Europeană, JRC - PVGIS
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CETATEA DE BALTĂ +1%

JIDVEI +1,5%

VALEA LUNGĂ +1,1%

FĂRĂU

NOȘLAC +0,3%

LUNCA MUREȘULUI +2,5%

HOPÎRTA

UNIREA +1,7%

LOPADEA NOUĂ

RĂDEȘTI +0,8%

MIRĂSLĂU +0,9%

LIVEZILE

RÎMEȚ

ÎNTREGALDE

PONOR

GALDA DE JOS +1,6%

CRICĂU +0,2%
IGHIU +0,9%

SÎNTIMBRU +2%

ALBA IULIA +3,4%

ROȘIA DE SECAȘOHABA

ALMAȘU MARE

CIURULEASA

ROȘIA MONTANĂ

BUCIUM MOGOȘ

BAIA DE ARIEȘLUPȘA
BISTRA

SOHODOL

ALBAC

HOREA

VIDRA

SCĂRIȘOARA

TEIUȘ +1,9%

BERGHIN

GÂRDA DE SUS

AVRAM IANCU

SĂLIȘTEA -0,1%

BLANDIANA

ȘPRING

VINȚU DE JOS +0,9%

CÂLNIC

ȘUGAG

ABRUD

AIUD +2,1%

BLAJ +3,1%

CÎMPENI

CUGIR +1,8%

OCNA MUREȘ +3%

SEBEȘ +2,2%

ZLATNA +0,3%

SĂLCIUA

METEȘ

SÎNCEL +1,8%

PIANU

POȘAGA

SĂSCIORI -0,2%

STREMȚ -0,4%

ARIEȘENI

RIMETEA
OCOLIȘ

GÎRBOVA

DOȘTAT

CERGĂU

CENADE +0,5%

ȘONA +2,1%

CRĂCIUNELU DE JOS +2,7%

MIHALȚ +1,9%

CERU-BĂCĂINȚI

ȘIBOT +0,3%

DAIA ROMÂNĂ

VADU MOȚILORPOIANA VADULUI

CIUGUD +2,5%

CUT

BUCERDEA GRÂNOASĂ +1,7%

Sources: Esri, USGS, NOAA
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Abaterea față de medie în 2015 a consumului specific
anual de gaze naturale pe cap de locuitor

la nivel de UAT în sectorul rezidențial
pe teritoriul județului Alba

Legendă

Abaterea față de consumul mediu/județ

< 0%

0 - 1%

1 - 2%

> 2%

fără rețea de distribuție a gazelor naturale

Număr de locuitori în 2015

< 1.500

# 1.500 - 5.000

# 5.000 - 20.000

$ > 20.000

µ
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CETATEA DE BALTĂ +35,3%

JIDVEI +38,2%

VALEA LUNGĂ +40,4%

FĂRĂU +56,7%

NOȘLAC +44,2%

LUNCA MUREȘULUI +32,8%

HOPÎRTA +56,9%

UNIREA +31,3%

LOPADEA NOUĂ +53,1%

RĂDEȘTI +31,6%

MIRĂSLĂU +45,3%

LIVEZILE +38,6%

RÎMEȚ +65,4%

ÎNTREGALDE +63,2%

PONOR +103,4%

GALDA DE JOS +36,1%

CRICĂU +17,9%

IGHIU +31,3%
SÎNTIMBRU +29,7%

ALBA IULIA +10,5%

ROȘIA DE SECAȘ +40,2%

OHABA +57,2%

ALMAȘU MARE +51,6%

CIURULEASA +19,8%

ROȘIA MONTANĂ +14,1%

BUCIUM +11,8% MOGOȘ +52,1%

BAIA DE ARIEȘ +24,3%

LUPȘA +24,7%

BISTRA +34,7%

SOHODOL +38%

ALBAC +20,7%

HOREA +37,3%

VIDRA +4,2%

SCĂRIȘOARA +31,1%

TEIUȘ +17,6%

BERGHIN +41,3%

GÂRDA DE SUS +54%

AVRAM IANCU +39,3%

SĂLIȘTEA +36%

BLANDIANA +46%

ȘPRING +27,9%

VINȚU DE JOS +21,5%

CÂLNIC +26,5%

ȘUGAG +38%

ABRUD +15,3% AIUD +12,7%

BLAJ +19,9%

CÎMPENI +28,1%

CUGIR +13,9%

OCNA MUREȘ +19,6%

SEBEȘ +9,6%

ZLATNA +25,3%

SĂLCIUA +45,1%

METEȘ +59,9%

SÎNCEL +39%

PIANU +45,4%

POȘAGA +70,8%

SĂSCIORI +32,1%

STREMȚ +39,2%

ARIEȘENI +4,8%

RIMETEA +39,6%
OCOLIȘ +72,7%

GÎRBOVA +21,4%

DOȘTAT +47,1%

CERGĂU +54%

CENADE +23,7%

ȘONA +41%

CRĂCIUNELU DE JOS +24,9%

MIHALȚ +38,6%

CERU-BĂCĂINȚI +45,9%

ȘIBOT +44,3%

DAIA ROMÂNĂ +36,7%

VADU MOȚILOR +41,6%POIANA VADULUI +57,6%

CIUGUD +26,9%

CUT +37,5%

BUCERDEA GRÂNOASĂ +49,2%

Sources: Esri, USGS, NOAA
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Evoluția consumului specific de energie electrică pe
cap de locuitor în anul 2015 față de anul 2008

în sectorul rezidențial pe teritoriul
județului Alba

Legendă

< +20%

+20% - +29%

+30% - +39%

+40% - +49%

> +50%

Număr de locuitori în 2015

< 1.500

# 1.500 - 5000

# 5.000 - 20.000

$ > 20.000

µ
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Nuanțele mai închise de verde reprezintă regiunile mai eficiente energetic.
A fost luată în considerare variația numărului de locuitori între anii menționați.



 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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