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DEZVOLTARE ECONOMICĂ,
PROGRAME ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
În cadrul atribuțiilor din domeniul dezvoltării economice şi rurale, Consiliul
Județean Alba a realizat numeroase acțiuni axate pe promovarea
producătorilor locali și a consumului de produse realizate de aceștia, în spiritul
întăririi economiei locale și al perpetuării tradițiilor culturale, gastronomice și
meșteșugărești locale. Între acestea se regăsesc Târgul Grădinarului, Concursul
de vinuri, Târgul Gustos de Alba, Ziua Rozelor şi Târgul Apulum Agraria.
În perioada 23 – 25 martie 2017, pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina, a
fost organizată cea de-a X-a ediție a Târgului Grădinarului, eveniment dedicat
agricultorilor, horticultorilor, viticultorilor, producătorilor şi distribuitorilor de
produse pentru amenajarea şi întreținerea grădinilor sau parcurilor.
Parteneri în organizarea acestui eveniment au fost Grupurile de Acțiune
Locală: Pe Mureş şi Pe Târnave, Țara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munții Metaliferi,
Trascău şi Muntele Mare. Partenerii media ai evenimentului au fost: Revistele
Grădina mea de vis şi Practic Idei pentru Casă, grădină şi apartament, editate
de Burda România.
Au participat 30 expozanți, care au prezentat în cadrul târgului o gamă largă de
articole pentru grădinărit, precum şi semințe de Zlori şi legume, bulbi şi butași
de trandaZiri, viţă de vie, Zlori, plante decorative, arbuști, pomi fructiferi şi ornamentali, dar şi produse din domeniul
protecției plantelor. Profesioniștii sau pasionații de grădinărit, au putut aZla și de această dată care sunt tendințele în
domeniul peisagisticii, al designului Zloral, al uneltelor şi echipamentelor pentru întreținerea grădinilor şi a spațiilor verzi,
mobilier şi accesorii pentru grădini, etc.
Județul Alba este binecunoscut ca o zonă viti-vinicolă premium, iar vinurile produse aici susțin industria turistică a
județului. Plecând de la aceste considerente, Consiliul Județean Alba, în parteneriat cu Asociația Țara Vinului și Asociația
Degustătorilor Autorizați din România, a organizat, în perioada 26-27 aprilie 2018, la Centrul Cultural Castel Sâncrai,
Concursul de vinuri al producătorilor din județul Alba.
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a fost reprezentat de micii
fermieri din județul Alba care îşi

Obiective concursului au fost:
• promovarea județului Alba ca regiune viti-vinicolă și ca
destinație de turism oenologic – Drumul Vinului în Alba;
• desemnarea „Vinului județului Alba – 2018”;
• promovarea vinurilor micilor producători din Alba.
În competiție au participat 34 de mici producători
din toate podgoriile județului, cu 86 de sortimente de
vinuri, câștigătorii Ziind desemnați de un juriu format din
specialiști reputați.
Au fost premiate trei vinuri reprezentative ale
județului, pentru trei categorii: producători mari,
producători medii și mici producători, după cum urmează:
❖
Vinul Unirii – Fetească Regală al companiei
Jidvei – la categoria producători mari;
❖
Vinul Centenarului - cupaj Sauvignon cu
Traminer de la Domeniile Ciumbrud – la categoria
producători mijlocii;
❖
Vin al Județului Alba 2018 - trei vinuri
Sauvignon Blanc și Riesling Italian, produse de Papp Peter
din Aiud și un Traminer Roz produs de Ioan Iepure din
Ciumbrud – la categoria mici producători.
Un alt eveniment foarte important, dedicat
promovării și dezvoltării economiei locale, a fost Târgul
Gustos de Alba, eveniment ajuns la cea de-a IXI-a ediție. Pe
parcursul a 3 zile de târg, între 18 și 20 mai, 59 de
expozanți au prezentat produse și preparate locale. Au
participat brutării, patiserii, cofetării, carmangerii,
producători de brânzeturi, miere şi produse apicole,
cultivatori de legume, fructe și viticultori. Un sector aparte

desfac produsele obținute în
fermele proprii în Piaţa volantă,
respectiv legume, fructe,
brânzeturi. Și la această ediție au
fost prezenți cu stand cu produse
locale producători din județul
înfrățit Tolna, din Ungaria.
Pe parcursul celor 3 zile au
avut loc diverse activități menite
să încurajeze consumul de
produse şi preparate locale şi să stimuleze prepararea
acestora după rețete din străbuni. Copiii au fost din nou în
centrul atenției, atelierul Produsele lactate, o hrană
sănătoasă Ziindu-le dedicat. În cadrul unei sesiuni
educative, copiii au aZlat
ce presupune o
alimentație sănătoasă,
au aZlat care sunt
beneZiciile consumului
de fructe şi legume şi
care este importanța
consumului de produse
lactate. Au participat 50
de copii, din ciclul
preșcolar și primar,
însoțiți de cadrele
didactice.
Tâ r g u l a f o s t
realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia și
Grupurile de Acțiune Locală Pe Mureş şi Pe Târnave, Ţara
Secaşelor Alba-Sibiu, Munții Metaliferi, Trascău şi Muntele
Mare și Valea Ampoiului – Valea Mureșului, având ca scop
principal creșterea competitivității producătorilor
autohtoni din industria alimentară şi promovarea valorilor
tradiționale culinare locale.
Ziua Rozelor este un alt eveniment menit să
promoveze o tradiție a județului Alba și să impulsioneze
dezvoltarea unui sector economic cu un impact important
în mediul rural: horticultura. Organizat în data de 30 iunie
2018 de Consiliul Județean Alba, împreună cu Filiala
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De asemenea, pe lângă produsele obținute din trandaZiri
(siropuri, dulcețuri etc.) au fost promovate produsele
producătorilor locali de: miere, turtă dulce, vinuri, produse

Județeană Alba a Asociației Amicii Rozelor din România,
Primăria Municipiului Aiud, Asociația Alba Afroda și
Grupurile de Acțiune Locală: Pe Mureş şi Pe Târnave, Țara
Secaşelor Alba-Sibiu, Munții Metaliferi, Trascău şi Muntele
Mare, evenimentul este un bun prilej pentru a sărbători
cultivatorii de material săditor Zloricol, viticol şi horticol,
dar şi de a promova localitatea, cu tradițiile şi produsele
locale.
Publicul prezent la această ediție a avut ocazia să
participe la numeroase momente atractive pentru toţi
iubitorii de roze: concursuri care au pus în valoare atât
splendoarea trandaZirilor (Cel mai frumos stand, Cel mai
frumos aranjament de tranda6iri), cât şi priceperea
cultivatorilor acestora (desemnarea TrandaZirului anului),
alături de recitaluri de muzică populară, spectacole cu
majorete, de dans modern, de dansuri populare românești
şi maghiare, tombolă cu premii pentru vizitatori, nelipsitul
foc de artiZicii şi două mult așteptatele concerte de muzică
ușoară, ale trupelor Compact şi Titan.
Au fost amenajate 37 de standuri, dintre care 11 ale
cultivatorilor de trandaZiri membri ai Filialei Județene Alba
a Asociației Amicii Rozelor din România.

tradiționale confecționate manual, produse cosmetice,
produse locale aZlate sub logo-ul Made in Aiud, dar şi portul
popular şi îndeletniciri de odinioară, precum torsul, țesutul,
cusutul etc. O altă secțiune a acestui eveniment, a devenit
din ce în ce mai căutată de vizitatori, aceștia apreciind
expozițiile cu vânzare de tablouri care au ca tematică
rozele.
Ca noutate, în program s-a remarcat introducerea
unei noi categorii la concursul Cel mai frumos aranjament
de tranda6iri - secțiunea dedicată publicului, la care acesta
are ocazia să îşi exerseze abilitățile artistice în materie de
decoruri Zlorale.
La concursul Duelul
Rozelor, adresat
producătorilor de
trandaZiri, dintre soiurile
de trandaZiri prezentate,
soiul Foc de tabără din
categoria Floribunda, a fost
ales TrandaZirul anului
2018. Acesta va constitui
brandul zonei pentru un an
întreg, până la următoarea ediție a evenimentului Ziua
Rozelor.
Cel mai mare târg anual organizat în județul Alba,
având ca scop promovarea agriculturii județului Alba și a
fermierilor ce sunt membri ai asociaților profesionale din
județ şi a produselor agricole ale acestora, a avut loc în
perioada 21-23 septembrie 2018, constituind cea de-a
XXVII-a ediție a Târgului Apulum Agraria.
Evenimentul este organizat de Consiliul Județean
Alba în parteneriat cu Primăria municipiului Alba Iulia și
Grupurile de Acțiune Locală Pe Mureş şi Pe Târnave, Țara
Secaşelor Alba-Sibiu, Munții Metaliferi, Trascău şi Muntele
Mare și Valea Ampoiului – Valea Mureșului.
Evenimentul a reunit 114 expozanți, producători şi
fermieri locali din județul Alba. Au fost organizate degustări
de vinuri, demonstrații culinare şi hipice, prezentări,
concursuri şi ateliere.
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Seria evenimentelor anuale, organizate de Consiliul
Județean Alba, pentru impulsionarea și susținerea mediului
de afaceri județean, s-a încheiat cu cea de-a XII-a ediție a
evenimentului Best of Business , eveniment consacrat
recunoașterii performanțelor obținute de către agenții
economici din județul Alba, cu capital românesc şi străin,
din industrie, construcții, servicii şi agricultură.
Au fost premiați 84 de agenți economici, atât din
domeniul industriei, cât şi din agricultură, Ziind folosiți
indicatori tehnico-economici de Ministerul Finanțelor
Publice - Direcția Generală de Administrare a Marilor
Contribuabili, Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Alba şi Zirmele din județul Alba.
Un loc aparte în acordarea premiilor Best of Business
au avut-o reprezentanții Grupurilor de acțiune locală, ai
asociațiilor profesionale din judeţ şi ai presei care au
susținut şi promovat mediul de afaceri din județul Alba.
Noutatea ediției din acest an a reprezentat-o
seminarul Rolul producătorilor locali în dezvoltarea zonelor
rurale prin intermediul politicilor europene, care a avut ca
scop promovarea politicilor europene în zonele rurale şi a
principalelor priorități ale Politicii Agricole Comune
2021-2027, abordând teme de discuție precum:
➢
p a r te n e r i a te l e p u b l i c - p r iva te p e n t r u
susținerea producătorilor locali;
➢
crearea unui lanţ de producție pentru
valoriZicarea superioară a produselor locale;
➢
promovarea producătorilor şi a produselor
locale, valoriZicarea acestora nu doar în pieţe locale, târguri
de proZil, ci şi în magazine, rețele de supermarketuri sau
online.
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Strategia de Promovare a Județului Alba ca

❖

cooperarea instituțională pentru dezvoltarea

destinație pentru investitori 2018-2023 - a fost
Zinalizată și adoptată de către Consiliul Județean Alba, în

economică la nivel județean;
❖
echiparea edilitară - serviciile publice.

anul 2018.
Scopul deZinit al Strategiei este asigurarea unui nivel
de trai ridicat al populației județului Alba, prin dezvoltarea
durabilă a sectoarelor economice, prin încheierea de
parteneriate cu instituții publice/private și autorități locale,
având ca obiective: asigurarea unui climat favorabil la
nivelul administrațiilor locale din județul Alba pentru
investitori și mediul de afaceri, precum şi promovarea
resurselor economice şi a potențialului de dezvoltarea al
judecului Alba în mediul de business național şi
internațional. Documentul prezintă direcțiile majore de
acțiune în domeniul dezvoltării economice pornind de la
analiza diagnostic a situației existente la nivelul județului
Alba.

Au participat reprezentanți ai administrațiilor locale,
instituțiilor publice județene, agenți economici şi ONG-uri
din judeţ, propunerile făcute de către aceștia Ziind preluate
şi prelucrate în mod corespunzător de către echipa de
lucru.
Documentul rezultat va urmări clariZicarea
contextului actual, în vederea îmbunătățirii situației
existente, urmând să devină o platformă comună de lucru
pentru toți actorii din acest domeniu, sub coordonarea
Consiliului Județean Alba, în calitate de administrație locală
de nivel județean.
De asemenea a fost realizată analiza diagnostic a
spațiului rural al județului Alba, în vederea realizării
Strategiei de dezvoltare rurală a județului Alba pe
perioada 2018-2023, urmând ca pe parcursul anului 2019
aceasta să Zie Zinalizată.

Pentru deZinitivarea documentului s-au organizat
patru întâlniri de lucru zonale:
❖
Blaj (participanți din zona: Blaj, Aiud, Ocna
Mureş) – 19 iunie 2018, locația Palatul Cultural Blaj;
❖
Sebeș (participanți din zona: Sebeș, Cugir) - 3
iulie 2018, locația Leul de Aur;
❖
Câmpeni (participanți din zona Câmpeni,
Zlatna, Abrud, Baia de Arieş) – 26 iunie 2018, locația
Primăria Câmpeni;
❖
Alba Iulia (participanți din zona: Alba Iulia,
Teiuş) – 14 iunie 2018, locația Instituția Prefectului Alba.
În cadrul întâlnirilor au fost organizate ateliere de
dezbatere care au vizat:
❖
promovarea economică a județului Alba;
❖
forţa de muncă şi formarea profesională;
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PROIECTE CU FONDURI NERAMBURSABILE
ACCESARE, MONITORIZARE, SUSTENABILITATE
A. Cereri depuse pentru obținerea de Kinanțare
nerambursabilă în anul 2018
EXTINDERE ŞI DOTARE UNITATE DE PRIMIRI
URGENȚE A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă
îmbunătățirea calității şi eZicienței îngrijirii spitalicești de
urgență asigurate în cadrul Spitalului Județean de Urgență
Alba Iulia. Se dorește extinderea infrastructurii Unităţii de
Primiri Urgențe cu o suprafață de 855,90 mp, în termen
de 36 luni de la semnarea contractului de Zinanțare,
precum și dotarea structurii UPU cu 371 echipamente,
utilaje şi dotări medicale.
Valoarea totală a proiectului este de 7,531,213.90
lei, din care contribuția proprie a Consiliului Județean
Alba este de 136,739.82 lei, reprezentând 2% din valoarea
eligibilă a proiectului.
Proiectul a fost depus la data de 18.04.2018 și a
parcurs etapa de evaluare a conformității administrative
și a eligibilității, în luna decembrie 2018 Ziind demarată
etapa de pre-contractare.

EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ÎN VEDEREA
RECOLĂRII AMBULATORIULUI INTEGRAT AL
SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENTĂ
Obiectivul general al investiției vizează creșterea
gradului de accesul la serviciile preventive și de îngrijire
medicală primară, prin relocarea Ambulatoriului din Alba
Iulia, Str. Mușețelului, nr. 2 în spațiile extinse, modernizate
şi dotate din clădirea spitalului şi policlinicii din Alba Iulia,
B-dul Revoluției 1989, nr. 23. Se vor îmbunătăţi condițiile
de preluare şi tratament a pacienților, se vor reduce timpii
de așteptare prin creșterea capacității de primire şi prin
eZicientizarea circuitelor funcționale; se va dota
ambulatoriul integrat al SJU Alba Iulia cu 569
echipamente medicale.
Valoarea totală a proiectului este de 10,700,750.00
lei, din care contribuția proprie a Consiliului Județean
Alba este de 214,015.00 lei, reprezentând 2% din valoarea
eligibilă a proiectului.
Proiectul a fost depus la data de 31.07.2018 și are o
durată a implementării de 44 luni de la data semnării
contractului de Zinanțare.
În luna septembrie proiectul a parcurs etapa de
veriZicarea conformității administrative și eligibilității
cererii de Zinanțare, Ziind admis în următoarea etapă a
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procesului de evaluare și selecție, respectiv evaluarea

În luna octombrie s-a demarat etapa precontractuală.

tehnică şi Zinanciară.
EUROPEAN ELECTIONS AND DEMOCRACY ÎN A DIGITAL
MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E:
DN1 - GÂRBOVA DE JOS - GÂRBOVIȚA - GÂRBOVA DE SUS

AGE. SUPPORTING PARTICIPATION AND DIGITAL
CULTURE (2019-2020)

Obiectivul general al proiectului este creșterea
gradului de accesibilitate pe teritoriul administrativ al
municipiului Aiud, prin asigurarea legăturii localităților
Gârbova de Jos, Gârbovița și Gârbova de Sus cu rețeaua
TEN-T și îmbunătățirea calității vieții populației din
localitățile vizate de proiect și din cele limitrofe.
Se vor moderniza 7675 m din traseul de drum
județean DJ103E și se vor amenaja 2 stații de transport
public, asigurându-se astfel creșterea siguranței circulației.
Valoarea totală a proiectului este de 7,074,440.03 lei din
care contribuția proprie a Consiliului Județean Alba este de
139,232.25 lei.
Cererea de Zinanțare a fost depusă în data de
21.09.2018, derulându-se, până acum, etapa de veriZicare a
proiectului și vizita în teren pentru pentru veriZicarea
obiectivului de investiție descris în cererea de Zinanțare. În
luna octombrie s-a demarat etapa precontractuală.

Proiectul a fost depus în septembrie 2018 de
Federation de Municipios de Madrid, Spain în parteneriat
cu un număr de 13 organizații și autorități publice, din 13
țări: Lituania, Polonia, Croația, Marea Britanie, Belgia, Italia,
Spania, Suedia, România, Slovenia, Bulgaria, Serbia și
Macedonia, printre care și județul Alba.
Proiectul are ca obiectiv principal sprijinirea
participării civice și politice în contextul actual al
dezvoltării culturii digitale. In urma implementării
proiectului, municipalități, regiuni și organizații civice, vor
putea să răspundă provocărilor actuale astfel încât să Zie
mai eZiciente în utilizarea digital media, care este un
element important al bunei guvernări.

CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN DJ107K:
GALDA DE JOS - MESENTEA - BENIC - ÎNTREGALDE, JUD.
ALBA, KM 17+700-23+700
Obiectivul general al proiectului este creșterea
gradului de accesibilitate în zona turistică a munților
Trăscău și îmbunătățirea calității vieții populației din
localitățile vizate de proiect și din cele limitrofe. Proiectul
presupune modernizarea unei porțiuni de 6 km din drumul
județean DJ107K.
Valoarea totală a proiectului este de 8,309,360,18 lei,
din care contribuția proprie a Consiliului Județean Alba
este de 166,072.20 lei.
După etapa de veriZicare a proiectului, a avut loc în
octombrie 2018, vizita la fața locului de către
reprezentanții OI POR ADR Centru pentru veriZicarea
obiectivului de investiție descris în cererea de Zinanțare și
anexele sale și cu locația proiectului declarate în cererea de
Zinanțare.

EUROPEAN SIGNIFICANCE OF LOCAL HERITAGE
(2019-2020)
Proiect depus în septembrie 2018, de Kistarcsa
Cultural Associaion, Hungary în parteneriat cu 13 ţări Spania, Serbia, Slovenia, Italia, Bulgaria, Croația, România,
Macedonia, Polonia, Suedia, Letonia, Belgia şi Ucraina unde sunt implicate organizații şi autorități publice, între
care Județul Alba. Consiliul Județean Alba și-a propus să
promoveze Palatul Cultural Blaj ca obiectiv de patrimoniu
cultural local reabilitat. Temele propuse de Consiliul
Județean Alba în cadrul proiectului se referă la: educarea și
sensibilizarea tinerilor pentru recunoașterea și respectarea
patrimoniului local și european; valoriZicarea turistică a
patrimoniului local și introducerea în circuitul european.
Perioada de implementare a proiectului este de 2 ani.
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B. Proiecte cu Kinanțare nerambursabilă aKlate în
implementare în anul 2018

site-ului proiectului; planul de acțiune (monitorizare,

Reabilitarea energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud

publice locale;
În perioada 23-29 mai 2018 au fost organizate
workshop-uri informale în 6 şcoli gimnaziale (Roşia de
Secaş, Doștat, Lunca Mureşului, Noşlac, Unirea şi Fărău), cu
tema „Companii şi meserii în județul Alba, România”,
dedicate promovării învățământului profesional şi tehnic în
rândul a peste 200 elevi din clasele a VI-a, a VII-a şi a VIII-a.

În cursul anului 2018, în cadrul acestui proiect, au
fost executate atribuții speciZice, pentru Comitetul de
Coordonare și Monitorizare:
o
veriZicarea activității echipei de management
în sensul încadrării în calendarul activităților, bugetul
proiectului,
o
Avizarea documentelor depuse către OI POR
ADR Centru în cadrul activităților de implementare,
o
Avizarea propunerilor echipei de management
cu privire la actualizarea elementelor contractului

evaluare, diseminare) pentru creșterea atractivității ÎPT,
elaborat în cooperare şcoală–mediu de afaceri–autorități

TECHNIC – TECHnical partNership towards Innovation
and Cooperation for VET
Obiectivul general al proiectului este creșterea
atractivității învățământului profesional și tehnic (ÎPT)
pentru elevi și părinți, prin elaborarea unei strategii
eZiciențe de promovarea și orientare a elevilor în carieră,
astfel încât numărul elevilor care optează pentru IPT în
zonele de proveniență ale școlilor partenere în proiect, sa
crească cu 5%, în intervalul 2017 – 2019 (perioada
derulării proiectului).
Proiectul este depus în parteneriat, unde lider de
proiect este Inspectoratul Școlar al Județului Alba și 7
parteneri: Consiliul Județean Alba, Colegiul tehnic
„Alexandru Domșa” Alba Iulia, Liceul Tehnologic „Timotei
Cipariu” Blaj; Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk – GBG
Pritzwalk, Germania; MANCOM GmbH, Germania; Umbria
Training Center, Italia; Istituto Professionale Industria e
Artigianato „L. Santarella”, Italia.
În perioada 19-23 martie 2018 a avut loc la
Pritzwalk, Germania o întâlnire de lucru planiZicată în
cadrul proiectului la care au participat reprezentanți ai
Ziecărui partener. Tematica a avut în vedere: obiectivele
proiectului în contextul Programului Erasmus+,,Acţiunea
cheie KA202 Parteneriate strategice în domeniul formarii
profesionale VET; realizarea ghidului de consiliere
vocațională, a notebook-ului meseriilor si a e-book-ului cu
povești de succes ale absolvenților de ÎPT; conținutul

În data de 30 octombrie 2018, la Camera de Comerț
şi Industrie Alba, s-a desfășurat un workshop în cadrul
”Săptămânii Europene a Competențelor Profesionale 2018”,
cu tema „Companii şi antreprenoriat în județul Alba” la care
au participat elevii din cadrul Colegiului Economic „D.P.
Marţian” din Alba Iulia. Evenimentul a avut loc cu sprijinul
Camerei de Comerț şi Industrie Alba și a urmărit să
prezinte elevilor din învățământul profesional şi tehnic,
informații despre companiile din județul Alba şi
organizațiile care vin în sprijinul mediului de afaceri.
În perioada iunie – iulie 2018, au fost organizate
patru workshop-uri (în Blaj, Sebeş, Cîmpeni şi Alba Iulia)
privind perspectivele de dezvoltare în domeniul forței de
muncă în județul Alba, pentru perioada 2018-2023, unde a
fost prezentat proiectul TECHNIC și sistemul de învățământ
profesional şi tehnic (VET) din județul Alba. În cadrul
acestor întâlniri s-a arătat că asigurarea unei forţe de
muncă caliZicate este o prioritate pentru companii, acestea
Ziind interesate în cooperare pe termen lung cu actori
relevanți. Au fost discutate şi măsuri care ar putea Zi incluse
în Planul de Acțiune pentru creșterea atractivității VET.
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În perioada 11 – 18 noiembrie 2018 a avut loc un

parteneri, schimb de bune practici, dezvoltarea

program de formare profesională la care au participat
reprezentanți ai Ziecărui partener. Tema cursului de

comunităților rurale, dezvoltarea colaborărilor actorilor
locali (fermieri, GAL-uri, cetățeni, autorități publice locale,

formare a avut în vedere: promovarea VET în comunitate,
instrumentele şi metodele de consiliere vocațională
utilizate în Italia, relațiile cu întreprinderile şi autoritățile
locale pentru dezvoltarea VET, utilizarea TIC în promovarea
educației profesionale.

etc.), cauzele euro-scepticismului;
În luna septembrie 2018 a avut loc o acțiune locală
(seminar) cu ocazia organizării în Alba Iulia a Târgului
Apulum Agraria – cu tema „Rolul producătorilor locali în
dezvoltarea zonelor rurale prin intermediul politicilor
europene” la care au fost prezenți 30 de participanți
(producători locali, reprezentanți GAL-uri, reprezentanți
asociații de producători locali, aleși locali, funcționari
publici, experți).

ENSuRe – European Network for the Cohesion
and Solidarity in Rural Areas- Rețea Europeana pentru
Coeziune și Solidaritate în Zonele Rurale

Proiectul se implementează în cadrul unui consorțiu
a 14 parteneri din 13 țări, dintre care 12 sunt din Uniunea
Europeană și 2 din țările vecine, Serbia și Muntenegru.
Proiectul abordează aspecte curente, importante
pentru cetățenii din mediul rural, cum ar Zi: dezvoltarea
locală, mobilitatea transfrontalieră a lucrătorilor agricoli,
securitate alimentară, etc. Acest proiect răspunde unor
întrebări precum: semniZicația sprijinului acordat de UE,
Euro-scepticismul și cetățenia UE în zonele rurale.
Rezultatul pe termen lung este realizarea unui parteneriat
de lungă durată sub forma unei rețelei profesionale care va
asigura schimbul de informații şi de experiență între
parteneri.
În iunie 2018 a avut loc o întâlnire transnațională la
care au participat reprezentanți ai partenerilor proiectului
la Federația Municipiilor din Madrid (FMM), Spania. Tema
acestei întâlniri de lucru a vizat nevoile cetățenilor din
mediul rural în ţările partenerilor, comunicarea între

În cadrul proiectului a fost elaborată o broșură în
care este prezentată Rețeaua ENSURE - Rețea europeană
pentru coeziune şi solidaritate în mediul rural, o diversitate
de parteneri care reprezintă autorități locale şi regionale,
federații, o universitate şi ONG-uri din Uniunea Europeană
(Slovenia, Bulgaria, Croația, Cehia, Grecia, Ungaria, Italia,
Lituania, Polonia, România şi Spania), Muntenegru şi
Serbia. În cadrul acestei broșuri vor Zi prezentate întâlnirile
transnaționale ENSURE din Grecia, Spania, Croația, Slovenia
şi Italia, unde ca Ziecare partener organizează acțiuni locale
la nivelul Ziecărei regiuni.
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SIMPLA – Sustainable Integrated Multi-sector
PLAnning
Scopul proiectului este de a creste capacitatea
autorităților publice de a planiZica şi implementa politici
energetice durabile şi măsuri prin crearea condițiilor de
integrare inteligentă între PAED (Planuri de Acțiune pentru
Energie Durabilă) şi PMUD (Planurile de Mobilitate Urbană
Durabilă), două instrumente de planiZicare locală integrată,
promovate de Comisia Europeană.
Activitățile derulate de
către Consiliul Județean Alba în
anul 2018 sunt următoarele:
▪

desfășurarea activităţilor de coaching, ce au

presupus sprijin pentru autorităţile publice locale în
armonizarea efectivă a planurilor de energie și mobilitate a
5 municipalităţi: Alba Iulia, Sebeş, Târgu Mureş, Baia Mare
şi Oradea,
▪ s-au desfăşurat şase webinarii (prezentări online)
pe tema armonizării planiZicării energetice și a mobilității,
vehiculele electrice, mobilitatea inteligentă și tranziția de la
PAED către PAEDC, etc., care au fost urmărite de funcţionari
publici ai autorităţilor publice locale din România, ele
putând Zi vizualizate în continuare accesând linkul
http://www.simpla-project.eu/ro/news/webinariile-simpl
a-sunt-lansate/,
▪ au avut loc două întâlniri transnaţionale în cadrul
proiectului: în perioada 18-20 iunie 2018 a fost organizată,
de Consiliului Județean Alba, în colaborare cu Agenţia
Locale a Energiei Alba, o întâlnire în Alba Iulia, unde au fost
abordate teme precum: stadiul training-ului şi
coaching-ului în cadrul proiectului în ţările partenerilor,
impactul webinariilor, actualizarea ghidului SIMPLA şi a
Observatorului online;
în perioada 26 noiembrie - 1
decembrie 2018 a avut loc o altă întâlnire la Trieste, Italia
care a avut drept scop schimb de bune practici şi conferinţa
Zinală în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele
proiectului, a fost analizat stadiul implementării proiectului
şi au fost planiZicate ultimele activităţi în cadrul proiectului
SIMPLA.

▪ A fost promovată Convenția Primarilor - Planul de
Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă, în cadrul unor
workshop-uri, pe teme precum: politici și acțiuni locale
pentru stimularea inovării în mediul construit și reducerea
emisiilor de dioxid de carbon. De asemenea, a fost folosit și
mediul online, făcându-se promovare pe site-urile
www.cjalba.ro, www.uncjr.ro, Facebook şi Twitter.

C. Proiecte cu Kinanțare nerambursabilă, aKlate în
faza de sustenabilitate, în anul 2018

Oportunități sporite pentru șomeri şi persoanele
aKlate în căutarea unui loc de muncă, din regiunile
Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o
piaţă a muncii modernă, Klexibilă şi inclusivă
Activitățile derulate:
▪ Organizarea de cursuri de formare profesională
pentru adulți, caliZicarea Operator CNC (720 ore pregătire
teoretică şi practică): în anul 2018 s-a derulat seria 3 de
cursuri Operator CNC la sediul ADSEA - CROFP Cugir, în
perioada 02.10.2017 – 02.04.2018, unde au fost înscriși 16
persoane, Zinalizat 12 persoane.
▪ S-a aprobat înZiințarea CENTRULUI DE INOVARE ȘI
TRANSFER TEHNOLOGIC CUGIR-ALBA (CITT) – structură
fără personalitate juridică, având autonomie Zinanciară, în
cadrul asociației, în scopul depunerii unei cereri de
Zinanțare prin Programul Operațional 2014-2020, Axa
prioritară 1, Promovarea Transferului Tehnologic.
▪

S-a depus proiectul „Parteneriate pentru

stimularea angajabilității și locuri de muncă inovatoare”
Zinanțat prin POCU 2014-2020, Axa prioritară – Locuri de
muncă pentru toți, al cărui solicitant este Școala Romana de
Afaceri a Camerei de Comerț și Industrie Alba Iulia, în
parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare
Socio-Economică Alba (a cărui membru fondator este și
Consiliul Județean Alba) și Asociația ”EU SUNT”. Perioada
de implementare a proiectului este 19 luni. Proiectul a fost
admis iar implementarea proiectului a început din luna
iulie 2018.
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Dezvoltare Bucureşti (Asociaţia Clubul Sportiv Social
În luna decembrie s-a Zinalizat perioada de
sustenabilitate a proiectului.
Egalitate şi acces pe piaţa muncii
Activitățile speciZice având ca temă egalitatea și accesul pe
piața muncii derulate în anul 2018 sunt următoarele:
▪

Dezbateri publice, în contextul elaborării

strategiilor de dezvoltare în domeniul investițiilor,
turismului și forței de muncă în județul Alba,
▪

Campanii VET adresate elevilor din zonele

dezavantajate ale județului, în vederea promovării
oportunităților de formare profesională în domeniul
tehnologic,
▪ Luna august 2018 - participarea la organizarea
evenimentului dedicat exclusiv femeilor ”Centenar Women
Rally” care a avut ca temă implementarea unei conduite
corecte la volan, precum și promovarea patrimoniului
turistic din județul Alba și Cluj,
▪ Atelier de antreprenoriat – în cadrul căruia s-a
desfășurat activități de informare, consiliere și orientare
spre formare profesională în domeniul antreprenoriatului.
S-a Zinalizat cu recomandarea de participare la un curs de
formare profesională, în vederea obținerii unui certiZicat de
competențe antreprenoriale, la care au participat 13
persoane din instituții publice, mediul privat, persoane
inactive,
▪

În luna decembrie s-a Zinalizat perioada de

sustenabilitate a proiectului.
Punţi comunitare
În perioada de asigurare a sustenabilității proiectului
au fost efectuate vizite semestriale de monitorizare a celor
7 structuri de economie socială, dintre care 3 SES-uri au
fost înZiințate de către Consiliul Judeţean Alba (Asociaţia
Radovan Construct Ighiu, Asociaţia ProTradiţia Abrud şi
Asociaţia Civitas Florin Blaj); 2 SES-uri au fost înZiinţate de
partener 1 - Fundaţia CIVITAS Cluj-Napoca (Asociaţia
Textila Sic şi Asociaţia Co-Pet Apahida) şi 2 SES-uri au fost
înZiinţate de Partener 2 - SC Grup de Consultanță pentru

Braşov şi SC Smart Multinedia Services SRL Sânpetru).
În cadrul vizitelor de monitorizare
post-implementare a structurilor de economie socială, au
fost urmărite aspectele prevăzute în contractul de
Zinanțare, în ceea ce privește asigurarea sustenabilităţii
proiectului, după cum urmează: menținerea destinației
bunurilor/ echipamentelor achiziționate, menținerea
activității structurii de economie socială, păstrarea
documentelor aferente proiectului şi notiZicarea oricărei
modiZicări aduse în structura de conducere sau în ceea ce
privește locația, activitatea, echipamentele, etc.,
În luna decembrie s-a Zinalizat perioada de
sustenabilitate a proiectului.
SES-am deschide-te!
În perioada de asigurare a sustenabilității proiectului
au fost efectuate vizite semestriale de monitorizare a celor
7 structuri de economie socială dintre care 4 SES-uri au
fost înZiințate de către Consiliul Judeţean Alba (Asociaţia de
recuperare şi agrement Leorinţ, Asociaţia Viaţă Sănătoasă
Abrud, Centrul de promovare comunitară Blaj şi SC
Tamplărie Roman SRL), 2 SES-uri au fost înZiinţate de
partener 1-Fundaţia CIVITAS Cluj-Napoca (Asociaţia
Mesteşugarii de Câmpie Bonţida şi Asociaţia Centrul de
ambalare a produselor locale Paqstudio Sic) şi 2 SES-uri au
fost înZiinţate de Partener 2 -S C Grup de Consultanță
pentru Dezvoltare Bucureşti (SC Transilvania Print SRL
Sâmpetru şi Asociaţia Hermannstadt Sibiu).
În cadrul vizitelor de monitorizare
post-implementare a structurilor de economie socială, au
fost urmărite aspectele prevăzute în contractul de
Zinanțare, în ceea ce privește asigurarea sustenabilităţii
proiectului, după cum urmează: menţinerea destinaţiei
bunurilor/ echipamentelor achiziţionate, menţinerea
activităţii structurii de economie socială, păstrarea
documentelor aferente proiectului şi notiZicarea oricărei
modiZicări aduse în structura de conducere sau în ceea ce
priveşte locaţia, activitatea, echipamentele, etc.,
În luna decembrie s-a Zinalizat perioada de
sustenabilitate a proiectului.
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Managementul integrat al siturilor ROSCI0085

Urgență „Unirea” al județului Alba pentru cele 14

Frumoasa şi POSPA0043 Frumoasa

autospeciale achiziționate pentru Județul Alba.
b. Participarea la ședințele Adunării Generale și a

Asigurarea sustenabilităţii proiectului se realizează
prin implementarea Planului de management al sitului
Frumoasa aprobat prin Ordinul Ministrului mediului și
pădurilor nr. 1158/2016.
Activitatea de asigurare a sustenabilității proiectului
este realizată prin Compartimentul Arii Protejate din
cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism care
urmărește atingerea obiectivelor generale cuprinse în
Planul de management al sitului Frumoasa:
➢ asigurarea stării de conservare favorabilă pentru
toate tipurile de habitate şi pentru speciile de interes
comunitar din situri;
➢ promovarea şi aplicarea unor forme de vizitare şi
turism în concordanță cu obiectivele de conservare ale
sitului;
➢ îmbunătățirea atitudinii populației faţă de valorile
naturale ale sitului, prin informare, conștientizare,
implicare şi educarea a tinerei generații în spiritul
protecției naturii;
➢ asigurarea unui management integrat eZicient şi
adaptabil în vederea realizării obiectivelor.

Consiliului de Administrație în care au fost puse în discuție
realizarea unei strategii de dezvoltare socio-economică
durabile a Văii Râului Mureș, Regiunea Centru precum și
oportunitatea dezvoltării unor alte proiecte comune în
regiunea Centru.

Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor
operaționale pentru intervenții în situații de urgență

D. PlaniKicare strategică - realizarea Strategiilor
sectoriale de dezvoltare a județului Alba
În anul 2018, în contextul elaborării strategiilor
sectoriale de dezvoltare a județului Alba, pentru perioada
2018-2023, Serviciul accesare şi coordonare proiecte a
elaborat planul de lucru aferent elaborării acestor strategii,
a asigurat cadrul organizatoric corespunzător, a coordonat
și a acordat asistență tehnică în demersul elaborării
strategiilor sectoriale, pentru următoarele domenii de
interes, după cum urmează: drumuri județene, utilități
publice, cultură, turism, monumente istorice, arii protejate,
dezvoltare rurală, învestiții, VET, sănătate și energie.
În decursul anului 2018 au avut loc consultări
publice pentru următoarele strategii:
✓ În luna februarie pentru „Strategia de protecție a
monumentelor istorice 2018-2023”,
✓ În luna mai pentru „Strategia Județului Alba în
domeniul sănătății, 2018-2023” şi pentru „Strategia de
dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice,
2018-2023”,
✓ În luna iunie pentru „Strategia Județului Alba în

În cursul anului 2018 s-a participat la:
a. Inventarierea elementelor de natura activelor, în
contextul contractelor de comodat încheiate între ADI
Centrul Transilvaniei şi Inspectoratul pentru Situații de

domeniul energiei 2018-2023”.
De asemenea în decursul anului 2018 au fost
organizate întâlniri de lucru, dezbateri tehnice și dezbateri
publice pentru strategiile din domeniul investițiilor,
turismului și VET. Astfel, au fost organizate patru întâlniri
de lucru cu următoarea tematică:
o Județul Alba - destinație pentru mediul de afaceri,
o Turismul în Alba, Forţa de muncă - resursă
importanta pentru mediul de afaceri,
o Plan de acțiune pentru creșterea atractivității
învățământului profesional şi tehnic,
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o Sprijinirea afacerilor în Regiunea Centru - strategii
şi servicii cu valoare adăugată.

În cadrul Strategiei de promovare a județului ca
destinație pentru investitori, Consiliul Județean Alba și-a
propus să promoveze Județul Alba prin stabilirea de noi
parteneriate cu țările în care România are reprezentanțe la
nivel diplomatic.
Una dintre țările cu care județul Alba a demarat procesul de
c o o p e ra re , d e s t a b i l i re a re l a ț i i l o r b i l a t e ra l e
socio-economice este Marea Britanie. Astfel, în luna iunie
2018, în urma unei invitații, Consiliul Județean Alba a
participat la o vizită de informare la Consulatul OnoriZic al
României la Winchester în vederea realizării unor inițiative
de cooperare între SE Angliei și Județul Alba, în cadrul
căreia au fost punctate următoarele aspecte:
• vizitarea Centrului de afaceri, ce va Zi legătura
mediul de afaceri din Județul Alba cu zona Winchester, cu
scop deschiderii unor puncte de lucru în Marea Britanie;
• întâlnire cu reprezentantul din partea autorităților
locale din Winchester, dl. Mark Baulch, Camera de Comerț
din Hampshire, pentru stabilirea detaliilor legate de
întâlnirea ulterioară a reprezentanților politici și economici
ai regiunii de SE a Angliei și cei ai județului Alba, în vederea
valoriZicării potențialilor investitori, cooperare în domenii
atât comerciale, cât și turistice.
• întâlnire cu dl. Prof. Christopher Turner,
reprezentantul Universității din Winchester, în vederea
stabilirii de relații bilaterale între Universitățile din cele
două zone, informarea privind condiția studenților români
după BREXIT, intențiile de deschidere a unor Centre
regionale de recrutare și management post universitar al
studenților în România.

E. Instruire și informare în domeniul Kinanţărilor
nerambursabile
În vederea implementării Strategiei de Dezvoltare a
Județului Alba pentru perioada de programare 2014-2020,
dar şi pentru îmbunătățirea capacității administrației
publice privind accesarea, implementarea şi coordonarea
proiectelor cu Zinanțare europeană şi/sau națională,
folosind platforma MY SMIS, membrii serviciului au
participat la evenimentele organizate de către Agenția
pentru Dezvoltare Regională Centru, alte instituții, la
conferințe, seminarii, dezbateri, dar şi consultări publice pe
diverse ghiduri publicate pe Programul Operațional
Regional, Programul ”Europa pentru Cetățeni”, Programul
”Europa Creativă”, Programul Operațional Capital Uman.
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BUGET - VENITURI
În vederea dezvoltării unui management performant al resurselor bugetare s-a urmărit şi în anul 2018 realizarea
unui buget echilibrat atât pentru activitatea proprie cât şi pentru cea a ordonatorilor terțiari a instituțiilor publice şi
societăților comerciale de sub autoritatea Consiliului Județean. La Ziecare rectiZicare a bugetului s-a avut în vedere
asigurarea condițiilor materiale şi a surselor de Zinanțare pentru asigurarea funcționării autorității executive județene şi
pentru realizarea obiectivelor şi acțiunilor de interes județean.
Bugetul general al Județului Alba a fost aprobat inițial în sumă de 509.892,22 mii lei, bugetul general Zinal Ziind în
sumă de 572.479,26 mii lei, repartizat pe două componente de bază: buget de funcționare (adică totalul cheltuielilor de
funcționare, respectiv serviciile minime care sunt în Zinanțarea unei autorități locale, fără de care nu poate funcționa) și
buget de dezvoltare (respectiv totalul cheltuielilor pentru obiectivele de investiții, conform programelor de dezvoltare
națională, județeană şi locală).
Activitatea Consiliului Județean Alba în anul 2018 a fost orientată în principal spre realizarea programului acțiunilor
economico-sociale cuprinse în Programului de dezvoltare a județului Alba pe anul 2018.
În ceea ce privește execuția veniturilor bugetului propriu al județului Alba, în anul 2018, acestea sunt în sumă de
266.759,44 mii lei, încasările cele mai mari Ziind în principal din cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit, a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și a sumelor încasate de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate
și a preZinanțărilor.
În anul 2018, conform Legii bugetului de stat pe anul 2018, prin derogare de la prevederile art.32 şi 33 din Legea nr.
273/2006 privind Zinanțele publice locale, cu modiZicările şi completările ulterioare, a fost stabilit un nou mecanism de
alocare a cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale. Astfel, procentul de alocare a cotelor defalcate din impozitul pe venit alocate bugetului local este de 11,25% Ziind
alocat direct conform anexei la legea bugetului de stat.
Având în vedere această prevedere legislativă, precum și scăderea cotei din impozitul pe venit de la 16% la 10% se
constata o scădere a sumelor alocate și încasate din impozitul pe venit la bugetul local al județului în anul 2018 respectiv
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de 40.499 mii lei, atât față de sumele încasate în anul 2017,
în sumă absolută de 49.865 mii lei cât și față de suma
încasată în anul 2016, în sumă absolută de 42.385 mii lei.

Structura bugetului județului Alba pe anul 2016- 2018,
pe surse de Kinanțare se prezintă astfel:

Această structură se datorează faptului că, potrivit
legislației naționale în vigoare, la nivel județean nu există o
gamă foarte largă de venituri proprii, astfel că ponderea
acestora, deținută în total venituri, pentru anul 2018, este
de 23,96%.
În categoria ”Sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat” sunt cuprinse, în conformitate cu
prevederile Legii nr.273/2006 – legea Zinanțelor publice
locale, cu modiZicările şi completările ulterioare,
următoarele venituri:
- sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru
Zinanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor
respectiv:
✓
Zinanțarea sistemului de protecție a copilului
şi centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap;
✓
Zinanțarea cheltuielilor determinate de
implementarea Programului pentru scoli al României;
✓
Zinanțarea cheltuielilor prevazute la art.104
alin2 lit.b d din Legea educației naționale nr.1/2011, cu
modiZicările și completările ulterioare, din învățământul
special și centrele de resurse și asistență educațională;
✓
Zinanțarea drepturilor copiilor cu cerințe
educaționale special care frecventează învățământul
special;
✓
Zinanțarea instituțiilor de cultură
descentralizate începând cu anul 2002;
✓
plății contribuțiilor pentru personalul
neclerical angajat în unitățile de cult din țâră;
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✓
Zinanțarea serviciilor publice comunitare de
evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor
județene;
- sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru
Zinanțarea cheltuielilor privind drumurile județene;
- sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale.
Aceste categorii de venituri sunt aprobate anual prin
legea bugetului de stat, putând Zi modiZicate prin
rectiZicările bugetare anuale.
În anul 2018 execuţia la acest capitol este în sumă de
109.678,00 mii lei, ceea ce reprezintă 41,12% din total
buget local, menționând totodată că, prin
ordonanța
privind rectiZicare bugetară nr.78/2018, Hotărârea
Guvernului
nr.98/2018, Hotărârea Guvernului
nr.948/2018 privind alocarea unei sume din fondul de
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, acesta categorie
de venituri a fost majorată faţă de suma alocată inițial prin
legea bugetului de stat, cu suma de 18.426 mii lei.
O altă categorie de venituri o reprezintă subvențiile
primite de la alte nivele ale administrației publice şi sume
de la UE, adică subvențiile primite pentru Zinanțarea
drepturilor acordate persoanelor cu handicap, pentru
Zinanțarea camerelor agricole, pentru Zinanțarea aparaturii
medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în
sănătate, sumele primite de la UE/ şi alţi donatori în contul
plăților efectuate (respectiv sumele primite pentru
derularea proiectelor cu Zinanțare externă post-aderare).

CHELTUIELILE

Fundamentarea şi aprobarea cheltuielilor bugetului
local s-a efectuat în strânsă legătură cu posibilitățile reale
d e î n c a s a re a ve n i t u r i l o r b u g e t a re . To t o d a t ă ,
fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor
bugetare pe ordonatori de credite, pe destinații, respectiv
pe acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective, se
efectuează în concordanță cu atribuțiile ce revin
autorităților administrației publice locale, cu prioritățile
stabilite de acestea, în vederea funcționării lor şi în
interesul colectivităților locale respective.
Cheltuielile bugetului local exprimă eforturile
Zinanciare realizate de autoritatea administrației publice
județene pentru acoperirea cerințelor sociale, culturale,
economice, a serviciilor de dezvoltare publică şi a altor
cerințe ale locuitorilor județului.
În domeniul învățământului, Consiliul Județean
Alba, în conformitate cu prevederile legislației, în anul
2018, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată a
asigurat Zinanțarea drepturilor copiilor cu cerințe
educaționale speciale, Zinanțarea cheltuielilor cu bunuri și
servicii, a cheltuielilor cu pregătirea profesională și cu
evaluarea periodică a elevilor iar din veniturile proprii ale
județului.
În vederea desfășurării în bune condiții a activității
celor două şcoli speciale cu Zinanțare integrală din bugetul
județului Alba și a unităților de învățământ cu clase
integrate și cu învățământ la domiciliu, Consiliul Județean
Alba a alocat fonduri în valoare de 899 mii lei aferente
semestrului II din anul școlar 2017-2018 și semestrului I
din anul școlar 2018-2019. În anul 2018, din analiza
sumelor alocate pentru Zinanțarea învățământului special,
se constată o scădere a acestora ca urmare a modiZicărilor
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aduse de legea bugetului de stat, respectiv de trecerea
Zinanțării cheltuielilor de personal la Inspectoratul Școlar
Județean, iar Zinanțarea drepturilor copiilor cu cerințe
educaționale speciale integrați în învățământul de masă a
trecut la unitățile administrativ teritoriale de care aparțin
unitățile de învățământ.
De asemenea, tot la această grupă, se asigură
Zinanțarea implementării Programului pentru şcoli al
României. Consiliul Județean Alba a asigurat organizarea
licitației şi a asigurat monitorizarea derulării în bune
condiții a programului „Laptele și cornul”, ai căror
beneZiciari sunt 32.745 de copii proveniţi din 488 de şcoli
şi grădinițe şi pentru care s-au alocat 5.131 mii lei. De
asemenea, au fost depuse la Agenția de Plăţi și Intervenție
pentru Agricultură două cereri de plată pentru acordarea
ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui în
instituțiile școlare, Ziind recuperată suma de 1.307.912,20
lei, sumă ce a fost virată bugetului de stat conform
prevederilor legale în vigoare.

În
sfera
serviciilor
religioase, Consiliul
J u d e țe a n A l b a a
acordat sprijin
Zinanciar în
anul
2018 unui număr de
120 unităţi de cult,
în vederea realizării
unor lucrări de
restaurare,
consolidări şi
reparații la biserici.
Acordarea acestui
sprijin s-a realizat
în baza
documentațiilor întocmite şi la solicitarea unităților de cult.
CuantiZicarea valorică a sprijinului Zinanciar pentru
realizarea de reparații la lăcașurile de cult din județul Alba
în anul 2018 este de 1.000,00 mii lei.
Consiliul județean Alba a pus accent şi în anul 2018
pe dezvoltarea județului pe plan cultural, turistic şi
recreativ. În acest sens, pentru sprijinirea activităților
culturale, recreative şi de dezvoltare turistică s-au
alocat fonduri în sumă de 755,00 mii lei. Principalele
obiective urmărite au fost, printre altele, promovarea
valorilor culturale şi spirituale ale județului, identiZicarea şi

În domeniul Culturii, recreerii şi religiei s-au
Zinanțat cheltuieli destinate funcționării unităților de
cultură aZlate în subordinea Consiliului Județean Alba
(Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”, Muzeul Naţional al
Unirii, Teatrul de Păpuşi „Prichindel”, Centrul de Cultură
„Augustin Bena”), plăţii contribuţiilor pentru personalul
neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, sprijinirii
unităţilor de cult din judeţ, precum şi altor activităţi
culturale şi recreative.
promovarea tinerilor talentaţi, atragerea şi educarea
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copiilor şi elevilor prin acțiuni de apărare şi promovare a
propriei sănătăți, urmărind totodată dezvoltarea spiritului
competițional şi de echipă etc., precum și pentru realizarea
activităților de marketing şi promovare a produselor
turistice.
Pentru valorizarea monumentelor istorice și
crearea unui spațiu optim din punct de vedere funcțional și
estetic, maximizând impactul istoric al monumentelor, a
fost aprobată, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba
nr.15/2017 cu modiZicările și completările următoare,
coZinanțarea reabilitării Monumentului istoric „Ansamblul
Câmpia Libertăţii Blaj”. În acest sens, în anul 2018, au fost
alocate fonduri pentru Zinalizarea monumentului istoric în
sumă de 685,00 mii lei.
Ideea atragerii, pregătirii şi promovării tinerelor
talente în vederea practicării sportului de performanță a
fost susținută Zinanciar de către Județul Alba prin Consiliul
Județean Alba Ziind semnate contracte de Zinanțare cu Club
Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, Asociația Județeană de
Fotbal, Club Sportiv Unirea și Federația Română de Șah, în
anul 2018 alocându-se în acest sens 3.517,00 mii lei.
În ceea ce privește capitolul Asistență socială, s-au
asigurat fonduri pentru Zinanțarea şi funcționarea a două
sisteme: sistemul de protecție a copilului şi a centrelor
publice pentru persoane adulte cu handicap, cu cele două
subcomponente ale acestuia: protecția socială propriu-zisă
în centrele rezidențiale şi prestațiile sociale, adică alocații,
indemnizații, și alte drepturi sociale. Cheltuiala din bugetul
local pentru Zinanțarea celor doua sisteme a fost de
14.178,33 mii lei.
Domeniul sănătății a beneZiciat și în anul 2018 de o
atenție deosebită, continuând obiectivele de investiții
începute în anul precedent precum și investiții noi
respectiv reparații capitale la Secția Gastroenterologie,
Centru Multifuncțional de sănătate Ocna Mureş, Farmacie,
Mansardare corp C+D, precum şi dotări independente,
alocându-se din bugetul local al județului suma de 7.991,00
mii lei. De asemenea, în anul 2018, au fost încheiate trei
contracte cu Direcția de Sănătate Publică Alba pentru
Zinanțarea din veniturile proprii ale ministerului Sănătății
şi din venituri ale bugetului de stat, a unor aparate
medicale pentru Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

lucrările aferente fazei a II-a a proiectului Sistem integrat
de management al deşeurilor în județul Alba, Zinanțat prin
Programul Operațional Sectorial Mediu, precum şi pentru
asigurarea
sustenabilității proiectului Managementul
integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0042
Frumoasa. Pentru Zinanțarea acestei activități s-au alocat
fonduri în valoare de 4.158 mii lei.
O pondere însemnată în totalul cheltuielilor o are şi
activitatea de Transport şi comunicații respectiv,
activitatea privind reabilitarea sistemului rutier din judeţ.
Pentru Zinanțarea acestei activități s-au alocat fonduri atât
din bugetul propriu al Județului Alba, cât şi din alte surse
(sume alocate din taxa pe valoarea adăugată, sume alocate
din excedentul bugetului local).
Menționăm faptul că, la încheierea exercițiului
bugetar pe anului 2017, secțiunea de funcționare a
înregistrat un excedent în sumă de 118.865.357 lei, care se
preia în contul de excedent al bugetului local. La suma
rămasă din excedentul anilor precedenți se adaugă
excedentul secțiunilor de funcționare aferente anului 2018.
Excedentul total, în sumă de 129.448.866,13 lei care se va
repartiza în anul 2019, prin hotărâre a Consiliului Județean
Alba, va Zi utilizat pentru asigurarea fondurilor necesare
implementării proiectelor cu Zinanțare nerambursabilă,
precum şi pentru continuarea lucrărilor la obiectivele de
investiții începute în anul 2018.

În ceea ce privește capitolul Protecția Mediului, în
anul 2018 au fost asigurate cu prioritate fondurile pentru
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SITUAŢIA GESTIONĂRII BUNURILOR
Administrarea bunurilor aparținând județului Alba presupune gestionarea Zluxului bunului ce aparțin domeniului
public al județului Alba, gestionarea Zluxului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Județului Alba, modiZicarea unor
valori în inventarul proprietății publice, precum și stabilirea modului de folosință sau de administrare a unor bunuri ce fac
parte din patrimoniul județului Alba.
În ceea ce privește Zluxul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba, în anul 2018, din inventarul
acestor bunuri au fost scoase drumurile județene: DJ105M, DJ103D și DJ107P, precum și tronsoane din DJ107U și DJ705E,
ca urmare a declasării lor. Imobilul situat administrativ în Orașul Abrud, str. Cuza Voda nr. 9, care a fost în administrarea
Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Alba a trecut în domeniul public al Orașului Abrud. Totodată,
inventarul bunurilor din domeniul public a fost completat cu Teren (cota1/2 devălmășie) în suprafață de 17.118 mp, în
vederea construirii Sălii de Sport Polivalentă Blaj
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Județului Alba a fost completat cu bunuri rezultate ca urmare
a achizițiilor efectuate de către S.C. APA-CTTA S.A., din Fondul de Întreținere, Înlocuire Dezvoltare, respectiv cu
bunuri-mijloace Zixe, care au fost concesionate operatorului regional. Din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul
privat al Județului Alba au ieșit Clădirea și Terenul Cantonului Aiud (în suprafață de 5.668 mp), ce au trecut în domeniul
public al Județului Alba, apoi în domeniul public al Municipiului Aiud.
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În anul 2018, s-au modiZicat valorile de inventar
pentru unele bunuri imobile, proprietate publică a
Județului Alba, după cum urmează:
• S-a aprobat modiZicarea valorii de inventar a
bunului imobil “Echipamente şi instalații aferente a Stației
de tratare a apei Mihoești-Cîmpeni”, ca urmare a
recepționării obiectivului „Reabilitare sistem zonal sursa
Râul Sebeș, Județul Alba”, realizat de către S.C. APA CTTA
S.A. din Fondul de Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare, la
Conducta de aducțiune a Stației de tratare a apei SăscioriSebeșel - Alba Iulia ;
• S-a aprobat modiZicarea valorii de inventar a bunului
imobil, ca urmare a recepționării obiectivului „Amenajare şi
împrejmuire stație tratare apă Mihoești, Județul Alba”,
realizat de către
S.C. APA CTTA S.A. din Fondul de
Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare, la „Terenul aferent Stației
de tratare a apei Mihoești - Câmpeni”
• S-a aprobat modiZicarea valorii de inventar a bunului
imobil “Clădire Dispensar TBC, etaj I”, proprietate publică a
Județului Alba, aZlat în administrarea Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia, ca urmare a recepționării unor reparații
capitale la Instalaţiile încălzire şi alimentare cu apă rece şi
caldă menajeră.
• S-a aprobat modiZicarea valorii de inventar a bunului
imobil “Corp Clădire Spital B-dul Revoluției 1989, nr. 23”,
proprietate publică a Județului Alba, aZlat în administrarea
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, ca urmare a
efectuării unor de lucrări de reparații capitale de către
această unitate sanitară;
• S-a aprobat modiZicarea valorii de inventar a unor
bunuri imobile, proprietate publică a județului Alba,
concesionate către S.C. APA CTTA S.A., ca urmare a realizării
unor lucrări de investiții în cadrul proiectului „Extinderea
şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în județul
Alba”,
• S-a aprobat modiZicarea valorii de inventar a bunului
imobil „Clădire imobil situat în strada Regina Maria, nr. 6,
Alba Iulia”, proprietate publică a Județului Alba, aZlat în
administrarea Centrului Militar Județean Alba, ca urmare a
recepționării unor lucrări de instalații.
• S-a aprobat modiZicarea valorii de inventar a clădirii
bunului imobil ”Palatul Cultural Blaj - parțial şi terenul
aferent”, ca urmare a recepționării unor lucrări de
reabilitare.
• S-a aprobat modiZicarea valorii de inventar a bunului
imobil “Conductă de aducțiune Stația de tratare a apei
Săsciori-Sebeşel - Alba Iulia, inclusiv construcțiile auxiliare

aferente”, ca urmare a recepționării obiectivului
„Reabilitare sistem zonal sursa Râul Sebeș, Județul Alba”,
realizat de către
S.C. APA CTTA S.A. din Fondul de
Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare și la „Terenul aferent
Stației de tratare a apei Mihoești - Câmpeni”, ca urmare a ca
urmare a recepționării obiectivului „Amenajare şi
împrejmuire stație tratare apă Mihoești, Județul Alba”
Alte activități desfășurate în anul 2018 au vizat
închirierea unor spații, stabilirea folosinței gratuite sau a
administrării unor spații, identiZicarea - din punt de vedere
al publicității imobiliare - a imobilelor din proprietatea
județului Alba, întocmirea de documentații cadastrale,
aprobarea de procese verbale de vecinătate, întocmirea de
documentații pentru achiziții de servicii, participarea în
diverse comisii, întocmirea strategiei de dezvoltare a
serviciilor județene de dezvoltare a serviciilor comunitare
de utilități publice.
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ACŢIUNI DEDICATE TURISMULUI,
SPORTULUI, TINERETULUI ȘI EDUCAŢIEI
În anul 2018, prin intermediul proiectelor de promovare – dezvoltare turistică, au fost derulate următoarele activități:
„Ghiduri turistice ale județului Alba, harta turistică a județului Alba” - au fost tipărite 2.000 de volume în limba
română ale Ghidului turistic al județului Alba și 1.00 de volume în limba engleză ale aceleiași lucrări.
„Campanie de promovare turistică a județului Alba”- s-a concretizat în:
- tipărirea a 3.000 de semne de carte cu logo Turism Alba, pentru a Zi distribuite împreună cu ghidurile turistice;
- tipărirea a 1.000 de mape A4 cu buzunar, personalizate cu logo şi denumire Consiliul județean Alba;
- tipărirea a 2 roll-up-uri cu însemnele Consiliul județean Alba şi Turism Alba;
- achiziționarea a 1.000 de pixuri metalice personalizate cu însemnele Consiliului județean Alba şi 1.000 de pixuri
metalice personalizate cu logo Turism Alba;
- au fost achiziționate 500 de umbrele de ploaie personalizate cu logo Turism Alba;
- au fost achiziționate 750 de insigne de rever, personalizate cu logo Turism Alba;
„Trasee turistice”- acțiune realizată în parteneriat cu Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, Custozii
ariilor protejate, Administrația parcurilor naturale şi a Siturilor Natura 2000 și cu asociații de turism și ecoturism din
județul Alba și județele din jur. Acțiunea s-a desfășurat în perioada martie – decembrie 2018 și s-a materializat în:
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- achiziția de produse (stâlpi indicatori, săgeți indicatoare,
autocolante) pentru realizarea activităților de proiectare,
omologare şi dezvoltare a traseelor turistice; întreținerea
traseelor turistice existente; promovarea traseelor
turistice din județul Alba;
- pregătirea a 20 de documentații de omologare a traseelor
turistice montane din județul Alba în vederea transmiterii
către Ministerul Turismului, şi anume:
1. Arieșeni- Valea Cepelor -Vf. Cucurbăta Mare;
2. Arieșeni-Dealul Arsuri-Valea Gârda Seacă- Ghețarul de la
Scărișoara;
3. Gura văii Iarba Rea - Valea Iarba Rea (V. Dizditu) - Sat
Biharia (Iarba Rea) - Sat Lupești - Sat Sucești - Valea Iarba
Rea (V. Dizditu);
4. Gârda de Sus (centru) - Cheile Ordancusii - Sat Prelucă Gârda de Sus;
5. Valea Gârda Seacă- Izbucul Tăuz;
6. Valea Arieșului- sat Galbena-Valea Cepelor- sat
Pătrăhăițești- cascada Pătrăhăițești- sat Ștei ArieșeniArieșeni;
7. Pasul Buceș Vulcan- sat Vulcan- Vf. Vulcan- sat Vulcan
(Circuitul Vârfului Vulcan);
8. Pasul Buceș Vulcan- sat Vulcan- Platoul Vulcan- sat
Vulcan (Circuitul Mic) ;
9. Circuitul Cascadei Pişoaia Vidrei (Sat Nemeşi - Sat Dosu
Luncii - Sat Hărăşti - Sub Vf. Ştruţu - Sub Vf. Padeş - Sat
Mărteşti - Sat Nemeşi );
10. Comuna Vidra (DJ 762 ) - Sat Nemeşi - Cascada Pişoaia
Vidrei ;
11. Tăuți (DN74)- Cetatea Tăuți;
12. Zlatna- Cib-Cheile Cibului-Ardeu- sat Mada- Geoagiu
Băi;
13. Bucium Șasa- Detunata Goală- Roșia Montană;
14. Circuitul Tărilor (Roșia Montană);
15. Circuitul Monumentelor Naturii (Roșia Montană);
16. L u n c a A r i e ș u l u i - s u b . V f . M ă g u r a - V â r f u l
Vulturese-Poiana Cornu Pietrei- Rezervația Scărița
Belioara;
17. Lunca Arieșului-Poiana Șipote-Peștera Huda lui
Papară;
18. Circuit Cheile Vălișoarei (Aiudului) –versantul drept;
19. Circuit Cheile Vălișoarei (Aiudului) –versantul stâng;
20. Presaca Ampoiului (DN74)-Peștera Șura de PiatrăPiatra Porumbeilor.

Tabere de remarcare şi amenajare trasee turistice.
În parteneriat cu Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Alba și unele ONG-urilor cu proZil montan,
printre care Ecouri Verzi Cluj Napoca, CCN Cluj-Napoca,
SKV Cluj Napoca, Kogaion Orăștie, Potaissa Turda, CETM
Albamont Alba Iulia şi ATE Trascău Corp Zlatna, în judeţul
Alba au fost organizate 5 tabere de remarcare şi amenajare
trasee turistice, la care au participat peste 125 de voluntari:
- prima tabără a avut loc în satul Mada, în perioada 27
aprilie - 01 mai, având ca scop unic Zinalizarea traseului
turistic nr. 34: Zlatna-Cib-Cheile Cibului-Ardeu-sat
Mada-Geoagiu Băi, marcaj cruce roșie, care este propus
pentru omologare;
- a doua tabără a avut loc în Sălciua, zona Sub Piatră-Huda
lui Papară, în perioada 17-20 mai, unde s-a Zinalizat traseul
nr. 56: Lunca Arieșului-Poiana Șipote-Peștera Huda lui
Papară, marcaj triunghi roșu, care este propus pentru
omologare. S-a mai intervenit pe traseele:
• traseul nr. 57 Sălciua de Jos-Platoul Bedeleu-Cheile
Vălișoarei (Aiudului), marcaj bandă galbenă;
• traseul nr. 58 Sălciua de Jos-Poiana Șipote-Peștera Poarta
Zmeilor-Platoul Bedeleu-Cheile Plaiului-Izvoarele, marcaj
cruce roșie;
• traseul nr. 68: Cabana Râmeț-Cheile Râmețului (prin
apă)-Cheia-Brădești-Valea Poienii-Sub Piatră-Sălciua de Jos,
marcaj cruce albastră.
• t r a s e u l n r. 6 5 : C i r c u i t C h e i l e V ă l i ș o a r e i
(Aiudului)-versantul drept, marcaj punct roșu, traseu ce a
fost Zinalizat și propus pentru omologare;
• t r a s e u l n r. 6 6 : C i r c u i t C h e i l e V ă l i ș o a r e i
(Aiudului)-versantul stâng, marcaj punct roșu, traseu ce a
fost Zinalizat și propus pentru omologare.
- a treia tabără a avut loc în zona văii Arieșului Mic,
comuna Vidra, în perioada 21-24 iunie. S-a lucrat pe
următoarele trasee:
• traseul nr. 22: Circuitul Cascadei Pișoaia Vidrei (sat
Nemeși-sat Dosu Luncii-sat Hărăști-Sub Vf. Struțu-sub Vf.
Padeș-sat Mărtești-sat Nemeși), marcaj punct albastru, care
e propus pentru omologare;
• traseul nr. 23: Comuna Vidra (DJ762)-Sat NemeșiCascada Pișoaia Vidrei, marcaj punct roșu, care e propus
pentru omologare.
- a patra tabără a avut loc în perioada 05-08 iulie, în zona
Văii Ampoiului, comuna Meteș, sat Ampoița, unde s-a lucrat
pe următoarele trasee:
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• traseul nr. 33: Tăuți (DN74)-Cetatea Tăuț, marcaj
Triunghi Roșu, care e propus pentru omologare (traseu
nou)
• traseul nr. 81: Presaca Ampoiului (DN74)-Peștera Șura
de Piatră-Piatra Porumbeilor, marcaj Triunghi Albastru,
care e propus pentru omologare (traseu nou);
• traseul nr. 71: Iezerul Ighiel-Lunca Ampoiței-Cheile
Ampoiței-Vf. Pripoarelor- Dealul Măcinului–Tăuț-Dealul
Mamut-Aba Iulia, marcaj Cruce Galbenă –neZinalizat.
a cincea tabără a avut loc în perioada 23-26 august, în zona
văii Arieșului Mic, comuna Vidra, unde s-a lucrat pe traseul
nr. 55 – Segment 6: Pasul Buceș Vulcan-Piatra Sohodol-sub.
Vf. Chiuzu-sat Luminești-sat Băi-Sat Hărăști-sub vf.
Padeșului-Dealul Crișului-Dealul Certeze-Muntele Găina
Cruce, marcaj Bandă Roșie (cu mici segmente rămase de
Zinalizat în anul 2019, banda roșie face acum legătura Cluj
Napoca-Cheile Turzii- Rîmetea-Platoul Bedeleu-Cabana
Râmeț-Piatra Craivii-Platoul Ciumerna-Poiana cu Narcise
de la Negrileasa-pasul Buceș Vulcan-Dealul CrișuluiMuntele Găina).
Acțiunile educative, în care Consiliul Județean Alba s-a
implicat, Zie ca organizator, Zie ca partener, au continuat și
în anul 2017, scopul lor Ziind acela de a implica cât mai
mulți tineri din județul Alba în viața comunității din care
fac parte. Cele mai semniZicate acțiuni de acest gen au
cuprins un spectru larg de adresabilitate, Ziind dedicate
unor tematice diverse, de la educația anti-drog sau educația
sanitară și rutieră, până la implicarea în descoperirea și
punerea în valoare a istoriei locale.
„Educație pentru integritate”, proiect realizat în
parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție - Serviciul
Județean Alba - s-a desfășurat în perioada februarie –
decembrie 2018. Astfel în cadrul acestei activități au fost
achiziționate şi distribuite 1.900 de odorizante auto sub
forma contur harta României, personalizare cu mesajul RO
FĂRĂ CORUPȚIE şi Call Center Anticorupție 0800.806.806
şi 1.000 de pixuri metalice inscripționate Call Center
Anticorupție 0800.806.806, având drept scop promovarea
unui climat de încredere reciprocă în rândul cetățenilor şi a
personalului din instituțiile şi autoritățile publice locale cu
privire la măsurile de prevenire şi combatere a corupției.
”Educație antidrog„ - proiect realizat în parteneriat cu
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba,
s-a desfășurat în perioada aprilie-iunie 2018, beneZiciari

direcți Ziind 2.500 de elevi claselor IX-XII şi 51 de profesori
diriginți şi consilieri educativi din cadrul mai multor licee
din județul Alba, pentru care, ca o premieră în cadrul
acestui proiect, au fost realizate 615 bucăți din ”Caietul
Elevului”, 51 de bucăți din ”Caietul Profesorului” şi şi, ca o
premieră în cadrul acestui proiect, 1 buc Ochelari droguri,
1 buc Ochelari alcool, care se folosesc în activitățile de
prevenire a consumului de droguri susținute în unitățile
şcolare din județul Alba. BeneZiciarii indirecți ai acestui
proiect sunt mult mai numeroși, beneZiciind de el întreaga
comunitate, în ansamblul său.

Proiectul a constat în realizarea unor activități de
prevenire generală. Au fost prezentate Zilme documentare
cu mărturiile unor foști consumatori de droguri; s-au
furnizat informații privind efectele negative ale drogurilor
licite şi ilicite; elevii au fost informați cu privire la serviciile
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba.
În cadrul acestui proiect a avut loc şi Concursul național
„Mesajul meu antidrog”, aZlat la cea de-a XV-a ediție,
desfășurat pe mai multe secțiuni (Zilm de scurt metraj, spot,
eseu literar, arte vizuale) care au un caracter
cultural-artistic sau sportiv. Cele mai bune lucrări, în număr
de 27, au fost recompensate cu diplome şi premii în
obiecte.
„Educație rutieră - educație pentru viaţă” – activitate
realizată în baza Protocolului de colaborare încheiat între
Județul Alba și Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, s-a
desfășurat în perioada mai-iunie 2018 și a avut ca scop
reducerea riscului de victimizare a tinerilor şi a numărului
de accidente rutiere în care pot Zi implicaţi aceștia. În acest
an, participarea nu a mai fost atât de numeroasă, Ziind
prezenți doar 371 copii şi tineri din judeţ.
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materiale realizate de către ANITP, cât şi materiale realizate
de către Consiliul Județean Alba (500 baloane
personalizate, 500 Zluiere personalizate, 200 brelocuri
personalizate cu Zisă pentru cărucior, 100 rigle plastic
personalizate, 220 broșuri, 250 block notes, 1.150 semne
de carte personalizate, 5.000 stick-ere autocolante
personalizate şi 230 mape A4 personalizate, cu buzunar)

„Prietenii pompierilor” - acțiune realizată în parteneriat
cu Inspectoratul pentru Situații de Urgentă al Județului
Alba - s-a desfășurat sub forma unui concurs, teoretic şi
practic, la care au participat 93 elevi ai ciclului gimnazial şi
liceal de pe întreg teritoriul județului Alba. Concursurile au
avut loc în data de 25 mai 2018 pe Stadionul municipal din
Alba Iulia.
Prin acest concurs, organizat pe două secțiuni: „Prietenii
pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”, s-a urmărit în
mod special îmbogățirea cunoștințelor în domeniu, precum
şi atragerea a cât mai mulţi copii în astfel de acțiuni.
Consiliul Județean Alba a acordat premii echipajelor
participante la concurs, respectiv elevi ai claselor V-VIII şi
IX-XI în valoare totală de 8.113,58 lei. Acestea au constat în
echipamente sportive (șepci, tricouri, rucsaci, căști de
ciclism, kit-uri de supraviețuire) cupe, medalii, dulciuri şi
apă.
„Educație pentru prevenirea traKicului de persoane” –
activitate realizată în parteneriat cu Agenția Națională
Împotriva TraZicului de Persoane – Centrul Regional nr. 2
Alba Iulia.
Activitatea are ca obiectiv principal educarea tinerilor
prin acțiuni de prevenire a traZicului de persoane în judeţul
Alba. În cadrul proiectului au fost desfășurate 7 activități de
prevenire la care au participat 307 elevi, 136 studenți, 13
profesori şi 7 cadre universitare.
În data de 18 octombrie 2018, Ziua Europeană de luptă
împotriva traZicului de persoane, a fost desfășurată o
activitate de premiere a concursului ”Rolul educației în
prevenirea traZicului de persoane”.
A fost desfășurată o activitate publică în cadrul Târgului
de Fete de pe Muntele Găina unde au participat aproximativ
2.000 de persoane. Acestora le-au fost distribuite atât

„Micii ecologiști ai cetății” - realizată împreună cu
Inspectoratul Școlar Județean Alba şi Serviciul de
Gospodărire a Apelor Alba - promovează implicarea activă
a copiilor în activități de cunoaștere şi înțelegere a unor
fapte şi fenomene din mediul înconjurător, menite să îi
formeze în adoptarea unei atitudini corecte, responsabile
faţă de acesta, pentru o viaţă civilizată şi sănătoasă.
Activitatea, aZlată la a V-a ediție, a fost realizată în luna
martie, reunind peste 70 de preșcolari de la grădinițele din
județul Alba, dintre care 18 echipaje au fost premiate cu
trofee/cupe personalizate.
„Gala Sportului” – activitate organizată în colaborare cu
Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Alba, în data de
17 decembrie 2018, la Alba Iulia. A avut ca scop
promovarea și recompensarea sportivilor talentați și a
antrenorilor acestora, care s-au remarcat în cursul anului
2018. Au fost acordate 221 de diplome și premii în bani,
sportivilor și antrenorilor acestora.

”Gala Performerilor” - a fost organizată de Consiliul
Județean Alba în colaborare cu Inspectoratul Școlar
Județean Alba și s-a desfășurat în data de 10 decembrie
2017, la Alba Iulia, având ca scop principal recunoașterea
rezultatelor obținute de către elevi și cadre didactice la
Olimpiadele naționale școlare, în anul școlar 2017-2018. Au

25

fost acordate diplome și
premii unui număr de
221 elevi şi 159 de cadre
didactice.
„Campionatul județean
de baschet” realizat în
parteneriat cu
I n s p e c to ra t u l Ș c o l a r
Județean Alba şi
desfășurat în perioada
februarie – decembrie
2018. Obiectivele acestui
proiect au fost de
atragere şi implicare a
elevilor în competițiile
sportive de masă, în
scopul identiZicării şi
p ro m ovă r i i t i n e r i l o r
talentaţi, a dezvoltării
spiritului competițional
şi a fair-play-ului. Astfel
în cadrul competiției au
participat 60 de elevi împreună cu profesorii-antrenori
aparținând unităților şcolare din județul Alba. Etapele s-au
jucat în data de 12 mai 2018 şi 24 noiembrie la Alba Iulia şi
în 15 decembrie 2018 la Sebeș. Premiile acordate echipelor
au constat în cupe, diplome şi mingi de baschet.
„Campionatul județean de volei”, realizat în parteneriat
cu Inspectoratul Școlar Județean Alba şi desfășurat în
perioada februarie – decembrie 2018. Obiectivele acestui
proiect au fost de atragere şi implicare a elevilor în
competițiile sportive de masă în scopul identiZicării şi
promovării tinerilor talentaţi, a dezvoltării spiritului
competițional şi a fair-play-ului. Astfel, în cadrul
competiției au participat 60 de elevi împreună cu
profesorii-antrenori aparținând unităților şcolare din
județul Alba. Etapele s-au jucat în data de 12 mai 2018 la
Câmpeni şi în 20 octombrie 2018, 17 noiembrie 2018 şi 15
decembrie 2018 la Alba Iulia. Premiile acordate echipelor
au constat în cupe, diplome şi mingi de volei.
„Cupa şcolilor şi liceelor la fotbal”, realizat în parteneriat
cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, sub egida
O.N.S.S-ului, şi desfășurat în perioada februarie –
decembrie 2018. Obiectivele acestui proiect au fost de

atragere şi implicare a elevilor în competițiile sportive de
masă în scopul identiZicării şi promovării tinerilor talentaţi,
a dezvoltării spiritului competițional şi a fair-play-ului.
Astfel, în cadrul competiției, au participat aproximativ
1.100 elevi împreună cu profesorii-antrenori aparținând
unităților şcolare din județul Alba.
Competițiile pentru ciclul primar s-au desfășurat în luna
octombrie 2018, iar cele pentru ciclul liceal, în lunile
noiembrie şi decembrie 2018. Toţi participanții au primit
câte o minge de fotbal, iar echipele câștigătoare au fost
premiate cu diplome, cupe şi articole sportive
(echipamente sportive, tricouri, șepci, jambiere şi tricouri
tehnice).
„Dezvoltarea şi promovarea rețelei de expoziții
etnograKice de la nivelul județului Alba”, a continuat și în
anul 2018, în parteneriat cu Muzeul Național al Unirii Alba
Iulia. Această activitate a urmărit completarea activității
expozițiilor etnograZice cu acțiuni de promovare turistică.
În acest sens, au fost tipărite şi distribuite 5 tipuri de
broșuri, în număr total de 3.800 de bucăţi, şi anume:
broșură Destinații turistice, broșură Cazare Munții Apuseni,
broșură Cazare Valea Mureşului, Valea Târnavelor, Podişul
Secaşelor, broșură Cazare Valea Sebeșului, Valea Pianului şi
Valea Cugirului şi broșură Cazare, Informare Turistică,
Colecții şi Expoziții EtnograZice. Acestea cuprind cele mai
importante obiective antropice şi naturale de vizitat, căile
de acces la acestea, structurile de cazare, lista expozițiilor
etnograZice şi a centrelor de informare turistică.
„Istorie şi memorie”, proiect realizat în parteneriat cu
Arhivele Naționale – Serviciul Județean Alba, s-a desfășurat
în perioada februarie – decembrie 2018 cu de a identiZica,
restaura şi valoriZica patrimoniul arhivistic al județului
Alba prin organizarea unor activități de expunere a
“memoriei arhivelor” ca opțiune de integrare a surselor
auxiliare istoriei în deZinirea unor identități culturale.
„Să ne cunoaștem trecutul. Istorie şi solidaritate” proiect desfășurat pe parcursul întregului an 2018, a
presupus participarea la evenimente aniversare şi
comemorative, în județul Alba, precum şi susținerea
organizării Congresului Spiritualității Românești de
Pretutindeni, ediția XXII-a.
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ÎNTREŢINEREA DRUMURILOR JUDEŢENE.
SIGURANŢA CIRCULAŢIEI
Lungimea totală a rețelei de drumuri județene, administrată de Consiliul Județean Alba, este de 911,456 km. și are
următoarea structură:
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Din punct de vedere al stării tehnice, analizând
rețeaua de drumuri după normativele tehnice aZlate în
vigoare, ce presupun luarea în calcul a numeroase variabile,
nu doar a. Aspectului căii de rulare, drumurile județene se
prezintă astfel:

După cum se poate observa din tabel, peste 65% din
rețeaua de drumuri județene din județul Alba se încadrează
în categoria bună și foarte bună, reprezentând peste 600 de
km de drum județean, din zonele cele mai circulate ale
județului nostru.
PlaniZicarea lucrărilor de întreținere, reparații,
modernizări și consolidări de drumurilor județene se face
ținând cont de necesitatea realizării unor legături organice
între diferite categorii de drumuri, care să permită o
mobilitate cât mai bună, la nivelul județului, în concordanță
cu cerințele economiei județene și necesitățile cetățenilor.
Totodată, se are în vedere și obținerea unei eZiciente
maxime în utilizarea fondurilor alocate pentru lucrările la
drumuri județene.
În anul 2018, bugetul total alocat programelor de
lucrări de drumuri și poduri a fost de 40.359.530 lei, din
care 11.410.990 lei au provenit din bugetul propriu al
Consiliului Județean Alba și 28.948.540 lei au provenit din
excedentul bugetului local.
Pe categorii de lucrări și servicii, au fost executate
următoarele:
➢ lucrări și servicii privind întreținerea curentă a
drumurilor județene pe perioada de vară, în valoare totală
de 1.271.680 lei, din care s-au realizat:
▪ întreținere drumuri asfaltate, plombe cu frezare și
așternere manuală - 15.663 mp. de plombe cu mixtură
asfaltică;
▪ întreținere rosturi și colmatare Zisuri - 1.508 m.l. de
rosturi;
▪ întreținere curentă de drumuri pietruite prin
scariZicare și reproZilare - lucrări de reproZilare cu aport de
material pietros pe o lungime de 5.777 m.p. de drum;

▪ tratarea burdușirilor - au fost executate lucrări de
remediere a defecțiunilor în suprafață totală de 7.215 mp.;
▪ aducerea la proZil a acostamentelor - au fost executați
234 mp. de acostamente;
▪ au fost executate lucrări de curățire a șanțurilor și
rigolelor și de întreținere a acostamentelor pe o lungime
totală de 5,7 km.;
➢
servicii de întreținere curentă pe perioada de
iarnă - pe toată rețeaua de drumuri județene, pentru
asigurarea circulației pe perioada de iarnă și combaterea
zăpezii și lunecușului, au fost efectuate servicii de
deszăpezire în iarna 2017-2018 în valoare totală de
3.842.680 lei;
➢
lucrări de întreținere periodică - în valoare
totală de 315.420 lei - în principal Ziind executate lucrări de
refacere a suprafeței de rulare și sporirea capacității
portante, astfel:
▪ covoare asfaltice cu mixtură Ba 16, cu o grosime de 4
cm, și BA 25 pe o lungime de 11,53 km;
▪ repararea podului de lemn de pe DJ 107Z Ciumbrud;
▪ efectuarea a 150 m.c de anrocamente pentru protecția
taluzurilor pe DJ 742 Gura Roșiei - Roșia Montană;
➢

Lucrări de reparații capitale și investiții:

▪ au fost obținute avizele și acordurile necesare în vederea
eliberării autorizațiilor de construire pentru următoarele
investiții:
- „Modernizare drum județean DJ 107G: DJ 107D (Ocna
Mureș) – Noșlac – Căptălan – Copand – Stâna de Mureș –
Găbud – Limită județ Mureș”;
- „Modernizare drum județean DJ 107A: Alba Iulia – Părău
lui Mihai – Vurpăr – Cîmpu Goblii – Dealu Ferului – Mereteu
– Blandiana – Sărăcsău - limită județ Hunedoara”;
- „Consolidare corp drum județean DJ 107K: Galda de Jos
(DJ107H) - Mesentea - Benic – Întregalde, Județul Alba, km.
17+700 – km. 23+700”;
- „Modernizare drum județean DJ 704K: Vinerea (DJ704) –
Săliștea(DJ 705E)”, Județul Alba;
- „Modernizare drum județean DJ 103E: DN 1 – Gârbova de
jos – Gârbovița – Gârbova de Sus”;
- „Modernizare drum județean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ
107E) – Păgida – Gîmbaș – Aiud (DN1)”;
- „Consolidare Pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km 3+949,
localitatea Vințu de Jos,”.
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▪ au fost demarate lucrările de execuție la următoarele
obiective de investiții:
- Modernizare drum județean DJ 107A: Alba Iulia - Parau
lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu
- Blandiana - Sărăcsău -lim. Jud.Hunedoara”.
- Modernizare drum județean DJ107G:DJ107D (Ocna
Mureș) - Noșlac - Căptălan - Stîna de Mureș - Găbud limită Jud.Mureș”;
- Modernizare drum județean DJ107Z:Ciumbrud(DJ
107E) - Păgida - Gâmbaș - Aiud (DN1);
- Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureş,
km.3+949, localitatea Vinţu de Jos, jud. Alba ;
- consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos M e s e n te a - B e n i c - Î n t re ga l d e , j u d . A l b a k m
km.17+7000-km.23+700;
- Modernizare drum județean DJ 704K: Vinerea (DJ704)
-Săliştea DJ705E;
- Modernizare DJ103E: DN1 - Gârbova de Jos - Gârboviţa
- Gârbova de Sus
În ceea ce privește lucrările destinare siguranței
circulației rutiere, realizate în anul 2018, acestea au
constat în montarea a 31 de indicatoare rutiere, în
punctele periculoase, pentru semnalizarea
corespunzătoare și aplicarea a 35 km de marcaje rutiere
longitudinale și 291 mp marcaje transversale.

Având în vedere că,
potrivit legii, căile de acces
realizate în zona
drumurilor județene
deschise circulației
publice, precum și
realizarea oricăror altor
construcții, amenajări sau
instalații, în orice scop,
este permisă doar cu
acordul, avizul și
autorizația
administratorului
drumurilor județene, în
anul 2018 s-au eliberat și
370 acorduri de principiu
și autorizații de construire
pentru lucrările din zona
drumurilor județene, a

căror valoare totală a fost de 27.000 lei.
După cum se poate observa și din graZicul de mai
jos, numărul acordurilor și autorizațiilor a fost în creștere
continuă în ultimii ani.
Numeroase activități au fost realizare, în cursul
anului 2018, în cadrul proiectului „Modernizare drum
județean DJ 107 I: Aiud (DN1) – Aiudul de Sus – Rîmeț
– Brădești – Geogel –Măcărești – Bîrlești Cătun –
Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă
– Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – BuciumSat –
DN74 (Cerbu)”, proiect Zinanțat prin POR 2014-2020:
• achiziție servicii de consultanță;
• achiziția contractului de lucrări;
• achiziția contractului de servicii de supraveghere a
lucrărilor;
• gestionarea zonei drumului DJ107I în scopul defrișării
arborilor și vegetației forestiere, premergătoare începerii
lucrărilor.
În cursul anului 2018 au fost semnate contractele
de Zinanțare, în cadrul POR 2014-2020, pentru alte două
investiții la drumurile județene:
- Consolidare corp drum județean DJ 107K: Galda de Jos Mesentea - Benic - Întregalde, Jud. Alba km. 17+700 până
la 23+700
- Modernizare drum județean DJ 103 E: DN1 - Gârbova de
Jos - Gârbovița - Gârbova de Sus.

Numarul acordurilor de principiu si autorizatiilor emise pe ani

390
370
350
330
310
290
270
250
230
210
190
170
150
130
110
90
70
50
30
10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

29

7

AMENAJAREA TERITORIULUI
ȘI URBANISMUL
În anul 2017, Consiliul Județean Alba, prin intermediul direcției de specialitate din structura sa, a eliberat 222 de
certiZicate de urbanism, 481 de avize ale structurii de specialitate în vederea eliberării certiZicatelor de urbanism de către
primarii comunelor, 139 de autorizații de construire și 256 de avize ale structurii de specialitate în vederea eliberării
autorizațiilor de construire de către primarii comunelor.
Pentru eliberarea acestor documente, conform legii, la bugetul județului Alba s-au încasat o serie de taxe, după cum
urmează: 27.834,61 lei pentru eliberarea certiZicatelor de urbanism; 5.295 de lei pentru eliberarea avizelor structurii de
specialitate în vederea eliberării certiZicatelor de urbanism de către primarii comunelor; 177.913,3 lei pentru eliberarea
autorizațiilor de construire și 1.200 lei pentru eliberarea avizelor structurii de specialitate în vederea eliberării
autorizațiilor de construire de către primarii comunelor.
În cadrul Comisiei județene de urbanism și amenajarea teritoriului, în anul 2017 au fost analizate și avizate 30
planuri urbanistice zonale (construire complexe de locuințe rezidențiale, construire pensiuni turistice, realizarea unor
zone turistice, amenajări piscicole, realizarea unor obiective de mică industrie, ferme zootehnice, prestări servicii, cu
utilitățile aferente) şi 2 planuri urbanistice generale, ale comunelor Stremț și Noșlac. S-au eliberat 24 avize de oportunitate
în vederea elaborării Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) solicitate prin certiZicatele de urbanism.
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A fost analizat permanent stadiul elaborării
planurilor de urbanism generale ale municipiilor, orașelor
și comunelor iar, în urma acestei analize, au fost solicitate
Ministerului Dezvoltării fonduri pentru reactualizarea și
Zinalizarea planurilor urbanistice generale.
Pentru anul 2018 au fost alocate fonduri în valoare
de 670.878,57 lei, în vederea Zinalizării contractelor de
reactualizare a planurilor urbanistice generale ale
următoarelor unități administrativ-teritoriale din județul
Alba: Almașu Mare, Arieșeni, Baia de Arieș, Bistra, Ciugud,
Ciuruleasa, Cricău, Fărău, Gârbova, Gîrda de Sus, Horea,
Întregalde, Livezile, Lopadea Nouă, Mihalț, Mirăslău, Mogoș,
Ocoliș, Pianu, Poiana Vadului, Poșaga, Rădești, Râmeț, Roșia
de Secaș, Scărișoara, Sohodol, Șpring, Vadu Moților, Valea
Lungă, Vidra, Zlatna.
În vederea eZicientizării activității de urbanism și
amenajarea teritoriului, în cadrul administrațiilor locale
din județul Alba, sunt încheiate convenții cu 63 din cele 67
de comune ale județului Alba, pentru acordarea de
asistență tehnică de specialitate primăriilor care nu au
constituite structuri de specialitate.
In vederea sporirii eZicienței acțiunii de urmărire a
respectării disciplinei în domeniul autorizării lucrărilor
privind exploatările de suprafață (balastiere și cariere,
iazuri piscicole), au fost organizate mai multe controale.
Pentru cazurile de nerespectare a prevederilor legale
constatate cu ocazia acestor controale au fost sancționate
cu amendă contravențională 3 persoane Zizice pentru
executarea de construcții neautorizate o cabană din lemn în
extravilanul comunei Ciugud, o cabană de lemn în
extravilanul satului Sîncel şi o anexă gospodărească a
exploatației agricole în extravilanul comunei Galda de Jos).
Au fost analizate și veriZicate în teren 6 petiții în
domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, din care 4
petiții au fost soluționate direct, iar 2 petiții au fost
transmise spre soluționare unităților administrativ
teritoriale pe raza cărora au fost sesizate problemele.
S-au veriZicat 5 documentații de expertiză pentru
imobile aZlate în vecinătatea imobilelor aZlate în Domeniul
Public sau Privat al județului Alba și s-au veriZicat 12
documentații topograZice necesare întocmirii
documentațiilor de autorizare de lucrări de construire în
zona drumurilor județene, pentru care s-a certiZicat
amplasamentul acestora.

În luna septembrie 2018, în cadrul Târgului de
turism de la Albac, a fost prezentat Studiul privind
”IdentiZicarea gospodăriilor tradiționale în vederea
conservării în situ – zona Țara Moților – comunele Arieșeni,
Gîrda de Sus, Scărișoara, Horea, Albac, Vadu Moților, Poiana
Vadului, Avram Iancu, Vidra Sohodol, Ciuruleasa”.

Scopul studiului îl constituie promovarea valorilor
arhitecturii tradiționale prin integrarea construcțiilor
identiZicate cu valoare arhitecturală tradițională, în cadrul
unor trasee turistice, ceea ce conduce la conservarea şi
punerea lor în valoare "in situ" deoarece ideea mutării
acestor construcții în cadrul unui muzeu etnograZic, în aer
liber, este mai diZicil de realizat.

O altă activitate foarte importantă, Zinalizată în
cursul anului 2018, a fost realizarea și adoptarea Strategiei
județului Alba în domeniul protejării monumentelor
istorice, document ce face parte dintr-un pachet mai larg
de strategii sectoriale, ancorate în Strategia de dezvoltare a
județului Alba, care vor fundamenta și vor corela
activitățile concrete pe care Consiliul Județean Alba şi le
asumă alături de ceilalți parteneri instituționali, în
perioada 2018-2023.
Scopul acestei strategii este acela de a stabili unele
măsuri corelate de protecție, conservare şi utilizare
durabilă a patrimoniului cultural construit şi a
monumentelor istorice, precum şi de a valoriZica
potențialul acestui patrimoniu în vederea întăririi
identității culturale locale, în contextul globalizării.
Strategia a fost aprobată de Consiliul Județean Alba
la Zinalul lunii martie și poate Zi accesată pe site-ul
instituției.
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ARII NATURALE PROTEJATE
Consiliul Județean Alba administrează situl de importanță comunitară ROSCI0085 Frumoasa, desemnat pentru
protecția și conservarea a 16 tipuri de habitate de interes comunitar, 4 specii de mamifere (urs, lup, râs, vidră), 2 specii de
amZibieni, 3 specii de pești, 11 specii de nevertebrate și 6 specii de plante, precum și Aria de protecție specială avifaunistică
ROSPA0043 Frumoasa, desemnată pentru protejarea a 11 specii de păsări.
Administrarea acestor arii naturale a fost preluată de Consiliul Județean Alba în anul 2010, de la Ministerul Mediului,
pentru o perioadă de 10 ani. În baza acestui fapt, în decursul anului 2018, au fost emise 45 de avize și 93 puncte de vedere
favorabile pentru diferite proiecte, planuri sau activități desfășurate în arealul acestor arii naturale.
Pe lângă parcurgerea procedurii de reglementare supusă avizării și participarea la Comitetului Special Constituit și a
Colectivului de Analiză Tehnică, în vederea exprimării punctelor de vedere, susținerii avizelor, au mai fost întreprinse 50 de
deplasări pe teritoriul sitului, în vederea veriZicării/patrulării și au fost încheiate 17 rapoarte teren, 6 note constatare, 4
procese verbale și peste 110 Zișe de monitorizarea a habitatelor și speciilor de interes comunitar.
În decursul anului 2018 au fost încheiate două parteneriate. Unul a avut ca scop creșterea nivelului de informare
asupra importanței ariilor naturale protejate pentru dezvoltarea durabilă și de a crește vizibilitatea siturilor Natura 2000
Frumoasa în unitățiile de învățământ locale și în cadrul membrilor comunităților locale, respectiv un parteneriat care are
ca scop reducerea conZlictului dintre om și animalele sălbatice, precum și a pagubelor produse de acestea prin acordarea
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de câini de pază, garduri electrice și sprijin crescătorilor de
animale în vederea obținerii despăgubirilor.
Informare și comunicare
Pentru anul 2018, creșterea nivelului de informare a
publicului țintă şi promovarea valorilor peisagistice
naturale și culturale s-a realizat prin Ghidul de turism al
județului Alba, pagina de Facebook și site-ul web
www.naturafrumoasa.ro.
În vederea promovării valorilor culturale s-a realizat
consultarea comunităților locale cu privire la tradiții,
obiceiuri, manifestări culturale din cele 24 de UAT-uri de pe
suprafața siturilor Frumoasa și publicarea evenimentelor
pe pagina de Facebook.
Armonizarea activităților de comunicare cu acelea ale
Administrației sitului s-a realizat prin:
• Comunicare informală cu primarii din zona siturilor, cu
reprezentanții Ocoalelor Silvice, ai fondurilor cinegetice și
ai ONG-urilor interesate;
• Menținerea legăturii cu comunitățile locale și cu
grupurile de rangeri-juniori de pe rețelele de socializare;
• Activități de informare privind speciile și habitatele de
interes comunitar protejate prin intermediul materialelor
informative la sediul Centrului de vizitare Frumoasa;
• Informarea a peste 300 de persoane din rândul elevilor
informate cu privire la valorile ariei naturale protejate;
• Desfășurarea unor lecții de educație ecologică în natură
cu elevii și practicanții;
• Păstrarea la zi a informației de pe site-ul web al
proiectului;
• Actualizarea site-ului web și postarea altor documente
relevante;
• Postarea unor informații legate de evenimente
culturale, păstrarea și protejarea biodiversității etc. pe
contul de facebook;
Asigurarea suportului și a consultanței administrațiilor
locale cu privire la procedurile de reglementare a
planurilor/proiectelor/activităților propuse a Zi realizate
pe suprafața siturilor Natura 2000 Frumoasa.
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CENTENARUL MARII UNIRI
Consiliul Județean Alba a demarat, încă din anul 2016, o serie de acțiuni și proiecte destinate sărbătoririi
Centenarului Marii Uniri. Astfel, a fost înZiințat, ca structură în cadrul CJ Alba, Serviciul pentru implementarea Programului
Alba - România 100, ce are ca misiune coordonarea la nivel județean a pregătirii, organizării şi desfășurării manifestărilor,
acțiunilor şi proiectelor necesare implementării Programului Alba-România 100.
Obiectivul general al Serviciul pentru implementarea Programului Alba - România 100 este coordonarea la nivel
județean a pregătirii, organizării şi desfășurării manifestărilor, acțiunilor şi proiectelor necesare implementării
Programului Alba-România 100. Programul Alba - România 100 se deZinește ca Ziind totalitatea acțiunilor dedicate
sărbătoririi centenarului Marii Unirii și a Zilei Încoronării, în perioada 2016-2022 la nivelul Județului Alba.
Obiectivele speciZice ale serviciului sunt:
•
viabilizarea investițiilor de infrastructură ale programului prin care se vor moderniza/ reabilita/ consolida
obiectivele: Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Sala Unirii, Museikon, sediul Consiliului Județean Alba, Biblioteca
Județeană „Lucian Blaga” Alba, Depozitul de ceramică, Centrul Cultural „Castel Sâncrai”, Teatru de Proiecte;
•
crearea unei rețele/ asocieri/ parteneriate cu instituțiile implicate în sărbătorirea centenarului Marii Unirii și a Zilei
Încoronării, la nivel local și central;
•
promovarea programului.
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1. Componenta „Viabilizarea investițiilor de
infrastructură ale Programului Alba – România 100.
Refuncționalizarea clădirii Centrului Militar
pentru sediul Consiliului Județean Alba, cu extindere - a
continuat și în anul 2018. La începutul lunii ianuarie
2018, în prezența beneZiciarului, constructorului,
proiectantului și dirigintelui de șantier, a fost predat
amplasamentul lucrării, Ziind emis ordinul de începere a
lucrărilor.
Lucrările efective au demarat cu desfaceri, decapări
şi demolări de zidărie de cărămidă, tencuieli pereţi şi
tavane, pardoseli, executate în proporție de 80%. După
executarea acestor lucrări s-au constatat mai multe tipuri
de degradări şi goluri la pereţi, degradări majore ale
grinzilor de lemn, în special la zonele de reazem. De
asemenea, după decapările de tencuială şi după curățarea
zidurilor s-a constatat că o parte din pereţi sunt de natură

structurală Ziind nevoie de reanalizarea soluțiilor de
compartimentare. S-au descoperit zone de zidărie mixtă,
cu piatră romană, goluri de uşi cu înălțime mult mai mică
decât cea prezentată în soluția proiectată, instabilitatea
unor ziduri de compartimentare care necesită
consolidare, goluri de fereastră şi de uşi originale înzidite,
buiandrugi degradaţi la ferestre şi uşi.
Din cauza faptului că aceste degradări nu erau
prevazute în proiect, neputând Zi identiZicate la momentul
întocmirii acestuia, nu existau nici soluțiile tehnice de
tratare a lor. Drept urmare, lucrările au fost întrerupte
începând cu data de 27.02.2018.
La solicitarea proiectantului, s-a executat un sondaj
la fundația zidului exterior al clădirii și s-a constatat că

adâncimea de fundare respectă normele în vigoare şi nu
mai este necesară realizarea subzidirii.
Toate aceste neconcordanțe/suplimentări au fost
tratate de proiectanții pe specialități rezultând cantități de
lucrări ce nu se mai execută şi cantități de lucrări
suplimentare faţă de cele cuprinse în proiectul tehnic. S-a
solicitat apoi executantului lucrării să întocmească devize
ofertă pentru noile cantități de lucrări și s-a încheiat un
act adițional la contract, la sfârșitul lunii noiembrie.
Întrucât imobilul este este situat în zona în care s-au
desfășurat evenimentele de sărbătorire a Centenarului
României, lucrările au fost reluate abia în data de 04
decembrie 2018.
În anul 2018, la acest obiectiv de investiții, au fost
executate și decontate lucrări și servicii în valoare de
276.715 lei.
Un alt obiectiv de investiții foarte important este
Muzeul Național al Unirii, unde sunt necesare lucrări de
reabilitare și refuncționalizare, atât la sediul muzeului cât
și la Sala Unirii, clădire-monument ce face parte, de
asemenea, din patrimoniul muzeului.
Astfel, în anul 2018 a fost atribuit contractul de
dirigenție de șantier, lucrările efective la obiectiv începând
la data de 31 ianuarie 2018. Pe parcursul execuției au
apărut modiZicări la proiectul tehnic ce au impus
achiziționarea unor lucrări suplimentare care au devenit
absolut necesare pentru Zinalizarea contractului. Totodată,
durata inițială de Zinalizare a lucrărilor a fost extinsă până
la data de 30 aprilie 2019.

Până la jumătatea lunii noiembrie 2018 a fost
Zinalizată încăperea centrală a Sălii Unirii, cu spațiile
adiacente, lucru ce a permis organizarea, în acest spațiu,
începând cu 16 noiembrie, a unor evenimente de mare
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anvergură dedicate Centenarului Marii Uniri, cum ar Zi:
ședința CSM, ședința solemnă a Guvernului României și
celelalte evenimente organizate de Consiliul Județean Alba
și Primăria Alba Iulia cu această ocazie.
Amenajarea depozitului de ceramică veche pentru
Muzeul Național al Unirii este un alt obiectiv important.
Prin acest proiect se urmărește realizarea unui spațiu de
depozitare, vizitabil, pentru piese de ceramică veche,
descoperite în urma săpăturilor efectuate în șantierele
arheologice de către arheologii de la Muzeul Național al
Unirii Alba, a unui spațiu expozițional, a unui spațiu pentru
atelier şcoală de restaurare şi a unui laborator de
restaurare ceramică.
În anul 2018 a fost realizată și aprobată
documentația DALI și indicatorii tehnico-economici
aferenți investiției. De asemeni, au fost obținute avizele și
acordurile necesare și a fost întocmită documentația
necesară pentru achiziția Proiectului Tehnic.
Reabilitarea Monumentului istoric „Ansamblul
Câmpia Libertății Blaj” este o un alt obiectiv important la
care s-a lucrat în anul centenarului, monumentul Ziind
redeschis pentru publicul larg la data de 13 mai 2018,
printr-un eveniment complex, pregătit de Consiliul
Județean Alba și Primăria municipiului Blaj. Manifestările
au cuprins atât redeschiderea Câmpiei Libertăţii de la Blaj,
care a trecut în ultimii ani printr-un amplu proces de
restaurare urbanistică, moment ce a marcat împlinirea a
170 de ani de la Marea Adunare Națională de la Blaj şi 100
de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia, dar şi Gala
„Cultură pentru Cultură” în Anul Centenar, încununarea
unui proiect cultural unic în Europa.
În decursul anului 2018, din luna mai și până în luna
decembrie, pe Câmpia Libertății de la Blaj au fost
organizate foarte multe evenimente dedicate sărbătoririi
Centenarului României.
Anul 2018 a fost deosebit de important și pentru
Baza de tratament și agrement de la Ocna Mureș. Astfel,
în data de 04.09.2018 a început execuția lucrărilor la
obiectivul de investiție, ce va Zi realizat prin asocierea
dintre orașul Ocna Mureș și Consiliul Județean Alba.
Până la sfârșitul anului 2018 s-au executat lucrări în
valoare de 1.065.519,53 lei cu TVA, reprezentând un
procent de 4% din lucrări. S-au executat lucrări de
săpătură, transport pământ, cofrare, armare şi betonare

fundații la Clădire S+P+1 şi la Hală+Bazin acoperit, precum
şi lucrări de organizare de șantier.
Sala Polivalentă de sport de la Blaj este un alt
obiectiv de investiții ce va Zi realizat printr-un parteneriat
între Consiliul Județean Alba și administrația locală, având
în centru recomandările Comisiei Europene, care privește
sportul ca pe un motor pentru inovație şi creștere
economică, incluziune socială, bună guvernare, educație
continuă şi excelență.
Sportul de înalta performanță, este fundament și
rezultat al procesului general de dezvoltare, precum şi
element de reprezentare a județului Alba în marile
competiții naționale şi internaționale. Sportul este,
totodată, o manifestare culturală, mereu încărcată de
emoție și motivație.
Sala de sport propusă se înscrie în categoria sălilor
cu dimensiuni medii, având capacitatea de 1890 de locuri
în tribune. Aceasta se dezvoltă pe trei nivele: demisol,
parter și etaj, având o suprafață construită de 4579 mp și o
suprafață construită desfășurată de 8667 mp. În anul 2018,
prin Hotărârea Consiliului Județean Alba, au fost aprobați
indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de
investiții. Personalul din cadrul serviciului a participat și în
cadrul comisiilor de evaluare constituite în vederea
achiziționării contractelor de lucrări și servicii la acest
obiectiv de investiții.
Elaborarea Strategiei județului Alba în domeniul
energiei, 2018-2023
Concretizând demersurile din
ultimii ani în
domeniul energiei, Consiliul Județean Alba a sintetizat
eforturile legate de utilizarea eZicientă a energiei,
dezvoltarea şi gestionarea utilizărilor surselor locale de
energie, promovarea şi utilizarea energiilor alternative
într-un document de politici publice speciZic acestui
domeniu - Strategia Județului Alba în domeniul energiei,
2018-2023.
Acest document cuprinde situația contextului
existent în domeniul energiei pentru județul Alba, cu
aspecte pozitive și negative, corelată cu un plan de acțiuni
dedicat în special populației și administrațiilor publice
locale și care vizează îmbunătățirea situației existente cu
scopul declarat a creșterii calității vieții locuitorilor.
Serviciul pentru implementarea Programului Alba –
România 100 a avut misiunea elaborării acestei strategii,
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având ca punct de plecare Masterplanul Energetic al
Județului Alba aprobat în anul 2012 și cu sprijinul tehnic al
Agenției Locale a Energiei Alba - organismul caliZicat la
nivel de judeţ în problematica eZicientei energetice și a
utilizării resurselor regenerabile de energie.
În cursul anului 2018 a fost Zinalizat acest document,
devenind astfel un instrument de lucru în implementarea
direcțiilor de acțiune identiZicate, o platformă comună de
lucru a celor cu atribuții în acest domeniu, sub coordonarea
Consiliului Județean Alba în calitate de administrație locală
de nivel județean coordonatoare de politici publice locale.
Acord de cooperare între Județul Alba prin
Consiliul Județean Alba și Județul Suceava prin
Consiliul Județean Suceava
Obiectul acordului îl reprezintă inițierea, derularea și
dezvoltarea unor relații de cooperare în domeniul cultural
și economic, respectiv:
1. Asigurarea unei colaborări active în domeniul cultural
având în vedere faptul că ambele județe sunt reprezentative
în ceea ce privește prezența unor instituții culturale și
muzeale, a monumentelor istorice de referință și mai ales a
personalităților marcante din domeniul cultural și istoric
care au avut o contribuție majoră la recunoașterea țării
noastre:
•
Încheierea unor acorduri de cooperare, asociere
între instituții care au competențe speciZice în domeniul
cultural, respectiv instituții muzeale, centre culturale,
etnograZice, altele, pe teme speciZice în scopul cunoașterii,
educării şi recreării, mărturiilor materiale şi spirituale ale
existenței şi evoluției comunităților umane din județele
Alba şi Suceava;
•
Participarea și organizarea de evenimente cu speciZic
cultural;
•
Desfășurarea de activități menite să pună în valoarea
identitatea națională, contribuția celor două județe la
crearea României Mari, onorarea personalităților marcante
care și-au adus contribuția la desăvârșirea unității
naționale;
• Organizarea și participarea la sesiuni de comunicare,
simpozioane și alte manifestări cu caracter științiZic a
specialiștilor și experților din domeniul istoric, cultural,
muzeal, restaurare.
2. Asigurarea unei colaborări active în domeniul economic
prin susținerea turismului, cu accent pe turismul rural,

cultural și ecumenic, reprezentative pentru ambele județe,
realizându-se prin următoarele activități:
•
Crearea de produse turistice comune, cu accent pe
turismul rural și cultural și promovarea acestora;
•
Participarea și organizarea de evenimente de
promovare din punct de vedere turistic, târguri de proZil;
expoziții, altele;
• Inițierea de acțiuni comune în scopul promovării
meșterilor populari și a obiceiurilor și tradițiilor speciZice.
3. Asigurarea unei colaborări active în domeniul economic
prin susținerea antreprenoriatului și a parcurilor
industriale:
•
Schimb de experiență între actorii economici;
•
Schimbul de bune practici;
Încheierea unor înțelegeri, acorduri de cooperare,
parteneriat între agenți economici, parcuri industriale,
altele, pe teme speciZice.

2. COMPONENTA „PROIECTELE ȘI EVENIMENTELE
DEDICATE CELEBRĂRII CENTENARULUI ROMÂNIEI”

Gala Premiilor UNITER – 7 mai 2018

Alba Iulia anului 2018 a găzduit cel mai important
proiect cultural – Gala Premiilor UNITER, ediția cu numărul
26 – având sloganul „Gala UNITER – unește Teatrul”, prin
care s-a celebrat excelența, personalitățile și talentele
românești din lumea spectacolului de teatru. Evenimentul a
fost transmis live de Televiziunea Română, pe toate
canalele lor transmisie din țară și din afara țării, astfel Alba
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Iulia a avut parte de promovare culturală și turistică de
excepție.
Proiectul „Onoare și respect veteranilor de război”

Consiliul județean Alba, împreună cu administrațiile
locale ale județului Alba, cu reprezentanți ai Asociației
Veteranilor de Război Filiala Alba „Regele Ferdinand I” și ai
Asociației „Pro Cugir” au realizat proiectul „Onoare și
respect veteranilor de război”.
Astfel, de Ziua Eroilor – 17 mai 2018, în semn de
profund respect, a demarat acest proiect prin care Ziecărui
veteran de război din județul Alba i-a fost oferit un drapel
al României, de care a fost prinsă o panglică de culoare
albastră, personalizată cu: sigla Asociației Naționale a
Veteranilor de Război și textul „Servesc patria”.

Conferința Internațională UNIFERO Inc. 2018 – 13-15
iulie 2018
„International Union of Romanian Women for
Women Inc.” - Uniunea Internațională a Femeilor Române,
UNIFERO Inc este o organizație non proZit și non
guvernamentala, înregistrată în Atlanta, Statul Georgia, SUA
în anul 2007, având reprezentanți în toate zonele din
România, Basarabia și zonele limitrofe dar și în țările în
care se aZlă comunități de români.
UNIFERO Inc. a organizat în colaborare cu Consiliul
Județean Alba cea de a XI Conferință Internațională
UNIFERO Inc. 2018 , având tema generală: „Generațiile
Marii Uniri la Centenar - Povestiri de dragoste de ȚARĂ”.

Proiectul „Susțin ROMÂNIA”
În anul Centenarului României, Consiliul Județean
Alba în parteneriat cu Muzeul Național al Unirii Alba Iulia,
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Biblioteca
Județeană „Lucian Blaga” Alba și alți parteneri au inițiat
proiectul „Susțin România” cu scopul de:
¥ Creștere a gradului de
încredere în valorile naționale
și implicit ale județului Alba și
a notorietății acestora.
¥ Conștientizarea de către
publicul țintă a rolului
moștenirilor istorico-culturale
în dezvoltarea locală/națională
și integrarea comunitară.
Obiectivele propuse ale
proiectului sunt: comunicarea (prin informarea
comunităților, comunicarea directă cu beneZiciarii,
cunoașterea problematicii și a situației concrete,
conștientizarea - atingere a nivelului atitudinal,
participarea - acumulare și integrare de informații și
cunoștințe, implicarea - reZlectare a înțelegerii fenomenului
și diseminare a informației și cunoștințelor către alte
grupuri), cât și diseminarea publică a bunelor practici pe
trei direcții principale:
¥
etnograZie/ folclor/ tradiții;
¥
istorie/ cultură;
¥
dezvoltare economică.
Publicul țintă al campaniei este constituit din:
cetățenii români (public țintă principal), dar și cetățeni
străini stabiliți în România, investitori străini și turiști
(public țintă secundar), se va
realiza segmentarea acestuia
pe grupuri de vârstă, sex,
religie, etc.
S-a realizat un
branding, având un semn
graZic principal, cu declinări
tematice , iar sloganurile
propuse sunt: „Alba susține
România” și „România (Alba)/
Tezaurul Europei (României)”.
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Semnul graZic sursa are cromatică bazată pe
tricolorul drapelului României și forma unei panglici
răsucite - foarte mult folosită în marile campanii de
conștientizare.
Prezenta campanie face parte dintr-un mai amplu
program de promovare a județului Alba, ce vizează
creșterea gradului de încredere/ notorietate în valorile
județului Alba, conștientizarea de către publicul țintă a
rolului moștenirilor istorico-culturale în dezvoltarea locală
și integrarea comunitară. În subsidiar (ca obiectiv tacit),
campania vizează întărirea imaginii instituționale, dar și a
celorlalți actori, consolidarea în mentalul colectiv a
preferințelor (deja posibil existente), produselor și
serviciilor naționale/ locale.

Scopul proiectului este de a realiza, în anul Centenar,
o a doua „Cartea de Aur” a Serbărilor Unirii, o ediție
aniversară dedicată Centenarului.
Antologia de semnături „Cartea Centenar" este un
omagiu adus Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 la ceas
aniversar, în momentul Centenarului și reprezintă o punte
de legătură între trecut și viitor; realizată prin contribuția

Antologia de semnături – CARTEA CENTENAR

Antologia de semnături „Cartea Centenar" este un
proiect realizat de Consiliul Județean Alba în parteneriat cu
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. Ideea de la care a
pornit acest proiect este „Cartea de Aur” a Serbărilor Unirii,
una dintre cele mai importante piese aZlate în patrimoniul
Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia.

contemporană. Aceasta păstrează modelul primei cărți
Ziind realizată manual, la inițiativa Consiliului Județean
Alba și a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.
Coperțile acestui volum sunt îmbrăcate în piele de
culoare maro cu două încuietori și patru butoni din metal.
Decorul butonilor de sprijin sunt o interpretare a celor de
pe prima carte. Prin caracteristicile sale aceasta se înscrie
în categoria pieselor biblioZile. Decorul pentru Coperta 1
este constituit din două elemente graZice aurite inspirate
dintr-o friză decorativă aZlată în interiorul Sălii Unirii. Între
cele două elemente graZice se înșiruie 16 elemente graZice
derivate dintr-un medalion aZlat în Sala Unirii. În centru
este poziționată actuala stemă a României.
Filele realizate din hârtie manuală Ziligranată, sunt
înnobilate cu ornamente pictate și realizate în creion, ceea
ce aduce un plus de simbolistică volumului. Cartea este
prevăzută pentru semnături ale personalităților
contemporane marcante cărora li s-a dedicat câte o pagină,
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invenția „Condei purtăreț fără sfârșit, alimentându-se el
însuși cu cerneală”. Preluând metoda lui Petrache Poenaru,
Lucian Poenari a adus un plus de eleganță prin
transformarea unui instrument de scris într-un accesoriu
personalizat.
Lucian Poenari a realizat o operă originală, dedicată
Centenarului, un stilou unic, meșterit cu migală din esență
de lemn și combinat cu diferite materiale inedite. În
șlefuirea stiloului și a peniței acesta a ținut cont de
caracteristicile hârtiei precum și de faptul că acesta va
trebui să reziste la peste 100 de stiluri de scris. În
confecționarea stiloului acesta a folosit o ramură din
Gorunul lui Horea, un gorun vechi de circa 400 de ani, aZlat
în Cimitirul Eroilor din satul Țebea, județul Hunedoara.
FotograZiile realizate, stiloul „Poenari”, Antologia de
semnături „Cartea Centenar” alături de „Cartea de Aur” a
Serbărilor Unirii constituie piese de bază ale expoziției
permanente a Sălii Unirii din Alba Iulia.

unde domniile lor au realizat câte o înscriere sub formă de
autograf, însoțit de numele instituției pe care o reprezintă,
funcția, numele și prenumele și data semnării.
Ceremonia de Semnare în Antologia de semnături
„Cartea Centenar” s-a desfășurat prin organizarea unor
întâlniri restrânse în luna noiembrie 2018, ca urmare a
unei agende stabilite de comun acord între organizatorii
proiectului și personalitățile contemporane.
La ceremonie au fost invitați să semneze, într-o
ordine orientativă, următorii: Președintele României,
Primul-ministru, Președintele Senatului, Președintele
Camerei Deputaților, Președintele Înaltei Curți de Casație și
Justiție, Senatori, Deputați, Familia Regală, Președintele
Academiei Române, Președintele Consiliului Județean Alba,
Primarul Municipiului Alba Iulia, reprezentanți ai
instituțiilor de cultură din România, veterani de război,
precum și alte personalități contemporane marcante.
Stiloul istoric „Centenar” și Seria „Stilourilor Centenar”
La fel ca și Antologia de semnături „Cartea Centenar”
și instrumentul de scris a fost conceput ca o piesă de
colecție muzeală, Ziind unic, cu atât mai mult când acesta
are aspectul și povestea „Poenari”. Românul Petrache
Poenaru, în anul 1827, a fost cel care a brevetat în Franța

Conferința „Centenarul Marii Uniri – o istorie a justiției
moderne, de la unitatea națională la diversitatea
europeană”
Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul
Județean Alba au organizat Conferința „Centenarul Marii
Uniri – o istorie a justiției moderne, de la unitatea națională
la diversitatea europeană”, la Alba Iulia, în Sala Unirii, la
data de 16 noiembrie 2018.
Celebrarea Centenarului Marii Uniri reprezintă,
pentru sistemul judiciar românesc, prilejul de a marca un
secol de frământări dar, mai ales, evoluția dreptului
românesc, care s-a maturizat și a cunoscut un proces de
modernizare în acord cu tendința la nivel european.
În deschiderea Conferinței Consiliului Superior al
Magistraturii a fost intonat Imnul Național la nai de către
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Maestrul Gheorghe ZamZir și Alexandru Pal, alături de un
cvartet de coarde.

Busturile Centenarului

Pentru omagierea unor personalități istorice din
afara României, care au avut o contribuție la înfăptuirea
Unirii din 1918, cu ocazia Centenarului Marii Uniri au fost
realizate busturi în bronz care îi reprezintă pe Woodrow
Wilson, fost președinte al Statelor Unite al Americii și pe
Emmanuel de Martonne, geograf francez.
Woodrow Wilson, fost președinte al Statelor Unite al
Americii, prin cele „14 puncte” cuprinse în discursul său
susținut în sesiunea comună a Congresului SUA din 8
ianuarie 1918 precum si prin întreaga sa poziție politică
din anii 1918 – 1920, a avut o contribuție esențială la
recunoașterea dreptului la autodeterminare al popoarelor
după Primul Război Mondial, între aceste popoare
regăsindu-se și poporul român.
Emmanuel de Martonne, geograf francez, a fost
desemnat ca expert al Comitetului de studii de pe lângă
Conferința de Pace de la Paris (1919-1920), poziție din care
a făcut recomandări obiective cu privire la teritoriile care
urmau să Zie recunoscute României și Poloniei prin
tratatele de pace. Astfel Emmanuel de Martonne, pe baza
principiului viabilității (conform căruia stabilirea granițelor
trebuie să depindă nu doar de grupările etnice ci și de
motive geograZice) a contribuit esențial la trasarea
granițelor din 1918-1921, dintre care cele trasate între
România, Serbia și Ungaria sunt valabile și azi.
În contextul expoziției „Tratatele Conferinței de Pace
de la Paris”, organizată la Muzeul Național al Unirii Alba
Iulia, aceste busturi în bronz au fost prezentate publicului,

la prezentarea bustului lui Woodrow Wilson Ziind prezent
și Ambasadorul Statelor Unite la București, Excelența Sa,
domnul Hans Klemm, care a susținut un discurs cu această
ocazie.

Cu ocazia Sărbătorii Centenarului României Mari,
busturile lui Woodrow Wilson și Emmanuel de Martonne
au fost amplasate pe latura de vest a cetății, pe Axul Unirii
reprezentat de Monumentul Unirii, Catedrala Încoronării și
Sala Unirii.
Alături de busturile în bronz ale celor două
personalități din SUA și Franța, a fost realizat un bust tot în
bronz, reprezentându-l pe Samoilă Mârza, supranumit
fotograful Unirii, cel căruia îi datorăm singurele fotograZii
de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. Acesta a fost
amplasat lângă Sala Unirii și dezvelit cu ocazia
Centenarului României Mari.
Cu ocazia Centenarului României Consiliul Județean
Suceava și Muzeul Bucovinei Suceava au oferit Județului
Alba bustul militantului unionist Iancu Flondor, unul dintre
artizanii Unirii Bucovinei cu Vechiul Regat al României.
Acest bust a fost amplasat în fața Muzeului Național al
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Unirii Alba Iulia și dezvelit cu ocazia Centenarului
României.
Ședința solemnă a Guvernului României

În data de 20 noiembrie în Sala Unirii a avut loc
Ședința solemnă a Guvernului României dedicată
Centenarului României la care au participat oZiciali locali și
reprezentanții acreditați din partea presei.
Patria Recunoscătoare – 20 noiembrie 2018
„ P A T R I A
RECUNOSCĂTOARE” este
un proiect al Consiliului
Județean Alba realizat în
c o l a b o ra re c u M u z e u l
Național al Unirii Alba Iulia,
prin care s-a a dus un
omagiu făuritorilor Marii
Uniri. Proiectul „Patria
recunoscătoare” s-a
concretizat prin realizarea
de plăci omagiale pentru
Ziecare unitate
administrativ teritorială a
județului Alba și a două
plăci comemorative de mari
dimensiuni care au fost
montate pe Sala Unirii din
Alba Iulia.
Astfel, pentru omagierea celor care au înfăptuit
Unirea au fost realizate pentru Ziecare unitate administrativ

teritorială, plăci din alamă cu numele reprezentanților
cercurilor electorale, reprezentanților bisericilor, ai
societății civile, sistemului de învățământ, reuniunilor de
meseriași, de pe teritoriul actualului județ Alba, care au fost
desemnați să participe la 1 Decembrie 1918, la Marea
Adunare Națională de la Alba Iulia, locul unde s-a hotărât
unirea.
Aceste plăci se regăsesc în Ziecare unitate administrativ
teritorială din județul Alba și sunt amplasate pe clădirea
primăriei sau pe altă clădire reprezentativă. Ceremonialul
de dezvelire a plăcilor omagiale a avut loc exact la 100 de
ani de la momentul în care Consiliul Național Român
Central a anunțat convocarea la Alba Iulia. Astfel că, la 20
noiembrie 2018, ora 16.00, un moment emoționant s-a
desfășurat Ziecare reședință administrativă în timp ce toate
în bisericile ortodoxe și greco-catolice au bătut clopotele de
100 de ori.
PLĂCI COMEMORATIVE
Plăcile omagiale montate în Ziecare unitate
administrativ teritorială împreună constituie un monument
amplu care s-a întregit în data de 1 Decembrie 2018, când
s-au dezvelit la Sala Unirii, două plăci din granit de mari
dimensiuni, înnobilate cu foiță de aur și cununi din bronz,
care cuprind numele tuturor delegaților la Marea Adunare
Națională de la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918. Dezvelirea
celor două plăci a fost realizată de către președintele
Consiliului județean Alba și primarul municipiului Alba
Iulia, în prezența reprezentanților marcanți ai bisericilor
din România și sZințite de însuși Patriarhul României
Daniel.

„Zborul Unirii” – 20 noiembrie 2018
Un proiect realizat în parteneriat cu Consiliul
Județean Bacău, Primăria Bacău și Primăria Municipiului
Blaj, care a presupus reconstituirea Zborului Unirii efectuat
pe traseul Bacău – Blaj - Bacău în data de 23 noiembrie
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1918, când în deplasarea către Câmpia Libertății de la Blaj,
locotenentul Vasile Niculescu și căpitanul Victor Precup au
transportat acte oZiciale de mare importanță pentru
înfăptuirea actului Unirii. La întoarcere aceștia aveau de
dus românilor de peste munți și guvernului României aZlat
în Moldova o veste mult așteptată: hotărârea entuziastă de
unire a Transilvaniei cu România… O unire pentru
totdeauna.

În cadrul acestui proiect partenerii au pregătit diferite
evenimente care să marcheze cei 100 de ani de la
efectuarea zborului și anume organizarea unui Simpozion
și a unei Expoziții dedicate Aviației Române în Primul
Război Mondial, printre exponate Ziind și macheta ale
avionului Farman-F40 nr. 3.240 folosit în anul 1918 pentru
zborul Bacău – Blaj - Bacău.
Cu această ocazie a fost reeditat volumul „Zborul Marii
Uniri”, autor colonel Paul Sandache, ediție revizuită și
completată cu noi date și fotograZii, volum destinat a Zi
distribuit gratuit bibliotecilor și unităților de învățământ
din județele Bacău și Alba.
Reconstituirea „Zborului Unirii” s-a realizat în data
de 20 noiembrie. Un oZițer aviator a reconstituit momentul
istoric de acum 100 de ani, pe Câmpia Libertății, unde a fost
întâmpinat de un copil îmbrăcat în straie populare, exact ca
în urmă cu un secol. A urmat primirea oZicială, discursuri,
un spectacol asigurat prin grija Centrului de Cultură
„Augustin Bena” Alba, prezentarea istorică a momentului
„Zborul Unirii”, un recital de muzică de cameră și momentul
„Patria recunoscătoare” din municipiul Blaj, când în sunetul
a 100 de bătăi de clopot a fost dezvelită placa omagială
dedicată Făuritorilor Marii Uniri.

„Pământ românesc” – 29 noiembrie 2018
Celebrarea Centenarului României este un moment
de mare sărbătoare pentru toți românii, la Alba Iulia
desăvârșindu-se unirea provinciilor românești cu Vechiul
Regat al României la 1 Decembrie 1918.

Pentru a sărbători și evoca acest moment istoric de
mare însemnătate pentru țara noastră, Consiliul Județean
Alba a amenajat la Sala Unirii un spațiu „simbol” care să
primească pământ din Vechiul Regat al României și din
provinciile care și-au împlinit visul românesc de unire.
Astfel, pe terasa Sălii Unirii, care corespunde Pieței Unirii,
se aZlă patru urne din piatră care s-au umplut cu pământ
adus din toate regiunile istorice ale României: Basarabia,
Bucovina, Vechiul Regat și Transilvania, inclusiv din toate
unitățile administrativ teritoriale ale județului Alba.
La acest eveniment au participat: parlamentarii de
Alba, Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, Consiliul
Județean Alba și primarii județului Alba. S-au realizat patru
fotograZii istorice, care vor constitui piese în colecția Sălii
Unirii.
Expoziția „Legiunea română - Portrete de oKițeri și
soldați, pe fronturile Primului Război Mondial”
În spațiul expozițional de la Poarta a III-a cetății s-a
realizat expoziția „Legiunea română”. Expoziția a cuprins
fotograZii cu portrete de oZițeri și soldați din Primul Război
Mondial și fotograZii cu evenimentele memorabile ce au fost
surprinse când Armata Română a intrat în Alba Iulia, în 15
decembrie 1918. Au fost prezentate publicului diferite
efecte militare, oferite de Batalionul 36 Geniu „Apulum”, iar
voluntarii ce compun „Garda Națională” din Alba Iulia au
prezentat publicului o istorie vie a anului 1918.
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Expoziția „File de istorie - Alba Iulia - orașul de jos,
Hotel Apulum”
Situată în orașul de jos, expoziția are menirea de
readucere în memoria colectivă a deosebitei importanțe a
unui monument istoric demolat în anii comunismului –
Hotel Apulum. În noaptea de 30 noiembrie – 1 decembrie
1918, în clădirea Hotelului Hungaria (ulterior numit
Apulum) în urma unor dezbateri intense, a fost redactată
„Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia” – act de
mare însemnătate istorică.

• ora 12.00, Marea Adunare Națională (parada portului
popular și reconstituire istorică), în Piața Tricolorului,
Esplanada Catedralei Ortodoxe a Încoronării (Câmpul lui
Horea) și reconstituirea istorică a citirii citire
„Rezoluțiunii Adunării Naționale de la Alba Iulia”, urmate
de discursurile personajelor care au întruchipat episcopii
Miron Cristea și Iuliu Hossu.
Reconstituirea istorică a Intrării Armatei Române în
Alba Iulia

Reconstituirea istorică a Marii Adunări Naționale
Acest proiect propus de către Consiliul Județean Alba
și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia a fost Zinanțat de
către Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Reconstituirea a cuprins următoarele momente:
• ora 07.00, Serviciul Religios la Catedrala Ortodoxă a
Încoronării
• ora 08.00, Marșul Unirii pe traseul Gara Alba Iulia – Bd.
Ferdinand – Calea Moților – Parcul Unirii
• ora10.00, Slujba Te Deum la Catedrala Ortodoxă a
Încoronării
• ora 10.30, Citirea „Rezoluțiunii Adunării Naționale de la
Alba Iulia” în Sala Unirii, de către personajul Vasile Goldiș,
în prezența Patriarhului României Daniel, și a alte înalte
fețe bisericești, a multor personalități și a delegaților
oZiciali.
• Ora 10.45, Primirea soliilor din Cetățile de Scaun la Sala
Unirii

La 2 decembrie 2018 a fost realizată reconstituirea
istorică a intrării Armatei Române în Alba Iulia. Astfel, pe
traseul: Poarta I – Poarta a II-a – Poarta a III-a –
Monumentul Unirii, în prezența oZicialităților și a unui
public numeros, a avut loc marșul militar. Au deZilat 54 de
cadeți din cadrul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae
Bălcescu” Sibiu, 65 de reenactori din Garda Națională de la
Alba Iulia (Legiunea Română de la Alba Iulia), Fanfara
județului Alba, reenactori pentru Armata română,
reprezentând simbolic Regimentul 5 Vânători, 4 reenactori
călare, întruchipând cavaleria.
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Evenimente sprijinite de Consiliul Județean Alba
Pe tot parcursul anului 2018, Consiliul Județean Alba
a sprijinit o serie de manifestări dedicate Centenarului
României, prin asigurarea de materiale de promovare
personalizate cu logotipul „Alba unește România” (mape de
conferință, pixuri, insigne, pin-uri, stegulețe tricolore,
medalii gravate, imprimate cu Rezoluțiunea Marii Adunări
Naționale, seturi de cărți poștale – fotograZiile lui Samoilă
Mârza, brățări tricolore, diplome aniversare de participare,
cocarde, banderole tricolore, fulare tricolore etc.):
• Congresul Tinerilor Basarabeni
• Evenimentul „Descoperă și cunoaște România” organizat
de Ministerul Românilor de Pretutindeni
• Marșul Național al Poștașilor
• Concursul de Zizică și chimie „Impuls Perpetuum” Alba
Iulia 2018
• Finala Concursului de Orientare
• Women Rally – Centenary Edition
• Conferința Națională a preoților de penitenciare
ocazionată de Centenarul Marii Uniri
• Întâlnirea anuală a inspectorilor școlari de religie
• Cercul profesional al arhiviștilor din zona Centru
• Sărbătorirea Centenarului – Uniunea Națională a
practicienilor în insolvență din România
• Evenimente dedicate Centenarului organizate de Clubul
Rotary Alba Iulia
• Conferința Națională a femeilor ortodoxe
• Ședința Comisiei Istorice Mixte româno-slovacă
• Competiția Națională „Centenarul Unirii” la tenis de câmp,
competiție Master, turneul campionilor seniori veterani,
dublu masculin
• Congresul Decanilor consilieri juridici
• Simpozionul „Tinerii României la Centenarul Marii Uniri”
organizat de Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia
• Întâlnirea Asociației Comunelor din România
• Ambasadorii Unirii – 1 Decembrie al copiilor din România
• Crosul Unirii
• Concerte dedicate Centenarului României în Spania
(Alicante) și Italia (Roma)
• Cupa Unirii la bridge – Club Apulum, ediția a XIV-a

EVENIMENTE ORGANIZATE LA CENTRUL CULTURAL
CASTEL SÂNCRAI
În urma restaurării şi refuncţionalizării de către
Consiliul Judeţean Alba, Centrul Cultural Castel Sâncrai, din
anul 2014, a devenit o gazdă primitoare pentru evenimente
culturale şi conferinţe, un spaţiu care promovează
excelenţa şi valorile autentice, oferind un nou atu judeţului
Alba în lista destinaţiilor de turism economic şi cultural din
România.
În acest scop, şi în anul 2018 în incinta castelului
s-au organizat următoarele evenimente culturale de
excepţie:
Cafenea culturală aniversară: Ziua Mondială a Poeziei Poetul Aurel Pantea la ceas aniversar, 21 martie 2018
Organizator: Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
Număr de participanți: 113
Descriere: Evenimentul a fost organizat de către Biblioteca
Județeană „Lucian Blaga” Alba, în parteneriat cu Uniunea
Scriitorilor din România – Filiala Alba-Hunedoara și
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba la data de 21
martie 2018. Temele supuse dezbaterii au fost: „Ziua
Mondială a Poeziei”, poetul Aurel Pantea la ceas aniversar și
Premiul Național pentru Poezie Mihai Eminescu - Opera
Omnia.
Exploratory Workshop on Internationalisation of
Higher Education: Challenges and Rewards – 26 aprilie
2018
Organizator: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia
Număr participanţi: 30 persoane, reprezentanţi ai unor
Universităţi din România, Australia, Bosnia și Herțegovina,
Columbia, Polonia și Rusia
Descriere eveniment: În cadrul Centrului Cultural Castel
Sâncrai a avut loc prezentarea concluziilor workshop-ului
şi cina festivă. Workshop-ul s-a desfăşurat pe parcursul a
două zile şi a constat în mese rotunde si sesiuni plenare cu
privire la internaţionalizarea învăţământului superior,
vizând 3 mari teme: mobilitatea internaţională a
studenţilor şi personalului; Internaţionalizarea acasă şi
educaţia digitală; Parteneriate strategice şi consolidarea
capacităţilor internaţionale.
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Concursul de traduceri literare și de specialitate
pentru studenți și elevi, ediția 2018
Organizatori: Universitatea „1 Decembrie 1918” în
parteneriat cu Consiliul Județean Alba
Număr participanţi: 116 participanți, elevi și studenți din
județele Alba, Hunedoara, Galați și Brașov.
Descrierea evenimentului: Concursul de traduceri literare
și de specialitate pentru studenți și elevi, ediția 2018,
organizat de Departamentul de Filologie al Universității ”1
Decembrie 1918” din Alba Iulia este un concurs anual cu
premii la care participă atât studenți din universitățile din
țară cât și elevi din județul Alba și din alte județe. Atelierele
de traduceri din prima zi a Concursului au avut loc, cu
sprijinul Consiliului Județean Alba, la Centrul Cultural
Castel Sâncrai, unde a avut loc și o lansare de carte a
autoarei Emilia Ivancu.
Pe tot parcursul anului 2018 la Centrul Cultural
Castel Sâncrai au loc diferite vizite de grup organizate de
către Consiliul Județean Alba.
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JURIDIC - CONTENCIOS, RELAŢII
PUBLICE ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Activitatea desfășurată de Consiliul Județean Alba pe aceste coordonate, a fost destinată asigurării legalității actelor
emise, legalității contractelor, reprezentării și apărării intereselor legitime ale județului Alba, precum și organizării și bunei
desfășurări a ședințelor Consiliului Județean Alba și a Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Județean. Tot în acest capitol
se regăsește și activitatea întreprinsă pentru publicarea Monitorului OZicial al județului Alba, precum și activitatea de
arhivă și cea d relații cu publicul a instituției.
În ceea ce privește activitatea de juridic-contencios, activitatea desfășurată în anul 2018 a însemnat soluționarea a
1.395 de lucrări cu caracter juridic, precum și participarea în cadrul a 251 de litigii aZlate pe rolul instanțelor de judecată
din județ și din țară, dintre care 102 de litigii au fost înregistrate în anii trecuți iar 149 de litigii au fost înregistrate în anul
2018. Dintre aceste procese, cele mai multe - 157 - sunt cele în care Consiliul Județean Alba a făcut reprezentare pentru
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba. 157 de procese vizează acordarea unor drepturi de asistență
socială, 6 vizează plasamentul minorilor, restul litigiilor vizând aspecte foarte diverse, de la litigii privind anumite
contestații sau acte de constatare și până la cele privind divorțul sau drepturile salariale.
În cadrul procedurilor de soluționare a acestor litigii de către instanțele judecătorești, Consiliul Județean Alba a fost
citat pentru un număr de 427 termene de judecată, pentru care s-au efectuat şi depus la dosarul cauzelor lucrările juridice
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necesare şi s-a asigurat reprezentarea la Judecătoriile din
Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Sebeș, Blaj, la Tribunalul
București, Tribunalul Cluj Napoca, Tribunalul Bistrița
Năsăud, la Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Cluj şi
la Înalta Curte de Casație şi Justiție.
VeriZicarea legalității actelor cu caracter juridic
primite spre avizare, precum şi în avizarea acestora, a
constituit una dintre activitățile principale ale consilierilor
juridici din cadrul instituției. În acest sens, au fost acordate
un număr de 671 de avize de legalitate, cu privire la diverse
contracte, acte, lucrări sau proceduri de achiziții.

În ceea ce privește activitatea deliberativă a
Consiliului Județean Alba, acesta s-a întrunit, pe
parcursul anului 2018, în 20 de ședințe, dintre care 12 au
avut caracter ordinar și 8 au fost ședințe extraordinare.
Au fost adoptate, în total, 355 de hotărâri ale
Consiliului Județean Alba, care au fost comunicate
Instituției Prefectului, instituțiilor, autorităților, societăților
comerciale sau persoanelor Zizice interesate. De asemenea,
hotărârile au fost publicate pe site-ul CJ Alba și în Monitorul
OZicial al Județului Alba. S-au pregătit 250 dosare de
ședință pentru Comisiile de specialitate ale consiliului
județean, dosare care cuprind: proiectul ordinii de zi,
invitația la ședință, proiectele de hotărâre înscrise pe
ordinea de zi și, după caz, de pe ordinea de zi suplimentară,
cu toată documentația aferentă.
Pentru Ziecare ședință a Consiliului Județean Alba au
fost, de asemenea, pregătite registrele Comisiilor de
specialitate, însumând o serie de alte documente: 20 de
procese verbale ale ședințelor, 20 invitații ale consilierilor
județeni la ședință, 20 de proiecte ale ordinii de zi, 15
proiecte ale ordinii de zi suplimentare, 20 de dispoziții de
convocare a ședințelor; 355 de proiecte de hotărâri cu
documentația aferentă care a stat la baza inițierii acestora,
380 de rapoarte de avizare ale comisiilor, întocmirea

prezenței consilierilor județeni la Ziecare ședință de
consiliu şi la ședințele de comisii, 210 sesizări ale
comisiilor de specialitate, situații privind avizele acordate
şi amendamentele formulate de comisii, realizarea a 20 de
stenograme în urma înregistrării ședințelor anterioare, și
transmiterea acestora către Secretarul județului Alba
pentru a redacta procesul verbal Zinal, care se aZișează pe
site-ul consiliului județean.
Activitățile de corespondență realizate în cursul
anului 2018, au generat, în total, 26.312 documente
înregistrate în registrul de corespondență ținut de
registratura generală a Consiliului Județean Alba, dintre
care 16.342 au fost documente intrate în instituițe și 9. 970
de poziții au reprezentat altor tipuri de înregistrări (nr.
Intern / nr. ieșire). În total, au fost expediate 5.266 de
plicuri prin servicii poștale și alte 350 de documente au
fost distribuite prin curier local, în interiorul municipiului
Alba Iulia. Corespondența electronică a însemnat
gestionarea a peste 20.000 de e-mailuri, cele venite pe
adresa generală a Consiliului Județean Alba Ziind apoi
redirecționate către compartimentele de specialitate.
Audiențele solicitate oZicial, conform uzanțelor
instituționale în vigoare, la conducerea instituției, au fost în
număr de 25. Numărul real al problemelor rezolvate este
însă mult mai mare, datorită atmosferei de deschidere și
transparență existentă în instituție, ce face ca numeroși
cetățeni să acceadă direct la conducere, fără a mai Zi
necesară solicitarea înscrierii formale în audiență, conform
procedurilor birocratice.
De asemenea, au fost rezolvate, direct sau prin
redirecționare la alte compartimente din cadrul Consiliului
Județean Alba sau către alte instituții, un număr de 45 de
petiții, precum și 45 de cereri de informații de interes
public solicitate în baza Legii nr. 544/2001. Menționăm că
rapoartele detaliate referitoare la aceste aspecte sunt
disponibile spre consultare în secțiunea dedicată de pe
site-ul instituției.
Arhiva a preluat și inventariat, pe parcursul anului
2018, un total de 460 de unități arhivistice.
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