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Anul 2020 a fost un an cu provocări multiple, numeroase schimbări producându-se din cauza 

situației sanitare generale, generată de pandemia de COVID19. În plus, anul 2020 a fost și un an 

electoral: un nou Consiliul Județean a fost constituit în urma alegerilor locale din luna septembrie, 

iar alegerile generale, din luna decembrie, au produs și ele modificări în componența noului 

Consiliului Județean ales anterior, în septembrie. 

Sectorul sanitar a fost mereu prioritar pentru Consiliul Județean Alba, numeroase investiții 

făcându-se în ultima decadă pentru creșterea calității actului medical și a condițiilor hoteliere din 

spitale. Anul 2020 a impus însă o nouă abordare, resursele fiind, în principal, mobilizate pentru 

reducerea efectelor pandemiei de COVID19: asigurarea finanțării și funcționării în condiții optime a 

spitalelor din subordinea Consiliului Județean, dar și pe sprijinirea celorlalte unități medicale din 

județ, atunci când a fost nevoie.  

Acțiunile Consiliului Județean s-au dovedit bune. La începutul pandemiei, când întreaga lume 

a fost paralizată de carantină și de lipsa stocurilor de echipamente de protecție, Consiliul Județean 

Alba s-a folosit de parteneriatul său cu Provincia Gansu din China, reușind să fie între primele 3 

județe din România care au primit donații considerabile din China, constând în echipamente de 

protecție pentru cadrele medicale: măști, mănuși și combinezoane de protecție cu o valoare 

însumată, la acea dată, de peste 100.000 de Euro, au ajuns, gratuit, la Alba Iulia, în data de 4 aprilie 

2020. 

În plus, eforturile foarte bine coordonate la nivel județean, între Consiliul Județean, Spitalul 

Județean de Urgență și restul instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar, au asigurat îngrijiri foarte 

bune pentru bolnavi, procentul deceselor din secția anti-COVID a Spitalului Județean Alba fiind de 

circa 50%, față de media națională care depășește 80%. 

O altă direcție de acțiune prioritară, în anul 2020, a fost mobilizarea pentru realizarea investițiilor în 

curs, atât în domeniul sanitar, cât și la alte obiective de interes public din județ. Sectorul construcțiilor 

a fost și el puternic afectat de pandemie și numeroase întârzieri au survenit în derularea proiectelor 

de investiții. 

În decursul anului 2020, Consiliul Județean Alba s-a reunit în 24 de ședințe, dintre care circa 

2/3 s-au desfășurat în regim de videoconferință. Consilierii județeni au adoptat 325 de hotărâri, iar 

Președintele Consiliului Județean a emis 403 dispoziții. Au fost întocmite și publicate 12 numere ale 

Monitorului Oficial al Județului Alba. Au fost înregistrate și soluționate 57 de petiții și au fost rezolvate 

favorabil 50 de cereri de informații de interes public. Prin registratura instituției au trecut 29.102 

documente, iar arhiva instituției a preluat și inventariat 730 de unități arhivistice. Alte 320 de unități 

arhivistice au fost întrebuințate spre consultare. 
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DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

I. Ac ț iuni de promovare economică și dezvoltare rurală  

 

În f iecare an Consil iul Jude țean Alba desfășoară o serie de acțiuni menite să 

îmbunătățească atractivitatea județului pentru investitori, să promoveze produsele 

locale și să asigure o dezvoltare echil ibrată a spa ț iului rural.  În anul 2020, marcat 

de pandemia de COVID19, din păcate, din cauza situației sanitare complicate, 

aceste evenimente nu au mai putut f i  organizate. 

Acțiunile din domeniul dezvoltării economice s-au mutat în mediul virtual, fiind căutate soluții 

on-line care să sprijine economia locală. Un prim pas a fost realizarea unei platforme informatice 

dedicate micilor producători locali, prin intermediul căreia să poată fi prezentată oferta locală de 

bunuri și servicii. Așa a luat naștere platforma www.madeinalba.ro prin care producătorii locali, 

cultivatorii, crescătorii de animale, în general agricultorii, dar şi alţi întreprinzători au avut 

posibilitatea de a se “întâlni” virtual cu potenţialii cumpărători. Site-ul a făcut cunoscut şi poveştile 

din spatele produselor oferite, a prezentat tradiții locale, gastronomia şi specificul local, prin 

intermediul unei campanii de promovare susținută de filme de prezentare. 

Producătorii din județ au avut posibilitatea de a se înscrie  

singuri pe platformă, completând un formular de 

înscriere şi încărcând propriile fotografii și date. Acolo unde a 

fost necesar, specialiștii CJ Alba au intervenit pentru a sprijini 

participanții. Pe platformă sunt prezenţi 84 de 

producători, din toate zonele județului, cu oferte din cele mai 

diverse categorii, de la produse alimentare, la articole de 

artizanat sau cosmetice: 

• 1. Panificaţie  

• 2. Paste făinoase  

• 3. Preparate din carne 

• 4. Peşte şi preparate din peşte 

• 5. Produse artizanale şi handmade 

• 6. Produse lactate  

• 7.  Produse conservate şi procesate  

• 8. Miere şi produse apicole 

• 9. Uleiuri presate la rece 

• 10. Plante medicinale, aromatice şi condimente 

http://www.madeinalba.ro/
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• 11. Seminţe, nuci, alune 

• 12. Ciuperci 

• 13. Legume 

• 14. Fructe  

• 15. Fructe de pădure 

• 16. Produse decorative şi cosmetice naturale  

• 17. Băuturi  

• 18. Flori  

• 19. Trandafiri, pomi, arbuşti fructiferi şi ornamentali 

Pentru o identificare mai ușoară a producătorilor, judeţul a fost împărțit în şapte zone geografice 

în funcţie de localizarea fermelor sau a micilor afaceri, astfel: Valea Mureşului, Valea Ampoiului, 

Valea Cugirului, Valea Sebeşului, Podişul Secaşelor, Podişul Târnavelor şi Munţii Apuseni. 

 

 În paralel, o amplă campanie de promovare a fost desfășurată pe conturile de social media 

ale instituției, fiind prezentate produse, producători, rețete, articole de popularizare. Au fost 

realizate 20 de filme de promovare de câte 3 minute fiecare, care au avut un impact semnificativ, 

înregistrând între 10.500 și 28.700 de vizualizări pe săptămână. 

 Proiectul este încă activ și a fost realizat cu sprijinul și implicarea GAL-urilor din județ. 
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Best of Business  

Este o Gală festivă anuală, organizată de 

Consiliul Județean Alba în semn de mulțumire și 

recunoaștere a performanțelor obținute de 

societățile comerciale care contribuie prin 

activitatea lor la dezvoltarea județului Alba.  

În anul 2020, din cauza restricțiilor sanitare, 

această gală s-a desfășurat on-line, fiind 

acordate 81 de distincții, dintre care 77 pentru agenți economici și 4 pentru GAL-urile care s-au 

implicat în sprijinirea economiei rurale din județul Alba. 

Cu această ocazie a fost lansată și ediția 2020 a broșurii Alba Economic, un material de 

promovare care reunește în cele 40 de pagini ale sale informații utile pentru cei interesați să facă 

afaceri în județul Alba.  

 

Activități privind promovarea învățământului profesional tehnic și dual în județul Alba 

Cunoscând nevoile acute de forță de 

muncă ale agenților economici din județul Alba, 

Consiliul Județean a continuat proiectul 

început în vara anului 2019, Învățământul 

profesional tehnic și dual – Un nou început. 

Proiectul a fost conceput pentru a oferi soluții 

privind adaptarea ofertei educaționale în 

concordanță cu cerințele pieței muncii. 

Din cauza restricțiilor sanitare, cele mai multe 

dintre acțiunile de promovare locală, ce presupuneau întâlniri față în față cu membri comunității nu 

au mai putut fi realizate, dar s-au dezvoltat alte activități, de analiză și sinteză, care vor susține 

proiectul pe viitor.  

În perioada februarie - martie 2020 au fost realizate întâlnirile în  comunele: Berghin, Cricău, 

Galda de Jos, Ighiu, Mihalţ, Pianu, Săliştea, Sântimbru şi Vinţu de Jos. Târgul Ofertelor 

Educaționale, prevăzut inițial pentru anul 2020, a fost amânat pentru anul 2021, urmând a avea 

loc când situația o va permite. În perioada mai-iunie 2020, grupul de lucru VET constituit la nivelul 

județului Alba, a aplicat un chestionar care să pună în evidență principalele trăsături de 

personalitate ale elevilor, dar și interesele educaționale ale acestora. Raportul generat în urma 

prelucrării datelor a oferit informații relevante în privința deciziei de alegere a unui traseu 

profesional adecvat. Chestionarul a fost distribuit prin intermediul platformei administrate de ISJ 

Alba și CJRAE, fiind administrat elevilor de clasa a VII-a și a VIII-a din unitățile de învățământ din 
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județul Alba. Chestionarul a conținut 220 de itemi şi reprezintă un instrument extrem de util, care îi 

ajută pe elevi să se cunoască mai bine și să își valorifice aptitudinile și abilitățile în mod corect. Au 

fost completate 1135 chestionare, din care 37,4% clasa a VII-a și 62,6% clasa a VIII-a. 

O altă acţiune propusă de grupul de lucru VET a fost iniţierea unui program pilot care să 

cuprindă 2 şcoli din judeţ, în care să fie aplicat un plan de măsuri de consiliere care vizează 

creşterea interesului pentru meserii şi cariera profesională. Au fost elaborate documente prin care 

mediul de afaceri să participe activ şi să susţină învăţământul profesional şi tehnic, atât cu suport 

practic (materiale/aparatură pentru modernizarea atelierelor şcoală, etc.), cât şi cu know-how: este 

vorba despre Carta pentru susţinerea învăţământului profesional şi tehnic şi Adeziunea. Aceste 

documente au fost distribuite în mediul de afaceri de către şi între operatori economici. 

Toate acțiunile au fost promovate pe conturile de socializare ale instituției. Campania de 

susţinere a învăţământului VET a continuat pe rețelele sociale și în perioada de pandemie, fiind 

promovate o serie de informații utile, precum: calendarului admiterii în învăţământul profesional de 

stat şi în învățământului dual pentru anul 2020-2021; evenimentele de lansare a proiectelor de 

orientare profesională şi a stagiilor de practică în domenii de interes pentru judeţul Alba. 

 

Date fiind imitările impuse de noua situație sanitară, la nivel internațional, s-a recurs la o serie 

de resurse on-line pentru promovarea județului Alba și pentru realizarea de schimburi de 

experiență pe diverse domenii de interes pentru dezvoltarea economică a județului Alba. 

Astfel, în perioada 12 August 

– 16 Septembrie 2020, 

reprezentanții CJ Alba au 

participat la o serie de seminarii 

on-line organizate de către 

Consilul Chinez pentru 

Promovarea Comerțului 

Internațional – CCPIT (Camera de 

Comerț Exterior a Chinei) 

destinate Europei Cenrale și de 

est.  

Agenda seminarului a cuprins următoarele teme: 

1. Analiza tendinţelor economice internaţionale în timpul COVID 19 şi interpretarea 

politicilor relevante - 12 august 

2. Schimburi care vizează cooperarea economică dintre Camere de Comerţ şi Industrie 

chineze şi cele din Spaţiul Economic European (prezentarea provinciei Jilin) – 19 august 

3. Comerţul digital duce la inovare şi la dezvoltarea cooperării economice şi comerciale 

dintre China şi Spaţiul Economic European – 26 august 
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4. Schimburi care vizează cooperarea economică dintre Camere de Comerţ şi Industrie 

chineze şi cele din Spaţiul Economic European (prezentarea Municipalităţii Ningbo) – 19 

august 

5. Măsurile de facilitare ale comerţului chinez în perioada COVID 19 – 9 septembrie 

6. Schimburi care vizează cooperarea economică dintre Camere de Comerţ şi Industrie 

chineze şi cele din Spaţiul Economic European (prezentarea Municipalităţii Tianjin) – 16 

septembrie 

 

Reprezentanții Consiliului Județean Alba au fost invitați să prezinte profilul economic al 

județului și oportunitățile de afaceri locale, în cadrul sesiunii de schimburi organizate în seminarul final, 

din data de 16 septembrie. Județul Alba a fost singurul județ din România participant la seminarii. Au 

mai fost prezenți reprezentanți ai mediului de afaceri și ai camerei de Comerț Româno-Chineze. 

 

  În data de 10 decembrie 2020 s-a 

participat la un alt webinar, de această 

dată dedicat formării profesionale și 

vocaționale a tinerilor (VET). CJ Alba a 

fost invitat să participe la acest 

eveniment datorită apartenenței sale la 

rețeaua europeană ARE. 

Webinarul a prezentat idei despre 

modul în care programele de Formare 

Profesională și Educațională (VET) pot sprijini atât tranziția către o economie circulară, cât și 

exploatarea potențialului său de ocupare și incluziune socială. Cea mai interesantă parte a fost 

cea în care au fost prezentate noi tehnici și modalități de formare bazate pe realitate virtuală și 

realitate augmentată, mai ales că utilizarea extensivă tehnologiei informației în procesul de 

educație a fost una dintre cele mai importante modificări produse de pandemia de COVID19, la 

nivel mondial. 

  

 Un alt eveniment dedicat formării profesionale, mai exact impactului pe care pandemia de 

COVID19 l-a avut asupra stagiilor de pregătire profesională, a avut loc în data de 29 septembrie și 

a fost organizat de Comitetul Regiunilor împreună cu Alianţa Europeană pentru ucenicii (EAfA). În 

cadrul evenimentului, vorbitorii invitaţi au prezentat modul cum regiunile de unde provin au reuşit 

să se adapteze la noua perioadă şi să reducă impactul asupra dezvoltării socio-economice, prin 

găsirea unor soluţii pentru continuarea stagiilor de practică, fapt ce asigură o mai mare capacitate 

de inserție profesională în viitor. 
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II. Agenți economici 

 

Județul Alba, este acționar unic societatea Drumuri și Poduri Locale Alba și la Parcul 

Industrial Cugir, dar și acționar majoritar la operatorul unic de apă-canal din județul Alba - SC APA 

CTTA1. 

Monitorizarea și evaluarea respectării principiilor de eficiență economică și profitabilitate în 

funcționarea acestor agenți economici s-a realizat prin monitorizarea indicatorilor de performanță 

financiari și nefinanciari, aprobați în prealabil de către autoritatea publică tutelară, prin reprezentanții 

adunării generale a acționarilor. În acest sens, au fost întocmite raportări semestriale către Ministerul 

Finanțelor Publice, care arată modul de aplicare a prevederilor legale privind selecția 

administratorilor, modul de implementare a planului de administrare și execuția contractelor de 

mandat a administratorilor și directorilor în procesul de administrare și conducere a întreprinderilor 

publice, urmărindu-se realizarea indicatorilor aprobați prin bugetele de venituri și cheltuieli. 

 

 

Drumuri și Poduri Locale Alba SA 

 S-a încredințat mandat special reprezentantului adunării 

generale a acționarilor la societatea Drumuri și Poduri Locale Alba 

SA pentru:  

• prelungirea creditului bancar și aprobarea garanțiilor 

materiale (HCJ nr.54/20.03.2020),  

• contractarea unui leasing financiar (HCJ nr.54/20.03.2020), 

• aprobarea situațiilor financiare (HCJ nr.115/28.05.2020), 

• contractarea unui leasing financiar (HCJ nr.266/05.11.2020). 

 

 

 

1 Detalii suplimentare despre societățile comerciale la care Consiliul Județean Alba este acționar unic sau majoritar pot 

fi regăsite în raportul anul privind activitatea acestor entități, raport realizat în spiritul asigurării transparenței politicii de 

și publicat pe site-ul instituției. 
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Parcul Industrial Cugir SA 

În ultima parte a anului 2020,  s-a realizat procedura de 

recrutare și selecție a membrilor Consiliului de administrație ai 

Societății Parcul Industrial Cugir SA, în conformitate cu prevederile OUG 

nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare de către   un expert independent specializat în 

recrutarea resurselor umane. 

Reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor la societatea Parcul Industrial Cugir SA a 

aprobat prin hotărâri ale adunării generale a acționarilor: situațiile financiare, repartizarea profitului, 

planul de investiții și rapoartele de activitate ale consiliului de administrație. 

 

SC APA CTTA SA 

În semestrul II al anului 2020, s-a realizat 

procedura de recrutare și selecție a membrilor 

Consiliului de administrație ai Societății Apa CTTA SA Alba, în 

conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare.  

Procedura de recrutare și selecție a fost realizată de către un expert independent specializat în 

recrutarea resurselor umane potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor 

publice.   

Reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor la societatea Apa CTTA SA Alba a aprobat prin 

hotărâri ale adunării generale a acționarilor: bugetul de venituri și cheltuieli, situațiile financiare, 

repartizarea profitului, îndeplinirea indicatorilor de performanță, participarea salariaților la profit, 

componenta variabilă a organelor de administrare și conducere, raportul de activitate al consiliului 

de administrație, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, numirea în funcție a noilor 

administratori,  contractul de mandat,  planul de administrare, indicatorii de performanță,  numirea 

auditorului financiar extern,  actualizarea Actului constitutiv. 

 

În ce privește monitorizarea ajutorului individual de minimis acordat Societăților  Drumuri și 

Poduri Locale Alba  SA și Parcul Industrial Cugir SA în anul 2019 pentru majorarea capitalului social, 

aceasta s-a realizat prin întocmirea în luna martie a anului 2020 și transmiterea către Consiliul 

Concurenței a Raportului anual al ajutoarelor de stat/minimis în vederea asigurării transparenței în 

domeniu.  
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PROIECTE CU FONDURI NERAMBURSABILE 

I. Proiecte depuse în vederea finan țări i  în anul 2020 

Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, pentru pregătirea proiectelor de 

infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes 

județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice 

(tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu 

potențial turistic 

În urma prioritizării proiectelor de infrastructură rutieră de interes județean la nivelul județului 

Alba, proiectul ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN75) – Dealu 

Caselor – Valea Largă – Valea de Jos – Ponor – Râmeț – valea Mănăstirii – Geoagiu de Sus – Stremț – 

Teiuș (DN1) a fost propus pe lista proiectelor prioritare la nivelul Regiunii Centru în vederea finanțării 

din Programul Operațional Regional pentru perioada de programare 2021-2027, listă aprobată prin 

Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională centru nr. 10 din 15.07.2020. 

Prin implementarea acestui proiect se are în vedere creșterea mobilității, realizarea unor 

investiții în reabilitarea și modernizarea rețelei de transport care să genereze valoare adăugată prin 

creșterea capacității teritoriului de a absorbi investiții private în producție și servicii, de a atrage turiști 

și noi rezidenți. Se va avea în vedere și favorizarea mobilității inter modale și maximizarea utilizării 

transportului public, adaptarea acestuia la cerințele de reducere a emisiilor de CO2, coroborat cu 

nevoile călătorilor și cu resursele diverșilor participanți interesați în dezvoltarea și modernizarea 

domeniului mobilității în județul Alba. 

 

II. Proiecte implementate în anul 2020 

Programul ”Europa pentru Cetățeni” 

În cadrul  apelului de proiecte deschis la începutul anului 2019, în cadrul acestui 

program de finanțare, Consiliul Judeţean Alba s-a alăturat iniţiativei unui consorţiu european 

coordonat de Federaţia Municipiilor din Madrid, Spania - organizaţie cu responsabilităţi în 

domeniul dezvoltării comunitare, pregătirii profesionale a funcţionarilor publici şi 

implementării de proiecte de interes local - în vederea promovării unui proiect comun care 

să aibă ca temă stimularea participării democratice şi civice în Europa, în era digitală. 

Proiectul, cu titlul „SUPPORTING DEMOCRATIC UNION AND ACTIVE 

CITIZENSHIP IN DIGITAL ERA - Sprijinirea uniunii democratice si a cetăţeniei active în era 

digitală – DIGITAL” 2019-2020, a fost depus de Federația Municipiilor din Madrid, Spania în 

parteneriat de către 16 instituții și organizații (autorități publice locale și regionale, 
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universități, ONG-uri) din 15 țări europene, din România, partener este Consiliul Județean  

Alba. Perioada de implementare a proiectului este 8 septembrie 2019 – 8 septembrie 2021. 

În anul 2020 a fost realizată identitatea vizuală a proiectului și au fost organizate două 

evenimente internaționale. Primul dintre acestea a avut loc off-line, în luna februarie 2020, 

constând într-o serie de ateliere creative privind cele mai bune practici pentru a sprijini 

educația mediatică și informațională ca element critic al participării civice la era digitală; 

activități de studiu şi analiză care au vizat alfabetizarea digitală și democrație, securitatea 

cetățenilor online, publicitate politică offline și online. Cel de-al doilea eveniment a avut loc 

on-line, în octombrie 2020, referindu-se la alfabetizarea digitală și democrația, siguranța 

cetățenilor online, publicitatea politică offline și online, susținerea alfabetizării mediatice și 

informaționale ca element critic al participării civice în era digitală. 

 

Apelul de proiecte „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de 

coeziune a UE” 

În cadrul acestui apel de proiecte, CJ Alba este partener al proiectului „Together for 

Cohesion: Let’s rEUnite! - Împreună pentru coeziune: Să ne rEUnim!”depus spre finanţare 

de către Adunarea Regiunilor Europene (ARE).  

Activităţile desfășurate de către Consiliul Județean Alba în anul 2020 sunt 

următoarele:  

• Organizarea Atelierului de formare „Branding Yourself: Sfaturi pentru 

construirea unei imagini de brand puternice în era new media”, care a avut loc la Alba Iulia 

în parteneriat  cu mc Group România. Participanții au avut oportunitatea de a se informa 

direct cu privire la avantajele politicii de coeziune și de a se familiariza cu privire la 

gestionarea imaginii de brand, în contextul schimbărilor impuse de apariția noilor mijloace 

de comunicare online. Abordarea a fost una cât se poate de practică, prin realizarea unor 

exerciții de construire a unei imagini puternice de brand, de creare a materialelor de 

comunicare și PR și utilizarea instrumentelor online pentru comunicare; 

• Organizarea unui press trip în cadrul campaniei „Let’s rEUnite: Together for 

Cohesion!”, împreună cu mc Group International Holding AG, în cadrul căruia s-a realizat o  

întâlnire cu presa locală şi naţională, ce a oferit jurnaliştilor oportunitatea de se informa 

direct cu privire la dezvoltarea regiunilor, prin politica de coeziune a Uniunii Europene. Ca 

exemplu de bună practică a fost aleasă o afacere locală din regiunea de dezvoltare Centru 

– fabrica Axa Porcelaine, unde accesarea de fonduri europene a ajutat la creșterea 

producției, vânzarea la export și creșterea numărului locurilor de muncă; 

• Evenimentul final - un webinar cu titlu „Să aflăm cum comunicăm despre 

Politica de Coeziune” – intervenţie Cornelia Carmen Mădăraş: Consilier Biroul Relaţii 
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Internaţionale, Consiliul Judeţean Alba şi reprezentant al Judeţului pentru proiectul 

Together for Cohesion, The Partnership - its importance and implementation in 

communicating Cohesion Policy; 

• Asigurarea sustenabilităţii activităţilor proiectului prin diseminarea informațiilor 

relevante, traduceri, postări pe conturile de socializare ale CJ Alba;  

• Suport pentru promovarea actorilor implicați din domeniul turismului, 

tineretului, agricultură, cultură, egalitate de şanse; 

• Campania de prevenire a infectării cu COVID -19, prin realizarea şi distribuirea 

de măşti cu logo-ul proiectului. 

 

Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

Proiectul „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) – Bucium (DN74) 

În anul 2020 au fost realizate activități specifice referitoare la  implementarea 

proiectului, în concordanță cu prevederile contractului de finanțare, ale legislației europene 

și naționale, aplicabile. Execuţia lucrărilor de modernizare a DJ107I a fost demarată în 

cursul lunii septembrie 2019, iar conform prevederilor contractuale, până în anul 2023, se 

vor moderniza 78,420 km de drum judeţean de la intersecţia cu DN1 din municipiul Aiud 

până la intersecţia cu DN74 la intrare în oraşul Abrud. Principalele rezultate așteptate ale 

proiectului sunt: 6,7 km pistă simplă (cu un sens) de biciclete construite/modernizate, 

12.610 mp trotuare/ trasee pietonale modernizate/realizate, 21 stații transport public și 

alveole construite/ modernizate, elemente suplimentare destinate siguranței circulației 

(parapeți de protecție, semnalistică verticală, semnalistică cu avertizare luminoasă pentru 

treceri de pietoni, borne kilometrice, borne hectometrice), 16 poduri reabilitate/construite. 

Valoarea totală a proiectului este de 188.150.369,29 lei, din care 183.988.373,36 lei 

reprezintă finanțare nerambursabilă. 

 

Proiectul „Modernizare DJ103E” 

Execuția lucrărilor de modernizare a DJ103E a fost demarată în cursul lunii octombrie 

2018, iar conform prevederilor contractuale, până la sfârșitul anului 2021, se vor moderniza 

7.675 ml, de drum județean, de la intersecția cu DN1, pe traseul Gârbova de Jos-Gârbovița-

Gârbova de Sus și se vor amenaja 2 stații de transport public. 

Stadiul fizic al lucrărilor executate, la finele anului 2020, este de 100% activități de 

execuție a lucrărilor. 
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Proiectul „Consolidare corp drum DJ107K” 

Are ca obiectiv creșterea gradului de accesibilitate în zona turistică a munților 

Trascău prin asigurarea legăturii localităților Galda de Jos - Mesentea - Benic -  Întregalde 

cu rețeaua TEN-T și îmbunătățirea calității vieții populației din localitățile vizate de proiect.  

Execuția lucrărilor de modernizare a DJ107K a fost demarată în cursul lunii octombrie 2018, 

iar conform prevederilor contractuale, până la sfârșitul anului 2021, se va  moderniza o 

porțiune de  6 km din drumul  județean DJ107K , care va deservi un număr de 583 locuitori 

din zona traversată, respectiv va asigura accesibilitatea la infrastructura TEN-T.  

Stadiul fizic al lucrărilor executate, la finele anului 2020, înregistrează aproximativ 

51,31%, grad de realizare din totalul activități de execuție a lucrărilor. 

 

Proiectul Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență 

Alba Iulia 

Este finanțat prin POR 2014-2020 și implementat de Consiliul Județean Alba. are o 

valoare totală 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. 

Obiectivul general al proiectului este 

îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii 

spitalicești de urgență asigurate în cadrul 

Unității de Primiri Urgențe. Prin 

implementarea proiectului, se dorește 

extinderea infrastructurii  cu o suprafață de 

855,90 mp și dotarea/ echiparea structurii 

cu 371 echipamente, utilaje și dotări 

medicale din cadrul  Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. 

În anul 2020 a fost finalizată procedura de achiziție și încheierea contractului de 

servicii de audit financiar; în cadrul Proiectului Tehnic de Execuție au fost depuse 

documente pentru obținerea unui nou certificat de urbanism, a fost întocmită si revizuită 

documentația pentru obținerea avizului ISU,  a fost obținută autorizația de construire. De 

asemenea a fost întocmită și depusă spre analiza autorităților competente documentația 

DTAC. A fost obținut Proiectul Tehnic împreună cu detaliile de execuție și verificarea tehnică 

de calitate a PT, ce se află în verificarea personalului UAT Alba în vederea conformării cu 

cerințele în vigoare. Au fost întocmite și depuse 4 Rapoarte de progres. 
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Proiectul „Extindere, modernizare și dotare în vederea relocării ambulatoriului integrat al 

Spitalului Județean de Urgențe Alba Iulia” 

Este finanțat prin POR 2014-2020 și în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență 

Alba Iulia și are ca obiectiv să asigure condiții optime pentru dezvoltarea serviciilor oferite 

de Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Se vor realiza lucrări de 

construcții-montaj, inclusiv finisaje și modificarea tuturor instalațiilor existente în cadrul 

actualului corp de clădire în care a funcționat cândva fosta Policlinică albaiuliană și se vor 

achiziționa peste 560 de elemente de echipament și aparatură medicală. 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 10.700.749,99 lei, din care contribuția 

proprie a Consiliului Județean Alba este de 214.015,00 lei, reprezentând 2% din valoarea 

eligibilă a proiectului. 

Durata estimată de implementare este de aproape trei ani, până la sfârșitul lunii iulie 

2022. 

În anul 2020 a fost demarată și finalizată procedura pentru serviciile de audit 

financiar, fiind semnat contractul de servicii, a fost întocmită si revizuită documentația și a 

fost obținut avizului ISU aferent întregii unități sanitare, întrucât clădirile alcătuiesc un singur 

compartiment de incendiu. 

 

 

Reabilitarea energetică a Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud 

Proiectul este finanțat prin POR 2014 – 2020 și are ca beneficiari Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud în parteneriat cu Consiliul Județean Alba. Perioada de implementare 

a proiectului este de 55 luni, între data de 01.09.2016 și data de 31.03.2021, aceasta 

cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea 

contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
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Valoarea totală a contractului de finanțare este de 7.726.568,46 lei, din care AM 

acordă o finanțare nerambursabilă în sumă de 5.390.096,73 lei, contribuția proprie a 

Consiliului Județean Alba este de 

110.001,97 lei, reprezentând 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului. 

În cardul procesului de 

implementare, în cursul anului 2020, 

Comitetul de Coordonare și 

Monitorizare a proiectului a monitorizat 

activitățile de implementare a 

proiectului. 

 

Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 

Proiectul este finanțat prin POR 2014 – 2020 și are ca beneficiari Spitalul Județean 

Alba Iulia în parteneriat cu Consiliul Județean Alba. Valoarea totală a contractului de 

finanțare este de 15.350.482,84 lei, din care Consiliul Județean Alba va asigura suma de 

281.641,12 lei , reprezentând contribuția de 2% la total cheltuieli eligibile, respectiv suma 

de 1.268.426,73 lei, reprezentând cofinanțarea la total cheltuieli neeligibile. Perioada de 

implementare a proiectului este de 76 luni, 

respectiv între data de 18 noiembrie 2014 și 

28 februarie 2021, aceasta cuprinzând și 

perioada de desfășurare a activităților 

proiectului înainte de semnarea contractului 

de finanțare, conform regulilor de eligibilitate 

a cheltuielilor.   

În cursul anului 2020, Comitetul de 

Coordonare și Monitorizare a proiectului a monitorizat activitățile de implementare a 

proiectului. 

 

”Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” 

Proiectul este finanțat prin POR 2014 – 2020 și este implementat, în parteneriat de 

Orașul Ocna Mureș, Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, CJ Alba și Spitalul Județean din 

Alba Iulia. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 5.937.561,88 lei, din care 

Consiliul Județean Alba va asigura suma de 261.695,36 lei, reprezentând, cofinanțarea 

cheltuielilor totale ale proiectului. Perioada de implementare a proiectului este de 77 luni, 

respectiv între data de 07 decembrie 2016 și 30 aprilie 2023, aceasta cuprinzând și perioada 
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de desfășurare a activităților proiectului 

înainte de semnarea contractului de 

finanțare, conform regulilor de eligibilitate 

a cheltuielilor.   

În cursul anului 2020, Comitetul de 

Coordonare și Monitorizare a proiectului 

a monitorizat activitățile de implementare 

a proiectului. 

 

 

II I. Activităț i de planif icare strategică  

Pentru că la sfârșitul anului 2020 se încheie perioada de referință a ”Strategiei de 

dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2014–2020”, este necesară elaborarea unui nou 

document de planificare strategică la nivelul județului, care să fundamenteze deciziile 

autorităților publice locale și inițiativele de dezvoltare ale mediului de afaceri și comunităților 

locale în perioada următoare de programare 2021-2027.  

În luna martie 2020 a fost încheiat un contract cu Institute for Housing and Urban 

Development Studies Romania (IHS Romania) SRL, în vederea elaborării Strategiei de 

dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027, document ce cuprinde viziunea și 

obiectivele de dezvoltare la nivel județean și identifică un portofoliu de proiecte pentru 

această perioadă de programare. Obiectivele strategice pun în legătură sistemul urban și 

rural cu valorile cadrului natural, cu calitatea vieții comunităților, dezvoltarea economică, cu 

gradul de accesibilitate și mobilitate, susținute de capacitatea administrativă, a cărei 

performanță asigură realizarea strategiei în parametrii formulați. 

Etapele parcurse în procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare a judeţului Alba 

pentru perioada 2021-2027 au fost: 

• Realizarea Analizei socio-economice și demografice a județului Alba, care a 

abordat următoarele domenii: Profil socio-demografic/ Comunitate, Economie, Patrimoniu 

natural, patrimoniu cultural și turism, Transport și Mobilitate, Utilități Publice, Servicii publice 

de interes general (educaţie, sănătate, social, sport, tineret), Mediu, eficiență energetică, 

schimbări climatice, Capacitate Administrativă; 

• Formularea Strategiei (Planificarea) - formularea viziunii de dezvoltare a 

judeţului Alba la orizontul anului 2030, a obiectivelor strategice şi specifice, a politicilor şi 

programelor de dezvoltare, a unui portofoliu de proiecte, elaborat pe baza propunerilor 

primite din partea UAT-urilor, instituţiilor, organizaţiilor din judeţul Alba, precum şi a 

mecanismului instituţional de implementare, monitorizare şi evaluare; 
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• Consultarea publică a actorilor locali (autorităţi publice locale, instituţii publice, 

organizaţii non-guvernamentale, firme) – colectarea punctelor de vedere a factorilor 

interesaţi cu privire la prioritățile de rezolvare a problemelor cu care se confruntă județul, 

consultarea opiniei factorilor interesaţi cu privire la conţinutul analizei (Partea I a Strategiei) 

şi a planificării (Partea a II-a a Strategiei), solicitarea propunerilor de proiecte pentru 

perioada următoare de programare 2021-2027. 

 Dat fiind contextul pandemic al anului 2020, comunicarea cu factorii interesaţi s-a 

desfăşurat prin poşta electronică (adrese, chestionare aplicate, documente supuse 

consultării) și prin discuții on-line organizate pe zone ale judeţului și/sau domenii de analiză,  

sau chiar telefonic. Feedback-ul primit din partea factorilor interesaţi de dezvoltarea socio-

economică şi spaţială a judeţului Alba a fost inclus în elaborarea documentului strategic. A 

urmat consultarea publică a proiectului strategiei în perioada 3 decembrie 2020 – 15 ianuarie 

2021, cu participarea tuturor cetățenilor interesați, prin publicarea documentului pe site-ul 

oficial al Consiliului Judeţean Alba, www.cjalba.ro .      
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BUGET 

În vederea dezvoltării unui management performant al resurselor bugetare s-a 

urmărit și în anul 2020 realizarea unui buget echilibrat atât pentru activitatea proprie cât și 

pentru cea a ordonatorilor terțiari a instituțiilor publice și societăților comerciale de sub 

autoritatea Consiliului Județean. 

În ceea ce privește execuția veniturilor bugetului local al județului Alba, în anul 2020,  

acestea sunt în sumă de 220.774,40 mii lei, încasările cele mai mari fiind  în principal din 

cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată, a subvențiilor de la bugetul de stat  și a sumelor încasate de la Uniunea 

Europeană în contul plăților efectuate și refinanțări. 

Structura bugetului județului Alba pe intervalul 2018-2020, pe surse de finanțare 

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 cea mai mare suma provenind 

din sume și cote defalcate din impozitul pe venit. 

În anul 2020, execuția  sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului a fost în sumă de 121.256,00 mii 

lei, ceea ce reprezintă 54% din totalul veniturile încasate la bugetul  local  menţionând 

totodată că prin  ordonanţele cu privire la  rectificarea bugetară nr.115/2020 si 135/2020  

acesta categorie de venituri, a fost majorata faţă de suma alocată inițial prin legea bugetului 

de stat, cu suma de 13.621,00 mii lei. 
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În urma analizei execuţiilor 

bugetare în perioada 2019-2020 se 

constată o scădere  a veniturilor 

proprii în anul 2020, datorită 

modificării modului de alocare a 

cotelor şi sumele defalcate din 

impozitul pe venit față de anul 2019. 

În anul 2019, din totalul veniturilor 

proprii de 93.709 mii lei un procent 

de 95,53% au fost cote şi sume 

defalcate din impozitul pe venit, iar 

ponderea s-a menţinut relativ mare 

la încasările din cote şi sume defalcate din impozitul pe venit în total venituri proprii, adică 

95,8% şi în anul 2020, după cum se poate observa în graficul alăturat. 

Cheltuielile bugetului local exprimă eforturile financiare realizate pentru acoperirea 

cerințelor sociale, culturale, economice, a serviciilor de dezvoltare publică și a altor cerințe 

ale locuitorilor județului. În anul 2020 administraţia judeţeană a acordat cea mai mare atenţie 

îmbunătăţirii serviciilor din domeniul Sănătăţii, cheltuielile fiind semnificativ influenâate de 

măsurile luate pentru reducerea efectelor pandemiei de COVID19. De asemenea, s-au 

alocat sume importante dezvoltării și modernizării sistemului rutier judeţean. În alocarea 

fondurilor s - a urmărit eliminarea riscului neasigurării sumelor necesare finanţării în regim 

de urgenţă a 

cheltuielilor de 

gestionare a situaţiei 

epidemiologice 

cauzate de 

răspândirea virusului 

SARS Cov 2 . 

Din bugetul 

propriu al Județului 

Alba au fost aprobate 

la finanțare în anul 

2020, următoarele 

categorii de cheltuieli:  

 

Domeniul sănătății a beneficiat și în anul 2020 de o atenție deosebită, continuând 

lucrările la obiectivele de investiții începute în anul precedent și lansând investiții noi: Sectie 
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boli infectioase, Sectie Psihiatrie Cronici, Relocarea si modernizarea activitatii sectiei de 

oncologie si infiintare compartiment cardiologie interventionala, reparaţii capitale la RK și 

schimb de destinație din Școala Postliceală Sanitară în Secție Recuperare, Medicină fizica 

și Balneologie și extindere Ambulator, Post Trafo spital, precum şi dotări independente 

necesare pentru tratarea populatiei impotriva virusului SARS- CoV- 2,  alocându-se din 

bugetul local al judeţului suma de 31.679,00 mii lei. De asemenea, în anul 2020 au fost 

încheiate 2 contracte cu Direcţia de Sanătate Publică Alba pentru finanţarea din veniturile 

proprii ale ministerului Sănătății si din venituri ale bugetului de stat, a unor aparate medicale 

pentru Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.Totodată, au fost asigurate sumele necesare 

asigurării contributiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile din cadrul contractelor cu finanţare 

externă nerambursabilă semnate în anul 2019, respectiv : Proiect Extindere și dotare 

unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, şi proiect Extindere, 

modernizare si dotare in vederea relocarii ambulatoriului integrat al Spitalului judetean de 

Urgenta Alba Iulia, precum si a proiectelor aflate in derulare, respectiv: Proiect Reabilitarea 

energetică a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, Proiect Reabilitarea energetică a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

Noi acțiuni au fost întreprinse și în cadrul planului de activități al Strategiei Județene 

în domeniul Sănătății, coordonată la nivelul instituției prin Compartimentul unități de 

asistență medicală, socială și  învățământ special. 

Astfel, în data de   30 ianuarie 2020, Consiliul Judeţean Alba a organizat, la sediul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, o întâlnire tematică, cu 

scopul de a accentua importanța aplicării politicilor de sănătate  publică şi a politicilor sociale 

în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, 

precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. Împreună cu 

Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba,  Spitalul Judeţean  de 

Urgenţă Alba Iulia şi alţi specialişti din domeniul sănătăţii, s-a avut în vedere modalitatea de 

a promova unele acţiuni de o importanţă majoră  pentru toate categoriile de vârstă cu risc 

crescut de dezvoltare a unor boli ce au luat amploare în ultimii ani, precum depresia, 

autismul sau Alzheimer. Totodată, în cadrul acestei întâlniri s-a încercat  înţelegerea    

mecanismelor  funcţionale care susţin implicarea tuturor instituţiilor  (ex echipe 

multidisciplinare)  şi necesitatea adoptării unor noi metode de lucru, spre exemplu centre 

integrate pentru copii cu probleme şi familiile acestora, grupul ţintă  fiind asistenţii sociali din 

cadrul primăriilor judeţului nostru. 

Incepând cu luna martie 2020, având în vedere situaţia creată odată cu apariţia atât 

la nivel internaţional, cât şi naţional a virusului SARS-COV2, actiunile și activitățile 

programate în ceea ce privește implementarea strategiei  au fost suspendate, activitatea 
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compartimentului fiind aceea în principal de a întocmi  situaţii referitoare la măsurile de 

prevenţie luate de către autoritate, spitalele din județ și UAT-urile din jude,ţ  în ceea ce 

priveşte îmbolnăvirea cu virusul mai sus menţionat, dar şi  cu virusul  gripal sezonier. 

Totodată s-a avut în vedere şi  situaţia  persoanelor  aflate în nevoie datorită izolării la 

domiciliu, precum şi măsurile luate în vederea acordării sprijinului acestora în această 

perioadă.   

Pe parcursul anului 2020  s-a participat,  în calitate de reprezentant al Consiliului 

Județean Alba,  în Comisia pentru stabilirea zonelor/ localităţilor deficitare din punctul de 

vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, 

şi Comisia pentru stabilirea, în asistenţă medicală primară, a necesarului de medici de 

familie cu liste proprii, pe total judeţ, a numărului minim de persoane asigurate înscrise pe 

listele medicilor de familie din mediul rural, a zonelor din mediul urban neacoperite din 

punctul de vedere al numărului necesar al medicilor de familie 

O pondere însemnată în totalul cheltuielilor județului Alba o are și activitatea de 

Transport și comunicații respectiv, activitatea privind reabilitarea sistemului rutier din județ.  

Pentru finanțarea acestei activități s-au alocat fonduri atât din bugetul propriu al Județului 

Alba,  cât și din alte surse (sume alocate din taxa pe valoarea adăugată, sume alocate din  

excedentul bugetului local). Administrația județeană a arătat interes în realizarea 

obiectivelor de dezvoltare a județului în principal prin reabilitarea și consolidarea sistemului 

rutier județean. 

 

 

În domeniul învățământului, în conformitate cu prevederile legale, în anul 2020, din 

sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, s-a asigurat finanţarea drepturilor copiilor 

cu cerințe educaționale speciale și finanţarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru 

întreţinere şi funcţionare, iar din veniturile proprii ale județului celelate categorii de  cheltuieli 
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curente. În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii celor 2 şcoli speciale  cu 

finantare integrală din bugetul Judeţului Alba și a unităților de învățământ cu clase integrate 

și cu învățământ la domiciliu,  Consiliul Judeţean Alba a alocat fonduri în valoare de 1.479,50 

mii lei aferente semestrului II din anul şcolar 2019-2020 și semestrului I din anul şcolar  

2020-2021. În anul 2020, la fel ca şi în anul 2019 finanțarea cheltuielilor de personal au fost 

efectuate de la Inspectoratul Școlar Județean, Consiliul Judetean a asigurat plata 

cheltuielilor cu naveta personalului didactic. 

De asemenea, tot la această grupă de cheltuieli, se asigură finanţarea Programului 

pentru scoli al României. Consiliul Judeţean Alba a asigurat organizarea licitaţiei şi a 

asigurat monitorizarea derulării în bune condiţii a programului, ai căror beneficiari sunt 

30.906 de copii proveniţi din 412 de şcoli şi grădiniţe, pentru care cheltuielile au fost de 

3.116,00 mii lei. Cheltuielile mai mic înregistrate la acest capitol, comparativ cu  anul 2019, 

este cauzată de situația sanitară care a impus desfășurarea cursurilor, în cea mai mare 

parte a anului şcolar, în regim de teleşcoală. 

Au fost depuse la Agenția de Plăti și Intervenție pentru Agricultură 2 cereri de plată 

pentru acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui în instituțiile școlare, fiind 

recuperată suma de 1.688.507,88 lei, sumă ce a fost virată bugetului de stat conform 

prevederilor legale în vigoare. 

Tot în anul 2020 s-au realizat și procedurile de achiziții pentru atribuirea contractelor 

de furnizare a produselor lactate, produselor de panificație și fructelor pentru școlari, pentru 

perioada 2021-2023.  

 

În domeniul Culturii, recreerii și religiei s-au finanțat  cheltuieli destinate funcționării unităților 

de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Alba (Biblioteca Județeană „Lucian 

Blaga”, Muzeul Național al Unirii, Teatrul de Păpuși „Prichindel”, Centrul de Cultură 

„Augustin Bena”),  plății contribuțiilor pentru personalul ne clerical angajat în unitățile de cult, 

sprijinirii unităților de cult din județ, precum și altor activități culturale și recreative. 

În sfera serviciilor religioase, Consiliul Județean Alba a acordat sprijin financiar  în  

anul 2020 unui număr de 151 de unități de cult, în vederea realizării unor lucrări de 

restaurare, consolidări și reparații la biserici, în sumă totală de 1 milion de lei. 

Ideea atragerii, pregătirii și promovării tinerelor talente în vederea practicării sportului 

de performanță a fost susținută financiar de către Județul Alba prin Consiliul Județean Alba 

fiind semnate contracte de finanțare cu cu Club Sportiv Municipal Volei Alba Blaj,  Asociația 

Județeană de Fotbal, Club Sportiv Unirea, în baza regulamentului privind condiţiile, criteriile 

şi procedura de finanţare a programelor sportive, în anul 2020, execuţia la acest capitol fiind  

de 1.535 mii lei. 
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Totodată, in anul 2020 a continuat investiția pentru realizarea obiectivului „Staţiune 

Balneoclimaterică Ocna Mureş”, prin componenta „Amenajare bază  de tratament şi 

agrement în Ocna Mureş” fiind alocată în acest sens suma de 7.154,06 mii lei. 

În ceea ce privește capitolul Asistență socială s-au asigurat fonduri pentru finanțarea 

și funcționarea a două sisteme: sistemul de protecție a copilului și și a centrelor publice 

pentru persoane adulte cu handicap cu cele două subcomponente a acestuia: protecția 

socială propriu-zisă în centrele rezidențiale și prestațiile sociale: alocații, indemnizații, alte 

drepturi sociale. În acest sens, execuţia pentru finanțarea celor două sisteme a fost de 

80.868 mii lei. 

 

 

 

 

Sume alocate din bugetul județului pentru „Asistență socială pentru familie și copii” 

în  perioada 2018-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderea ridicată a execuției cheltuielilor cu asistența socială în totalul execuției 

bugetare, a rezultat din coalizarea eforturilor spre consolidarea sistemului de asistență 

socială a persoanelor vârstnice și persoanelor cu dezabilități prin înființarea unor centre de 

ocrotire în care serviciile să aibă un grad ridicat de flexibilitate. 

În ceea ce privește capitolul Protecția Mediului în anul 2020 au fost asigurate cu 

prioritate fondurile pentru lucrările aferente fazei a II-a a proiectului „Sistem integrat de 

management al deșeurilor în județul Alba”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial 

Mediu precum pentru asigurarea  sustenabilității proiectului Managementul integrat al 
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siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0042 Frumoasa. Pentru finanţarea acestei 

activităţi  sau alocat fonduri în valoare de  2.009,00 mii lei. 

Excedentul total  care se va repartiza în anul 2020 prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba în sumă de 119.889.369,08 lei va fi utilizat pentru asigurarea fondurilor 

necesare implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă precum si pentru 

continuarea lucrărilor la obiectivele de investiții începute în anul 2021.  
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INVESTITII 

În vederea realizării tuturor obiectivelor de investiţii  propuse, Consiliul judeţean Alba  

s-a axat şi pe găsirea altor surse de finanţare respectiv contractarea de credite si accesarea 

unor programe cu finanţare nerambursabilă. În acest sens, în anul 2020 a fost contractată 

o finanțare rambursabilă destinată finanțării unor obiective de investiții de interes public 

judetean, prin emisiune de obligațiuni pre-finanțată prin credit bancar, destinată co-finanțării 

proiectelor europene implementate de Consiliul Judeţean Alba sau la care este partener: 

o Proiect „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”  

o Proiect „Reabilitarea energetică a Spitalului de Pneumofiziologie Aiud”  

o Proiect „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”  

o Proiect „Reabilitarea și modernizare clădire Spital oraș Zlatna”  

o Proiect „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - 

Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - 

Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 

(Cerbu)”  

o Proiect „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic 

- Întregalde, județul Alba km .17+700-km.23+700”  

o Proiect „Modernizare drum județean DJ103E: DN1-Gârbova de Jos-Gârbovița-

Gârbova de Sus”  

o Proiect „Extindere și dotare unitate de primiri urgențe a Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia”  

o Proiect „Extindere, modernizare și dotare în vederea relocării ambulatoriului integrat 

al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” 

 

În anul 2020 au continuat 

lucrările de investiții la o serie de 

obiective importante din județul 

Alba. 

 

Pentru amenajarea depozitului 

de ceramică veche, prin care se va 

crea un spațiu vizitabil, în șanțurile 

cetății Vauban, în care vor fi expuse 

piesele de ceramică descoperite pe 

șantierele arheologice, în anul 2020 a fost obținută autorizația de construire, emisă de 
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Primăria Municipiului Alba Iulia. S-a demarat procedura de achiziție de lucrări dar, pentru 

că ofertele depuse nu au fost admisibile, procedura se va relua la începutul anului 2021.  

 

Refuncționalizarea clădirii fostului Centru Militar pentru 

sediul Consiliul Județean Alba a continuat și în anul 2020. 

În anul 2020 au fost au fost executate lucrări de desfaceri, 

au fost consolidate cele două frontoane dintre clădirea 

noastră și clădirea Hotelului Medieval, a fost finalizată 

șarpanta și învelitoarea, au fost executate o parte din 

închiderile cu rigips la mansardă, au fost executate tencuieli 

și o parte din instalațiile electrice. Din data de 30 iulie 2020, execuția lucrărilor a fost 

întreruptă deoarece este obligatorie revizuirea proiectului tehnic și reautorizarea acestuia, 

ca urmare a modificărilor apărute și a faptului că lucrările nu mai corespund în totalitate cu 

cele autorizate. În urma lucrărilor executate, a desfacerilor, a sondajului executat la fundație, 

a unei noi expertize biologice, a vestigiilor arheologice descoperite în curtea interioară a 

imobilului, pe parcursul execuției lucrărilor au apărut o serie de lucrări suplimentare care au 

fost reglementate prin dispoziții de șantier. Toate acestea au făcut ca lucrările executate să 

nu mai corespundă în totalitate cu lucrările autorizate. În conformitate cu legislația în vigoare 

se impune revizuirea proiectului, reavizarea acestuia și reautorizarea ca urmare a 

schimbării temei de proiectare. 

Au fost obținute toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism, mai puțin avizul 

ISU pentru care s-a depus documentația și se va obține în luna ianuarie 2021. De asemenea 

în luna ianuarie 2021 se va depune la Primăria Alba Iulia documentația pentru reautorizarea 

lucrărilor. După obținerea autorizației se va putea relua execuția lucrărilor. 

 

Amenajarea bazei de 

tratament și agrement 

din Ocna Mureș este un 

obiectiv de investiții prin 

care se dorește 

reînvierea tradiției 

turismului balnear în 

această zonă a județului. 

Proiectul, demarat în anul 2017, continuă, în 2020 fiind executate lucrări lucrări de închideri, 

compartimentări şi finisaje, instalaţii, montaj echipamente tehnologice la obiectul Clădire 

S+P+1, lucrări de suprastructură, închideri, compartimentări şi finisaje la Hală+Bazin 
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acoperit, lucrări de rezistenţă, arhitectură şi instalaţii la piscine exterioare, sistematizare 

verticală. Valoarea lucrărilor decontate în 2020 este de 7,1 milioane lei 

 

 

În cazul Sălii Polivalente de la Blaj, în anul 2020 au fost verificate situaţii de și decontându-

se 293.004,23 lei cu TVA inclus. Din păcate, În primăvara anului 2020, ca urmare a 

pandemiei de COVID-19, constructorul italian a  refuzat să mai lucreze, contractul de lucrări 

fiind reziliat. Achiziția publică de lucrări a fost reluată pentru restul de executat, urmând a 

se încheia un nou contract de lucrări la începutul anului 2021, moment în care se va putea 

relua execuția lucrărilor. 
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ACHIZITII PUBLICE 

În anul 2019 au fost desfășurate 29 de proceduri clasice de achiziție, 1 concesiune 

și 292 de achiziții directe. Valoarea totală a achizițiilor atribuite a fost de 63,713,181.96 lei, 

fără TVA. Proceduri în valoare de 65,645,933.00 lei, fără TVA erau încă în desfășurare la 

finalul anului. 

Dintre procedurile finalizate, 60,32% au reprezentat achiziția de lucrări (cu o valoare 

totală de 26,871,394.72 lei, fără TVA), 23,78% au vizat achiziționarea de servicii (cu o 

valoare totală de 10,593,675.03 lei, fără TVA) și 15,90% dintre proceduri au vizat 

achiziționarea de produse (cu o valoare totală de 7,083,811.05 lei, fără TVA). 

Cele mai multe proceduri de achiziție (318) s-au desfășurat on-line, dintre aceste 289 

fiind achiziții directe. Valoarea totală a achizițiilor atribuite a fost de 62,239,082.73  lei, fără 

TVA. Achizițiile off-line atribuite au avut o valoare totală de 1,474,099.23 lei, fără TVA. 

Achizițiile directe online au fost realizate, potrivit art. 43 și urm. din Anexa la 

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, din catalogul 

electronic SICAP/SEAP fie prin alegerea ofertelor, la solicitarea compartimentelor de 

specialitate, fie prin lansarea unor anunțuri publicitare și invitații de participare în 

SEAP/SICAP și pe site-ul: www.cjalba.ro. 

  

http://www.cjalba.ro/
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ÎNTRETINEREA DRUMURILOR JUDETENE 

Lungimea totală a rețelei de drumuri județene din județul Alba, este de 906.365 km, din care 

872,165 km sunt administrați de Consiliul Județean Alba, iar 34,200 km administrați de 

municipiile Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, respectiv orașele Cugir și Ocna Mureș. Pe traseul 

drumurilor județene sunt amplasate un număr de 173 poduri. 

După tipul de îmbrăcăminte rețeaua de drumuri administrate de Consiliul Județean Alba, 

are următoarea structură: 

• drumuri cu îmbrăcăminte asfaltică: 663,670 km 

• drumuri pietruite: 178,560 km 

• drumuri de pământ: 29,935 km 

Din punct de vedere al stări tehnice, aceste drumuri se prezintă astfel: 

Categorie 

de drum 

Lungimea 

totală a 

sectorului de 

drum județean                      

-km-  

Starea tehnică a drumurilor județene  

Foarte 

bună 

Bună Medie Rea Impracticabilă 

TOTAL             

drumuri 

județene 

872,165 11,567 611,667 169,458 58,488 20,985 

Procente 100% 1,326% 70,132

% 

19,430

% 

6,706% 2,406% 

 

În anul 2020, bugetul total alocat  programelor de lucrări de drumuri a fost  de 

44.253,91 mii lei, fiind structurat pe  surse de finanțare, astfel: 

- bugetul propriu al Consiliului Județean Alba – 19.334,36 mii lei; 

- excedentul bugetului local – 22.497,55 mii lei. 

 

I. Lucrări și servicii de întreținere  

În anul 2020 au fost executate următoarele lucrări și servicii pentru buna întreținere a 

drumurilor județene: 

A. lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumurilor județene pe perioada de 

vară - în valoare totală de 3.799,23 mii lei – categorie unde au fost realizate următoarele:  

• întreținere drumuri asfaltate, plombe cu frezare și așternere manuală - au fost 

executați 25.806,74 mp de plombe cu mixtură asfaltică; 
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• întreținere curentă  drumuri pietruite prin scarificare și reprofilare - au fost executate 

lucrări de reprofilare cu aport de material pietros pe o lungime de 50 de km. de drum; 

• tratarea burdușirilor - au fost executați 16.354,6 m.p. de remediere a defecțiunilor 

rezultate în urma alunecărilor de teren, strat de fundație inexistent, etc.; 

• aducerea la profil a acostamentelor - au fost executați 97 km de acostamente; 

• au fost executate lucrări de curățirea șanțurilor și rigolelor, întreținere a 

acostamentelor,  pe o lungime totală de 104,84 km 

• pe drumul județean 141 C, drum pietruit, au fost executați 2,7 km de lucrări din 

categoria întreținerii curente pe timp de vară. 

B. 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 valoare totală de  

5.495,22 mii  lei ; 

C. lucrări de întreținere periodică - în valoare totală de 4.210,33 mii lei, în principal fiind 

executate lucrări de refacere a suprafeței de rulare și sporirea capacității portante. În 

acest sens, au fost executate covoare asfaltice pe o lungime de 18,67 km și s-au 

executat 1.967,59 mc de anrocamente pentru protecția taluzurilor pe drumurile 

județene. 

 

II. Lucrări de reparații capitale și investiții  

 În anul 2020, prin programul de investiții s-au realizat urmatoarele: 

- din fonduri proprii, au continuat lucrările la următoarele obiective: 

o Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureș, km 3+949, loc. Vințu de Jos, 

Jud. Alba" - Modernizare drum judetean DJ704K: Vinerea (DJ704) - Săliștea (DJ705E) - 

realizat 52%; 

o Modernizare drum județean DJ704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705 E) - 

realizat 36,24%. 

- din finanțări externe, au continuat lucrările la următoarele obiective: 

o „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)”, finanţat prin 

Contractul de finanţare nr. 139/28.06.2017, cod SMIS  2014+: 108707; 
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o Consolidare corp drum județean DJ 107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic - 

Întregalde, Jud. Alba km. 17+700 până la 23+700; 

o Modernizare drum județean DJ 103 E: DN1 - Gârbova de Jos - Gârbovița - 

Gârbova de Sus” - 7,7 km de drum. 

În programul de investiții au fost cuprinse sume pentru  întocmirea documentațiilor 

tehnico-economice, în vederea realizării obiectivelor de investiții noi. Astfel, au fost întocmite 

documentații tehnice și obținute avize și acorduri în vederea eliberării Autorizației de 

construire pentru următoarele obiective: 

- Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - 

Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B), faza PT; 

- Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600,  jud. Alba, faza PT; 

- Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria 

- Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - 

Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita jud. Mureș, tronson km.2+112- 

km.4+587, faza PT; 

- Consolidare pod pe DJ106E peste râul Sebeș, km.52+150, loc. Dobra, județul Alba, 

faza PT; 

- Consolisare pod peste Râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1)- Ciumbrud-Băgău-

lopadea Nouă-Hopârta-Vama Seacă (DJ107D)” - faza PT; 

- "Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul Alba pe 

drumul județean DJ704A” - faza PT. 

 (DJ 107E) - Aiud (DN1), L=1,925 km. 

 

În ceea ce privește lucrările de siguranță rutieră, în anul 2020 s-au aplicat 323,5 km 

echivalenți marcaje rutiere și 664,8 mp marcaj transversal (67 buc. treceri de pietoni); s-au 

montat și întreținut indicatoare rutiere, s-au cosit 575.800 mp vegetație și s-au defrișat 

268.704 mp vegetație din zona drumurilor județene. 

 

Monitorizarea și controlul vehiculelor de tonaj a continuat și în anul 2020 pe drumurile 

județene, fiind aplicate sancțiuni în valoare totală de 36.000 lei pentru nerespectarea 

prevederilor legale privind masa maximă admisă pe aceste sectoare de drum. 

O altă activitate importantă a fost Eliberarea Acordurilor de principiu, a autorizațiilor privind 

amplasarea si accesul în zona drumurilor județene, precum și realizarea contractelor privind 

utilizarea zonei drumurilor. Astfel, s-au eliberat 292 de acorduri și autorizații, s-au încheiat 

50 de contracte noi și 3 de acte adiționale la contracte existente pentru utilizarea zonei 

drumurilor județene de către beneficiarii de construcții, instalații sau panouri publicitare. 
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GESTIONAREA PATRIMONIULUI JUDETEAN 

Administrarea bunurilor aparținând județului Alba presupune gestionarea fluxului 

bunului ce aparțin domeniului public al județului Alba, gestionarea fluxului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al Județului Alba, modificarea 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 anul 2020, Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba, a 

fost completat cu următoarele bunuri: • imobil – terenuri aferente proiectului „Subtraversare 

Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă”, concesionate către SC 

APA CTTA SA Alba, conform Programului „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi 

apă uzată în Judeţul Alba”; • teren situat administrativ în Comuna Lopadea Nouă, sat 

aparţinător Ocnişoara, judeţul Alba, în suprafaţă de 26.367 mp, în vederea edificării 

obiectivului de interes judeţean Băile Sărate Ocnişoara - judeţul Alba; • teren în suprafaţă 

de 6842 mp, aferent fostei captări de apă puţuri forate Pâclişa (de la SC APA CTTA SA 

Alba) pentru a fi predat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în 

vederea construirii Secției de Boli Infecțioase și a Secției/Compartimentul de Psihiatrie 

Cronici.  

În domeniul privat al județului Alba au fost introduse mai multe bunuri achiziţionate 

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

şi concesionate către această societate. 

Câteva modificări s-au produs în stabilirea modului de folosință a unor imobile sau 

spații, precum și în ceea ce privește valoarea de inventar a unor imobile din proprietatea 

publică, valoarea acestea din urmă crescând ca urmare a finalizării unor lucrări de 

modernizare. 

Numeroase alte activități au fost întreprinse pentru identificarea, din punct de vedere 

al publicității imobiliare, a bunurilor imobile, proprietate publică/privată a Județului Alba, prin 

elaborarea documentațiilor cadastrale, în vederea înscrierii în Cartea Funciară a dreptului 

de proprietate al Județului Alba. 
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AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISMUL 

În anul 2020, Consiliul Județean Alba a eliberat 188 de certificate de urbanism, 242 

de avize ale structurii de specialitate în vederea eliberării certificatelor de urbanism de către 

primarii comunelor, 46 de autorizații de construire și 78 de avize structurii de specialitate în 

vederea eliberării autorizațiilor de construire de către primarii comunelor. 

Taxele legale încasate pentru eliberarea certificatelor de urbanism inclusiv 

prelungirea valabilității certificatelor de urbanism se ridică la suma de 8.087,78 lei iar cele 

pentru eliberarea avizelor structurii de specialitate în vederea eliberării certificatelor de 

urbanism de către primarii comunelor se ridică la suma de 2.040 lei. 

Taxele legale încasate pentru eliberarea, prelungirea valabilității autorizațiilor de 

construire se ridică la suma de 53.298,90 lei, iar cele pentru eliberarea avizelor structurii de 

specialitate în vederea eliberării autorizațiilor de construire de către primarii comunelor se 

ridică la suma de 570 de lei. Totodată s-au eliberat 8 certificate de atestare a edificării 

construcțiilor, respectiv s-a regularizat taxa de autorizare a executării construcțiilor pentru 

44 de obiective. 
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În cadrul Comisiei județene de urbanism și amenajarea teritoriului au fost analizate  

și avizate 9 planuri urbanistice zonale și un plan urbanistic general, al municipiului Blaj. De 

asemenea, s-au eliberat 7 avize de oportunitate în vederea elaborării Planurilor Urbanistice 

Zonale (PUZ). În vederea eficientizării activitaţii în judeţ, sunt încheiate convenţii cu 63 din 

cele 67 de comune din județul Alba, privind acordarea de asistenţă tehnică de specialitate 

primăriilor comunelor care nu au constituite structuri de specialitate. 

Deoarece la sfârșitul anului 2021 se încheie termenul de valabilitate a Planului de 

Amenajare a Teritoriului Judeţean, în anul 2020 a fost iniţiată procedura de elaborare a unui 

document de planificare teritorială la nivelul judeţului Alba care să fundamenteze deciziile 

autorităţilor publice locale şi iniţiativele de dezvoltare ale mediului de afaceri şi comunităţilor 

locale.  

Scopul actualizării P.A.T.J. Alba este de a face o corelare între prevederile actelor 

normative adoptate ulterior aprobării acestuia, noile documente europene în domeniu, 

prevederile actelor secţiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN), 

programele de guvernare sectoriale, Master Planul General de Transport al României, 

Strategia de dezvoltare a judeţului Alba în perioada 2021-2027, strategie aflată în curs de 

elaborare, strategiile sectoriale aprobate de Consiliul Judeţean Alba, alte proiecte 

implementate sau în curs de implementare (ex. Sistemul de management integrat al 

deşeurilor în judeţul Alba, domeniile schiabile din M-ţii Şureanu, etc.). 

Procesul de elaborare a PATJ Alba implică parcurgerea mai multur etape: 

a) iniţierea elaborării documentaţiei PATJ; 

b) contractarea elaborării documentaţiei PATJ Alba în condiţiile legii; 

c) elaborarea studiilor de fundamentare; 

d) elaborarea analizei diagnostic; 

e) elaborarea formei preliminare a documentaţiei PATJ Alba; 

f) obţinerea de avize/acorduri; 

g) redactarea finală a documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism - cu 

introducerea tuturor observaţiilor din avize/acorduri; 

 

Pentru implementarea Strategiei de protecție a monumentelor istorice 2018-2023, au 

fost realizate mai multe acțiuni, în cursul anului 2020:  

- În vederea unei evaluari cât mai realiste a monumentelor istorice înscrise în Lista 

Monumentelor Istorice (LMI) 2015, s-a întocmit un model al Fişei analitice de evidenţă a 

monumentului istoric, care s-a transmis tuturor UAT-urilor din judeţul Alba deţinătoare de 

monumente istorice, spre completare şi înapoiere la Consiliul Judeţean Alba pentru 

centralizare; 
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- La solicitarea Institutului Naţional al Patrimoniului, instituţie subordonată 

Ministerului Culturii, Consiliul judeţean Alba a transmis o circulară tuturor UAT-urilor din 

judeţul Alba referitoare la colaborarea în derularea procesului de actualizare a informațiilor 

privitoare la imobilele clasate în Lista monumentelor istorice, indiferent de categoria 

acestora, în vederea actualizării  Listei Monumentelor Istorice din România. Toate datele au 

fost comunicate Institutului Naţional al Patrimoniului. O centralizare similară s-a realizat și 

în cadrul procedurilor de realizare a STRATEGIEI NAȚIONALE PRIVIND MONUMENTELE 

ISTORICE, acțiune demrată de Ministerul Culturii. 

- Având în vedere solicitarea Inspectoratului Județean în Construcții Alba, prin care 

suntem înştiinţaţi că Inspectoratul de Stat în Construcții şi Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației au semnat Protocolul de colaborare încheiat în data de 

22.07.2020 cu Comitetul Român de Istorie și Filosofia Științei și Tehnicii, organ de lucru al 

Academiei Române, pentru punerea în valoare a realizărilor tehnice din România, Consiliul 

Judeţean Alba a solicitat o listă cu clădirile și acțiunile reprezentative tuturor UAT-urilor din 

judeţul Alba, în vederea comunicării lor în vederea elaborării Dicționarului enciclopedic al 

construcțiilor din România (epoca modernă). 

- s-a realizat Completarea hărții interactive  https://alba-county.map2web.eu ca și 

platformă de informare online pentru cetățeni, cu Modulul suplimentar Obiective de interes 

cultural și turistic – modul care permite evidențierea obiectivelor de interes cultural sau 

turistic și centralizarea obiectivelor pe o singură structură (harta digitală map2web) și 

includerea de informații suplimentare (descriere și poze). 

 

Activitatea de protejarea peisajului cultural pe traseul drumului județean 107I are ca 

scop implicarea administrațiilor publice locale in creșterea nivelului de conștientizare a 

populației cu privire la valoarea care o prezinta patrimoniul cultural vernacular si necesitatea 

protejării, promovării si valorificării acestuia in beneficiul comunității. S-a realizat un material 

de promovare a peisajului cultural pe traseul acestui drum județean, structurat pe 

următoarele capitole: • 1.Ce este peisajul cultural?; • 2. Prezentarea peisajului cultural şi a 

obiectivelor naturale şi antropice cu valoare turistică situate pe traseul drumului judeţean DJ 

107I; • 3. Definirea arhitecturii vernaculare, prezentarea specificului arhitectural local al 

comunelor Râmeț, Ponor și Mogoș care aparţin zonei cu valoare cultural identitară „Culmea 

Trascăului” şi al comunei Bucium care aparţine zonei cu valoare cultural identitară „Ţara 

Aurului". •  4. De ce este important sa construim pastrand specificul arhitectural local ?; Cum 

se poate pastra specificul arhitectural local prin prezentarea unor modele de bune practici 

cat si a unor interventii nefericite. • 5. Prezentarea unui ghid de bune practici  pentru 

incadrarea in specificul arhitecturii vernaculare din zona traversata de drumul judetean DJ 

107I - ghid care este un instrument de lucru adresat locuitorilor, autoritatilor, investitorilor si 

https://alba-county.map2web.eu/
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proiectantilor implicati in procesul de construire, pentru a se putea incadra in obiectivele 

strategiei nationale si judetene de conservare si protectie a arhitecturii vernaculare si de 

dezvoltare durabila a localitatilor rurale. Aceasta activitate a presupus si deplasari pe teren, 

intalniri cu primarii comunelor Ramet, Ponor, Mogos si Bucium, realizarea unui inventar 

fotografic care susprinde peisajul cultural si arhitectura vernaculara specifica zonelor cu 

valoare cultural identitară(traditională):Culmea Trascaului si Tara Aurului. 

 

Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor a 

continuat și în anul 2020, fiind însă afectată de situația 

sanitară generată de pandemia de Covid 19. În luna februarie 

2020, Consiliul județean Alba în parteneriat cu Primăriile și 

Școlile din comunele Gârbova, Câlnic, Cut, Șpring a inițiat 

etapa de lansare a Concursului „Satul copilăriei mele”. Etapa 

a II-a a concursului a fost amânată pentru anul 2021, urmând 

să fie realizată deîndată ce situația sanitară o va permite. La 

finalizarea concursului, Consiliul Județean Alba va edita o 

broșură cu titlul „Satul copilăriei mele”, cu zona respectivă și 

cu lucrările premiate, care va fi distribuită în cadrul școlilor și primăriilor implicate în proiect. 

 

În domeniul disciplinei în urbanism, în anul 2020 au fost efectuate controale în teren, 

prin care s-a urmărit atât verificarea respectării autorizațiilor de construire eliberate de 

Consiliul Județean Alba, cât și depistarea eventualelor construcții executate fără autorizație 

de construire pe raza administrativ teritorială a județului. De asemenea a fost continuată 

activitatea de îndrumare şi asistenţă tehnică în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, cu 

privire la modul de aplicare a legislaţiei în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului. 

 În vederea sporirii eficienței acțiunii de urmărire a respectării disciplinei în domeniul 

autorizării lucrărilor privind exploatările de suprafață (balastiere și cariere, iazuri piscicole), 

au fost organizate controale. Urmare a acestor controale a fost solicitată sesizarea 

organelor de urmărire penală pentru 1 persoană juridică care a executat lucrări privind 

exploatarea de suprafață fără autorizație de construire.  

Pentru cazurile de nerespectare a prevederilor legale constatate cu ocazia acestor 

controale, încadrate conform Legii nr. 50/1991 au fost întocmite 6 procese verbale de 

constatare și sancționare a contravențiilor respectiv s-au încheiat 1 proces verbal de 

constatare privind infracțiuni pentru executarea de construcții neautorizate. Au fost analizate 

și verificate în teren 9 petiții în domeniul disciplinei, respectiv în domeniul autorizării 

executării lucrărilor de construcții.  
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ACTIUNI IN SFERA TINERETULUI, SPORTULUI, 

CULTURII SI TURISMULUI 

Din cauza situației sanitare speciale, generate de pandemia de CoVid19, marea 

majoritate a proiectelor din sfera tineretului și sportului, derulate în anii trecuți de către 

Consiliul Județean Alba, au fost anulate în anul 2020, deși fuseseră aprobate, planificate și 

bugetate. Puținele evenimente care au mai avut loc s-au desfășurat cu precădere în spațiul 

virtual, fiind organizate sub formă de video-conferință. 

Astfel, în parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – au fost 

realizate 15 manifestări științifice, dintr-un total de 34 planificate. Acestea au avut loc on-

line, sub forma unor simpozioane, conferințe, workshop-uri, naționale și internaționale, sau 

concursuri școlare. Tematica lor a fost diversă, de la filologie, științe economice, matematică 

aplicată, drept, teologie, patrimoniu cultural, istorie și arheologie, la sport.  

„Gala Sportului” – eveniment anual, organizat 

de Consiliul Județean Alba în colaborare cu Direcția 

Județeană pentru Tineret și Sport Alba, în scopul 

promovării sportivilor talentați și a antrenorilor 

acestora, s-a desfășurat și ea în variantă on-line în 

2020. Au fost acordate 125 de diplome pentru 

sportivi, antrenori și colaboratori, precum și premii în 

bani pentru sportivi și antrenori. 

Valoarea totală a sumelor alocate de Consiliul Județean Alba în 2020 pentru 

derularea de programe sportive la nivelul județului a fost de 1.481.606,38 lei. 

 

Sărbătorirea Zilei Naționale a României – s-a desfășurat și ea în condiții deosebite, în 

anul 2020, din cauza restricțiilor sanitare impuse de pandemia de COVID19. Manifestările 

omagiale s-a desfășurat doar în mediul 

on-line sau în aer liber, cu participare 

restrânsă, în intervalul 11 noiembrie – 1 

decembrie. 

Prin intermediul programului de 

finanțare „Susținerea și promovarea 

culturii scrise”, în anul 2020 a fost 

distribuită o parte semnificativă a celor 

trei cărți - Etnografie din Transilvania, 
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vol.II; Vința - radiografia unei comunități care dispare; Alba Iulia, Gyulafehérvár, Karslburg – 

în trei variante: limba română, limba engleză și limba franceză – tipărite în anul 2019. 

Distribuirea acestora s-a făcut către instituțiile publice de cultură subordonate Consiliului 

județean Alba: Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, prin intermediul acesteia 

distribuindu-se şi către bibliotecile orășenești și comunale din Județul Alba, Muzeul Național 

al Unirii, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba; către universități, cadre didactice și 

doctoranzi din cadrul acestora: Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Universitatea 

„Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, Biblioteca Centrală Universitară Cluj Napoca; muzeele din 

Județul Alba: Avram Iancu-Incești, Aiud, Blaj, Câmpeni, Sebeș; alte instituții de învățământ 

și cultură: Institutul Teologic Romano – Catolic Alba Iulia, Biblioteca Reformată Aiud; instituții 

publice: Instituția Prefectului – Județul Alba, Ministerul Apărării Naționale, persoane fizice 

interesate de tematica și subiectul cărților.  

 

Realizarea rutelor cultural-turistice 

 În anul 2020 a început demersurile pentru crearea unor rute culturale la nivelul 

judeţului Alba. Crearea acestor rute are ca scop punerea în valoare a obiectivelor culturale 

şi istorice ale judeţului Alba şi evidenţierea acestui patrimoniu bogat, dintr-o perspectivă 

atractivă din punct de vedere turistic. 

În faza de cercetare au fost analizate resursele culturale ale judeţului, luându-se în 

calcul mai multe variante de rute culturale. Deoarece patrimonial cultural deţinut cuprinde 

mai multe obiective unice în ţară, în vederea creşterii vizibilităţii acestora, s-au creionat patru 

rute culturale la nivelul judeţului, cu un  potențial ridicat de dezvoltare la nivel național. 

Rutele propuse acoperă aproape în întregime judeţul şi se adresează atât specialiştilor în 

domeniile specific tematicilor cât şi publicului larg, fiind uşor accesibile. 

1. Via Auraea – o reţea neliniară de vestigii arheologice conservate in situ sau expuse 

în colecții muzeale pe Drumul Aurului Roman, are o tematică de arheologie. Cu o lungime 

de peste 125 km, ruta poate fi parcursă între 12 ore și 14 ore în funcție de timpul alocat 

vizitării fiecărui obiectiv, şi cuprinde obiective cultural-turistice din localităţile: Alburnus 
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Maior (Roșia Montana) – Alburnus Minor/ Abruttus (Abrud) – Bucium – Ampelum (Zlatna) – 

Apulum (Alba Iulia). 

 

Ruta culturală are ca punct de plecare zona de exploatare a aurului (Zlatna – Roșia 

Montană – Bucium), și continuă cu drumurile pe care metalul prețios ajungea pe „autostrada 

antică” a Daciei Romane (Mureșul), cu zona de administrare a exploatării aurului (Zlatna – 

anticul Ampelum), zonele în care erau cantonate forțele militare angrenate în protejarea 

exploatării și transportului aurului (Abrud, Zlatna, Alba Iulia) și nu în ultimul rând zona unde 

se organizau transporturile spre Roma (Alba Iulia). 

Alburnus Maior – Roșia Montană. A fost centrul de exploatare a aurului din Munții 

Apuseni. Proprietarul exploatărilor de aur era Împăratul care exploata direct prin funcționarii 

săi, dintre care cel mai important era procurator aurariarum cu sediul la Ampelum (Zlatna 

de astăzi), sau indirect prin arendă.  

Abruttus – Abrud, în epoca romană a primit denumirile de Auraria Daciae, Auraria 

Maior și Alburnus Minor. În anul 106, după cucerirea Daciei de către romani, împăratul 

Traian a așezat la Abrud o legiune romană, dându-i denumirea de Auraria Daciae, iar 

ulterior de Auraria Maior și a organizat aici așa-numitul Collegium aurariorum, sub 

conducerea unui șef de mine numit magister. 

Bucium. În epoca romană, probabil că, exploatările aurifere descoperite pe actualul 

teritoriu al Comunei Bucium, făceau parte din zona auriferă a Roșiei Montane (anticul 

Alburnus Maior).  

Apulum – Alba Iulia. În epoca romană, Apoulon-ul dacic a devenit Apulum și cunoaşte 

o mare dezvoltare. Primul nucleu al oraşului, ale cărui începuturi trebuie puse imediat după 

anul 106 d. Ch., a fost castrul Legiunii a XIII-a Gemina. Aşezările semiurbane – numite 

canabae – ale legiunii a XIII-a Gemina s-au dezvoltat, primind sub împăratul Marcus 

Aurelianus (161-180 d.Ch.) rangul de municipiu – Municipium Aurelium Apulense, iar sub 

Commodus ( 176-192 d. Ch.) cel de colonie – Colonia Aurelia Apulensis. În sec. II şi III 

ajunge o mică Romă a Daciei. 
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2. Transcultural Apuseni – reprezintă un adevărat laborator de reinterpretare a 

tradițiilor, artei, patrimoniului multicultural și multietnic prin diferite activități și proiecte 

artistice definite de cultura contemporană. 

 

Ruta Transcultural Apuseni este una deosebit de ofertantă din punct de vedere 

cultural şi turistic, al patrimoniului material şi imaterial, ce oferă oportunităţi extraordinare de 

dezvoltare a turismului cultural datorită diversităţii obiectivelor turistice naturale şi antropice, 

dar şi bogăţiei elementelor de patrimoniu imaterial. Este localizată în partea de nord-vest a 

judeţului Alba şi urmează traseul a două drumuri judeţene: DJ107M şi DJ107I. Vizitatorii 

zonei pot descoperi un patrimoniu etnografic bogat – gospodăriile tradiționale ce păstrează 

moduri de organizare și modele arhitecturale multiseculare, exploatând judicios resursa 

locală (lemnul, piatra, paiele). Anexele gospodărești (șuri, grajduri, mici ateliere de 

meșteșuguri) sunt mărturia vie a unei tradiții arhaice de locuire.  

Bisericile, troițele, mănăstirile din zonă – o moștenire valoroasă ce îmbină tradiția 

arhitecturală cu măiestria meșterilor locali, expozițiile etnografice, evenimentele tradiționale 

ale locului, costumele bogat ornamentate, toate acestea constituie în esență o radiografie a 

multiculturalității unei Transilvanii multietnice concentrate pe o singură rută cultural turistică. 

3. Ruta Unității Naționale 1848-1918-1922 - reprezintă o oportunitate de 

conștientizare și promovare a valorilor culturale și istorice ale poporului român. Străbate 

circa 150 km din judeţul Alba și include atât obiective istorice şi legendare care au legătură 

cu evenimentele istorice marcante atât pentru România cât şi pentru judeţul Alba, dar şi 

atracţii turistice care completează traseul spiritual şi oferă turiştilor o experienţă 

diversificată. Deşi pot fi abordate şi individual, momentele 1848, 1918 si 1922 sunt părţi ale 

unui proces istoric bine închegat în conținut, cel al emancipării politice şi sociale a românilor 

din Transilvania. 
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4. Drumul icoanei – are un caracter cultural religios, presupune vizitarea unora dintre 

cele mai importante și cunoscute edificii religioase și anume Catedrala Încoronării din Alba 

Iulia și Mănăstirea Râmeț, unele mai puțin mediatizate, dar deloc mai prejos ca rol în istoria 

acestor locuri, cum este cazul Bisericii „Sfânta Treime ” din Alba Iulia – cartier Maieri II, 

Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Alba Iulia – cartier Lipoveni, al Bisericii „Intrarea în 

biserică a Maicii Domnului” din Teiuș și al Bisericii „Intrarea în biserică” din Geoagiu de Sus, 

comuna Stremț; expoziția etnografică excelent amenajată de la Stremț și un muzeu dedicat 

icoanei și cărții, Museikon. 

 

În data de 02.09.2020, Serviciul de Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene în 

Domeniul Turismului din cadrul Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a 

recunoscut rutele Via Auraea, Transcultural Apuseni, Ruta Unității Naționale 1848-1918-

1922 și Drumul Icoanei drept rute cultural turistice dezvoltate pe plan regional. 

Dezvoltarea rutelor culturale la nivelul județului Alba reprezintă un concept complex 

ce îmbină punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu, culturale de artă, a moștenirii 

istorice, cu dezvoltarea turismului și stimularea dezvoltării economice și sociale locale. 

Pentru fiecare rută culturală certificată, a fost creat câte un logo. Atât denumirea rutei, 

cât şi logo-ul creat au fost înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru a 

deveni mărci înregistrate ale Consiliului județean Alba. 

În vederea promovării rutelor, au fost organizate expoziții în aer liber și evenimente 

de lansare. Astfel, lansarea Rutei Transcultural Apuseni a avut loc în municipiul Aiud cu 

prilejul semnării contractului pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate în vederea 
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construirii Centrului 

Multicultural Liviu Rebreanu din 

localitate, în cadrul unei 

conferinţe de presă. 

Argumentele ce stau la baza 

celor două proiecte, primul 

dintre ele având drept scop 

conservarea și dezvoltarea 

patrimoniului cultural regional și valorificarea acestuia prin turism, iar cel de-al doilea, 

crearea unui nucleu cultural într-un oraş multietnic, multicultural, ce poate deveni, astfel, un 

veritabil „port cultural” pentru întreaga Transilvanie. 

În cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei Naţionale a României, la Alba 

Iulia, au fost organizate expoziţii în Muzeul Principia, expoziții în aer liber, în faţa Sălii Unirii 

şi la Catedrala Reîntregirii. Din cauza situației sanitare, vernisajele expoziţiilor s-au 

desfășurat fără public, dar au fost transmise online pe paginile de socializare ale instituției. 

Potrivit cerinţelor sistemului de recunoaştere, pe traseul fiecărei rute cultural-turistice 

se găsesc multiple unităţi de cazare şi alimentaţie care îndeplinesc cele mai riguroase 

standarde, dar şi variate posibilităţi de agrement cum ar fi parcuri de aventură, complexe 

acvatice, ştranduri şi alte atracţii. 

Programul european privind rutele culturale a fost creat în 1987, având ca scop 

evidenţierea existenţei unui patrimoniu comun, MEEMA fiind membru al Acordului Parţial 

Extins privind Rutele Culturale Certificate de Consiliul Europei. 

 

Campania de promovare „Descoperă Alba” 

A vizat prezentarea și promovarea on-line, prin 

intermediul rețelelor de socializare ale instituției, a 

traseelor turistice omologate. Traseele au fost 

inspectate și pregătite înainte, efectuându-se mai 

multe deplasări în teren, împreună cu Salvamont Alba, 

pentru curățarea traseelor și refacerea marcajelor. Pe 

lângă imagini şi o descriere succintă a fiecăruia dintre 

cele 11 trasee promovate, au fost transmise și 

recomandări specifice din partea Salvamont, privind 

deplasarea pe munte, dar și recomandări de siguranță 

sanitară, privind turismul în perioada pandemiei. 


