
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea inițierii  procedurii de actualizare a Planului de Amenajare  

a Teritoriului Județean Alba  și a Caietului de Sarcini pentru achiziționarea serviciilor de 

actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba 

 

  

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință în 

data de 25 martie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre  privind aprobarea inițierii  procedurii de actualizare a Planului de 

Amenajare a Teritoriului Județean Alba  și a Caietului de Sarcini pentru achiziționarea serviciilor 

de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea inițierii  procedurii de 

actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba  și a Caietului de Sarcini pentru 

achiziționarea serviciilor de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba; 

           - raportul de specialitate nr. 6254/18 martie 2021 al Direcţiei amenajarea teritoriului și 

urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

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

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 

Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și 

administrarea domeniului public şi privat al județului și de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice; 

           Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 3 lit. d şi lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

 - Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 

Secțiunea a III-a – Zone protejate  

- Legii nr. 50/1001 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările 

și completările ulterioare  

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

completările ulterioare 

- Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 

Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități 

- Legii nr. 575/2001  privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – 

Secțiunea a V-a - Zone cu risc natural 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 20/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – 

Secțiunea a II-a - apa  

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

ulterioare 

- Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 

Secțiunea I - Rețele de transport  

- Legii nr. 190/2009 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 

Secțiunea a VIII-a - Zone cu resurse turistice 
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- Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările 

ulterioare  

- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare 

- Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare  

- H.G. nr. 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și 

parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora, cu modificările şi completările 

ulterioare  

- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publică/acordul cadru din Legea 98/2016, aprobate prin H.G.  nr. 395/2016 cu 

modificările și completările ulterioare 

- Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 

cheltuielilor instituţiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor 

bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002, cu 

modificările și completările ulterioare 

- Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobată prin Ordinul ministrului 

dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare 

- Normele metodolologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi amenajării teritoriului nr. 

233/26 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă inițierea  procedurii de actualizare a Planului de Amenajarea 

Teritoriului Județean Alba. 

 Art.  2.   Se aprobă Caietul de Sarcini pentru achiziționarea serviciilor de actualizare a 

Planului de Amenajarea Teritoriului Județean Alba conform anexei – parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei amenajarea 

teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba, prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează 

şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Administratorului public al judeţului Alba, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției juridică și 

administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi 

urbanism, Serviciului accesare şi coordonare proiecte, Serviciului mediu din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 
                                                                                                              Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

Nr. 69 

Alba Iulia, 25 martie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. e, art. 

139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările 

ulterioare, cu un număr de 33 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 

Număr voturi împotrivă: 0                      Abţineri de la vot: 0  

http://www.cjalba.ro/


 

 

Anexa la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 69/25 martie 2021 

    

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

servicii de proiectare în vederea elaborării 

„Planului de Amenajarea Teritoriului Județean Alba” 

 

 

Autoritatea contractantă: UAT - JUDEȚUL ALBA, prin Consiliul Județean Alba 

 

 

 

CUPRINS 

 

 

I. CONTEXTUL  REALIZĂRII ACHIZIŢIEI  

I.1. Autoritatea contractantă 

I.2. Obiectul achiziției 

 

II. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 

II.1. Activități prevăzute 

II.2. Rezultate 

II.3. Obligaţii ale părților contractuale  

  

III. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR 
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IV.2. Resurse materiale 

IV.3. Resurse financiare 

 

V. CADRUL LEGAL DE REFERINȚĂ 

 

VI. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI  

VI.1. Comunicarea și organizarea 

VI.2. Calitatea documentelor 

VI.3. Respectarea termenilor contractuali 

 

VII. TERMEN de PRESTARE 

 

VIII. MODALITĂŢI DE PLATĂ şi GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE 

VIII.1. Modalităţi de plată 

  VIII.2. Garanția de bună execuţie 

 

IX. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI  

       IX.1. Propunerea tehnică 
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I. CONTEXTUL  REALIZĂRII ACHIZIŢIEI 

 

I.1. Autoritatea contractantă 

UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba 
Sediul: Alba Iulia, judeţul Alba, Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 1, cod poştal 510118 

Telefon: 0258 813380 

Fax: 0258 813325 

E-mail: cjalba@cjalba.ro  

 

 I.2. Obiectul achiziţiei 

Servicii de întocmire documentaţie aferentă: „Actualizare Plan de Amenajare a 

Teritoriului Judeţean Alba”  

Aceasta presupune ca pe baza unor analize socio-economice să se elaboreze un document 

complex şi modern, realizat de o echipă multidisciplinară, cu experienţă în elaborare de planuri de 

amenajare a teritoriului (P.A.T.Z.R, P.A.T.J, P.A.T.Z.I), întocmit în urma  unui proces 

participativ de planificare strategică, cu consultarea şi implicarea tuturor factorilor locali din 

comunitate. 

 

Scopul actualizării Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba este de a face o 

corelare între prevederile actelor normative adoptate ulterior aprobării acestuia, noile documente 

europene în domeniu, prevederile actelor secțiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului 

Național (P.A.T.N.), programele de guvernare sectoriale, Master Planul General de Transport al 

României, Strategia de dezvoltare a județului Alba pe perioada 2021-2027 (aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 17/28 ianuarie 2021), strategiile sectoriale aprobate de 

Consiliul Judeţean Alba, alte proiecte implementate sau în curs de implementare.(ex. Sistemul de 

management integrat al deșeurilor în județul Alba, domeniile schiabile din M-ții Șureanu, etc).  

 

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J. Alba)  este o documentație cu 

caracter director, ce are ca scop transpunerea spațială a programului de dezvoltare economică și 

socială, culturală și instituțională a județului Alba, elaborat de către autoritățile judeţene, pentru 

teritoriul pe care îl gestionează. Prevederile P.A.T.J. devin obligatorii pentru documentațiile de 

amenajarea teritoriului și urbanism care le detaliază (P.A.T.Z., PUG, PUZ). Acesta se corelează 

cu Planul de Amenajare a Teritoriului Național (P.A.T.N.), cu Planul de Amenajare a Teritoriului 

Zonal (P.A.T.Z.) și alte documentații de Amenajarea teritoriului, cu strategiile și programele de 

guvernare sectoriale, prevederile planului de management, respectiv cu obiectivele de conservare 

a ariilor naturale protejate,  precum și cu alte programe de dezvoltare. 

 

Actualizarea documentației Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba, care a fost 

elaborată de PROIECT ALBA SA și aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

188/29 septembrie 2011, se înscrie în eforturile Consiliului Județean Alba de îndeplinire a 

atribuțiilor ce-i revin în conformitate cu art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 350/2001privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul, în sensul coordonării activităţii în acest domeniu la nivel 

județean și al asigurării elaborării și aprobării Planului de amenajare a teritoriului judeţean și în 

conformitate cu art. 173 alin. 3. lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Conform prevederilor art. 42 alin. 3 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul „fiecare județ trebuie să dețină Planul de amenajare a teritoriului 

județean și să îl reactualizeze periodic, la 5-10 ani, în funcție de politicile și de programele de 

dezvoltare ale județului”. 

 

Potrivit prevederilor art. 29 alin. 2 şi art. 31 alin. 2 din Normele metodolologice de 

aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării regionale şi amenajării teritoriului nr. 233/26 februarie 2016 „planul de 

amenajare a teritoriului județean (PATJ) are valabilitatea stabilită prin hotărâre a consiliului 

județean conform dispoziţiilor legale, dar trebuie actualizat în concordanţă cu politicile și 

programele de dezvoltare ale județului și cu modificările de legislaţie, la o perioadă de 5-10 ani”. 
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Dat fiind faptul că, la sfârșitul anului 2021 se încheie termenul de valabilitate a Planului de 

Amenajare a Teritoriului Județean Alba este necesară elaborarea unui nou document de 

planificare teritorială la nivelul județului care să fundamenteze deciziile autorităţilor publice 

locale și inițiativele de dezvoltare ale mediului de afaceri și comunităţilor locale. 

 

II. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 

 

Scopul achiziției este „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean 

Alba”. Acest document de planificare teritorială la nivelul Județului Alba va trebui să 

îndeplinească următoarele cerințe: 

 corelarea propunerilor Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba cu 

prevederile secțiunilor Planului de amenajare a teritoriului național P.A.T.N., ale altor planuri de 

amenajare a teritoriului: ex.: PATZ Valea Mureșului aprobat cu Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 94/2014; ale Planurilor Urbanistice Generale și Zonale; ale Planurilor de Mobilitate 

Urbană Durabilă ale orașelor și municipiilor; prevederile planului de management, respectiv cu 

obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate, precum și cu studiile privind obiectivele de 

investiții cu impact major asupra teritoriului 

 corelarea cu prevederile „Planului de Dezvoltare Regională 2021-2027 Regiunea Centru 

si strategiile de dezvoltare regională” 

 corelarea propunerilor P.A.T.J. cu programele de guvernare sectoriale, cu Strategia de 

dezvoltare economică și socială a judeţului Alba pe perioada 2021-2027, cu Strategiile sectoriale 

ale judeţului:  

 Strategia de protecţie a monumentelor istorice din județul Alba 2018-2023; 

 Strategia judeţului Alba in domeniul sănătăţii în perioada 2018-2023; 

 Strategia judeţului Alba privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități 

publice 2018-2023; 

 Strategia județului Alba în domeniul energiei 2018-2023; 

 Strategia de promovare a județului Alba ca destinație pentru investitori 2018-

2023; 

 Strategia județului Alba în domeniul educației și formării profesionale VET în 

perioada 2018-2023; 

 alte proiecte implementate sau în curs de implementare(ex. Sistemul de 

management integrat al deșeurilor în județul Alba, cu Master Planul – privind alimentarea cu apă 

și epurarea apelor uzate în cadrul localităților, etc. 

 armonizare cu planurile de management a ariilor naturale protejate din județ.(art. 17  

O.U.G. nr. 57/2007). Situația ariilor naturale protejate se prezintă astfel: 

- de interes județean (declarate prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

27/1999): 

 Rezervații naturale: 10 

 Monumente ale naturii: 120 

- de interes național (declarate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului 

de amenajare a teritoriului național - Secţiunea a III - zone protejate): 

 Parcuri naturale:1 

 Monumente ale naturii: 83 

- de interes comunitar sau situri Natura 2000: 

 5 SPA-uri (arii de importantă comunitară) desemnate prin H.G. nr. 

1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a 

reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată și completată prin H.G. nr. 

971/2011 

 20 SCI-uri (situri de importanță comunitară) desemnate prin Ordinul 

ministrului mediului şi dezvoltării rurale nr. 1964/13 decembrie 2007 privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a 

reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat prin Ordinul ministrului mediului 

şi pădurilor nr. 2387/29 septembrie 2011 și Ordinul mediului, apelor şi pădurilor nr. 46/12 

ianuarie 2016 

 preluarea în documentația Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba a siturilor 

contaminate și a celor potențial contaminate din județ 



 

 

 preluarea în documentația Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba a celor 26 

agenți economici, operatori IED (IPPC), autorizați de APM Alba, care au un impact semnificativ 

asupra mediului și asupra sănătății populației. Trasarea zonelor de protecţie impuse de Ordinul 

ministrului sănătății nr. 119/4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate 

publică privind mediul de viaţă al populaţiei 

 preluarea în documentația Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba a Master 

Planului General de Transport al României a obiectivelor de investiţii cu impact major asupra 

teritoriului județului Alba, respectiv: autostrada A1 - coridorul rutier Sibiu - Deva; autostrada A10 

- Sebeș-Turda;  rețeaua de căi feroviare aferente coridorului feroviar 6A - coridor de legătură 

strategică I - București-Curtici, parte a Coridorului IV Pan-European 

 preluarea în documentația Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba a traseului 

instalațiilor CNTEE Transelectrica SA, în coordonate Stereo 70, materializarea culoarului de 

protecție și siguranță de 54 m în cazul liniilor electrice de 220kV, delimitarea instalațiilor 

aparținând unităților teritoriale din Cluj și Sibiu, delimitarea între acestea fiind în zona localității 

Ocna Mureș. Preluarea liniei electrice de 400kV dublu circuit Tarniţa-Mintia, cuprinsă în planul 

de dezvoltare a CNTEE Transelectrica SA până în anul 2029, dacă pe parcursul elaborării PATJ 

Alba va fi stabilit traseul acesteia 

 preluarea în Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba a distanțelor adecvate 

față de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile 

Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 

substanțe periculoase în activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism. În județul Alba au 

fost  identificate și autorizate 6 obiective SEVESO, 2 fiind încadrate ca amplasamente de nivel 

superior (S.C. Kronospan Sebes SA; SC Kcronochem Sebes SRL) și 4 au fost încadrate în 

categoria amplasamentelor de nivel inferior (SC Cuprumin SA Abrud; SC Panebo SRL; SC 

General Max SA București; SC Oscar Downstream SRL - punct de lucru Războieni Cetate (oraș 

Ocna Mureș) 

 preluarea în documentația Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba a 

studiilor  finanțate de Consiliul Județean Alba, studii care cuprind reglementări urbanistice pentru 

zonele cu valoare cultural identitară la nivelul județului Alba, respectiv:  

 reglementări urbanistice pentru zona rurală cu influenţe săseşti : GÂRBOVA,     

CÂLNIC, CUT şi ŞPRING, judeţul Alba 

   reglementări urbanistice ilustrate pentru zona Valea Arieşului, comunele:  

OCOLIŞ, POŞAGA, SĂLCIUA, LUPŞA, judeţul Alba 

  reglementări urbanistice ilustrate pentru zona Munţilor Apuseni comunele: 

BUCIUM, ÎNTREGALDE, MOGOŞ, PONOR, RÎMEŢ, judeţul Alba 

   reglementări urbanistice ilustrate pentru zona Valea Sebeşului, judeţul Alba; 

   identificarea gospodăriilor tradiţionale în vederea conservării în situ - zona Ţara 

Moţilor (Arieșeni, Gârda de Sus, Scărișoara, Horea, Albac, Vadu Moților, Poiana Vadului, Avram 

Iancu, Vidra, Sohodol, Ciuruleasa); 

  studiu privind aria caracteristică pentru peisaj cultural în zona Ceru  Băcăinţi, 

judeţul Alba; 

  arhitectură+urbanism 

 actualizarea documentației Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba aprobată, 

în perspectiva prevederilor actelor normative adoptate ulterior aprobării acesteia, a noilor 

documente europene în domeniu 

 evidențierea noilor probleme și disfuncţionalități survenite din teritoriu și prevederea 

unui set de măsuri pentru diminuarea sau înlăturarea efectelor negative ale acestora 

 se va îmbunătăţi calitatea mediului prin realizarea de perdele verzi și centuri de 

protecție a așezărilor umane 

 propunerile de echipare tehnico-edilitară vor fi concepute ținând seama atât de 

necesitatea asigurării cu utilități a localităților cât și cea a protejării mediului. Alimentarea cu apă 

și canalizare vor fi prevăzute în sistem centralizat. Se va studia utilizarea energiilor 

neconvenționale în funcție de oportunitățile și materialele existente în zonă 

 la elaborarea documentației se va lua în considerare Harta de hazard (cutremure, 

alunecări de teren și inundații) a județului Alba 

 se vor elabora documentațiile necesare obținerii tuturor avizelor și acordurilor de la 

toate instituțiile interesate. Prin grija proiectantului se vor înainta documentațiile spre avizare, se 

vor susține în comisii tehnico-economice şi se vor face toate demersurile necesare pentru 



 

 

obţinerea avizelor şi acordurilor. Plata avizelor/acordurilor va fi suportată de beneficiar, respectiv 

Consiliul Judeţean Alba 

 informarea şi consultarea publicului va respecta procedura prevăzută de Regulamentul 

Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea 

teritoriului aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 aprilie 2011, şi va 

întocmi documentaţiile prevăzute de acest regulament în fiecare etapă de elaborare a 

documentaţiei. Proiectantul va participa la toate dezbaterile publice care se vor organiza, precum 

şi la lucrările comisiilor de avizare, în care va prezenta şi va susţine proiectul 

 redactarea finală a documentaţiilor se face prin introducerea observaţiilor şi 

recomandărilor din avize si/sau acorduri şi a propunerilor populaţiei, apoi întreaga documentaţie 

va fi predată Consiliului Judeţean Alba în două exemplare complete, piese scrise şi desenate 

conform conţinutului-cadru. 

 

II.1. ACTIVITĂŢI PREVĂZUTE 

 

Potrivit prevederilor art. 8 alin. 1 şi alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 

documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice nr. 233/26 februarie 2016, Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean 

(PATJ) este structurat după cum urmează: 

a.) partea 1: 

- analiza situaţiei existente; 

- identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea, cu evidenţierea 

problemelor, disfuncţionalităţilor şi tendinţelor; 

- identificarea zonelor cu potenţial natural sau cultural; 

b.) partea a 2-a: diagnostic prospectiv şi general; 

c.) partea a 3-a: strategia de dezvoltare teritorială a judeţului; 

d.) partea a 4-a: planul de acţiune pentru implementarea prevederilor planului - politici 

publice teritoriale, programe şi proiecte. 

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) va include o bază de date geospaţială 

realizată în format GIS, pe straturi tematice, în sistem de proiecţie stereografică 1970. 

 

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) este constituit din piese scrise și 

desenate: 

- piesele scrise se prezintă sub forma unor memorii, care pot fi grupate în trei, pentru 

gruparea problematicii și pentru facilitarea urmăririi și înțelegerii elementelor prezentate. 

Memoriile se întocmesc pe capitole, subcapitole și alineate, dispuse într-o succesiune logică, cu o 

tratare explicită, concisă și sugestivă. În cuprinsul memoriilor pot fi folosite cartograme, grafice și 

scheme, care ilustrează evoluțiile și tendințele analizate și distribuția teritorială a acestora 

- piesele desenate sunt planșe - hărți și planuri, scheme, cartograme, grafice. Piesele 

desenate se reprezintă pe baza hărţilor/planurilor în sistem de referință național STEREO 1970, în 

format analogic sau digital, care sa asigure precizia cartografică necesară pentru scările folosite, 

fiind necesar avizul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba. Planul de Amenajare a 

Teritoriului Judeţean Alba va cuprinde în mod obligatoriu 10 planșe, care se întocmesc în 

conformitate cu domeniile țintă, pentru fiecare domeniu țintă sau componentă esențială a acestora 

se elaborează, de regulă, două planșe: prima ilustrând problemele și disfuncționalitățile rezultate 

din analize, cea de a doua prezentând propuneri de dezvoltare/organizare. 

 

 Pentru elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba se va respecta 

următorul conținut-cadru: 

 

 Partea 1-a a Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba - Analiza situației 

existente are următorul conținut: 

 1. Structura teritoriului: 

  1.1. localizare geografică 

  1.2. cadrul natural/mediul 

  1.3. patrimoniul natural ș construit, peisaje 

  1.4.  reţeaua de localități 

https://idrept.ro/00050085.htm


 

 

  1.5. infrastructurile tehnice majore 

  1.6. zonificarea teritoriului 

  

2. Structura socio-demografică: 

  2.1. evoluția populației și potențialul demografic; 

  2.2. resursele umane; 

  2.3. infrastructura socială (educație, infrastructura medicală) 

 3. structura activităţilor economice (conform clasificării CAEN) 

 

 4. contextul teritorial interjudețean, regional și național: 

  4.1. coridoare de transport, orașe-poartă; 

  4.2. structura policentrică, poli de creștere și de dezvoltare, centre urbane; 

  4.3. zone metropolitane, periurbane, zone urbană funcționale. 

 

 Partea a 2-a  a Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba cuprinde diagnosticul 

prospectiv al dezvoltării teritoriale a județului Alba, pe domeniile-țintă și componentele acestora, 

elaborat în baza problemelor, disfuncţionalităților și tendințelor majore identificate în partea I. 

Prin diagnosticul prospectiv se urmăresc investigarea și estimarea evoluțiilor viitoare ale 

fenomenelor și proceselor din domeniile-țintă diagnosticate, pentru evidențierea problemelor și 

oportunităților legate de desfăşurarea acestora, raportate la necesitățile și obiectivele 

colectivităților. 

Diagnosticul general are ca scop integrarea rezultatelor analizelor în vederea evidențierii 

principalelor aspecte negative care afectează structurile teritoriale, sociale și economice ale 

județului, precum și a potențialului de care acesta beneficiază. Diagnosticul general stabileşte 

relațiile dintre diferitele domenii, în scopul formării sintetice a problemelor identificate și al 

stabilirii ierarhiei priorităților de soluționare, în funcție de complexitatea problemelor. 

 

 Partea a 3-a a Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba cuprinde strategia de 

dezvoltare teritorială a județului cu direcțiile și prioritățile de dezvoltare a județului în plan 

teritorial, stabilite în baza diagnosticului prospectiv, urmărind să se asigure eliminarea/reducerea 

decalajelor de dezvoltare. 

Pentru o structură mai bună a propunerilor de dezvoltare, pot fi elaborate secțiuni pe teme 

sectoriale și fișe detaliate pe unități administrativ-teritoriale ale componentelor, pentru a fi 

preluate în planurile urbanistice generale și în planurile de investiții. 

 

 Partea a 4-a a Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba cuprinde măsuri de 

organizare în timp, precizarea responsabilităţilor şi a surselor de finanțare, a politicilor publice, 

programelor și proiectelor de investiții publice necesare dezvoltării durabile și competitive a 

teritoriului.  

 

II.2. REZULTATE 

 

Derularea contractului va avea în vedere obținerea următoarelor rezultate: 

          I. VOLUMUL 1 - STUDII DE FUNDAMENTARE 

   Fundamentarea propunerilor din cadrul documentației „Actualizarea Planului de 

Amenajare a Teritoriului Județean Alba”, se va realiza pe baza studiilor de fundamentare, care 

sunt lucrări de specialitate prin care se efectuează analize și propuneri de soluționare a 

problemelor teritoriului și localităților, pe domenii. Acestea vor prezenta concluzii pe bază de 

analiza de date actualizate, cu o vechime de maxim 3 ani  față de data elaborării. Pot fi folosite 

studii, cercetări și proiecte anterioare numai în situația în care informațiile oferite de acestea nu și-

au pierdut valabilitatea. 

 După specificul lor, studiile de fundamentare sunt: 

 a.) Studii de fundamentare cu caracter analitic, care privesc evoluţia teritoriului și a 

localităţilor, caracteristicile acestora și propuneri de dezvoltare în domeniul realizat; 

 b.) Studii de fundamentare cu caracter prospectiv, care reprezintă elaborarea unor 

prognoze, scenarii sau alternative pentru diferite domenii sectoriale. 

 Studiile de fundamentare vor fi elaborate în baza prevederilor art. 20 alin. 3, alin. 4 şi alin. 

5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
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urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/26 februarie 2016. 

 Toate concluziile studiilor de fundamentare se vor corela astfel încât elaboratorul 

documentației „Actualizarea Planului de amenajare a teritoriului județean Alba”, va genera o 

concepție unitară de amenajare a teritoriului, de dezvoltare durabilă și competitivă a judetului 

Alba în conformitate cu art. 20 alin. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 

documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice nr. 233/26 februarie 2016.  

 

II. VOLUMUL 2 - MEMORIU cuprinzând: 

Partea 1 „Analiza situației existente și identificarea elementelor care condiţionează 

dezvoltarea, cu evidențierea problemelor și disfuncţionalităților”, elaborat de către 

Prestator, conform specificaţiilor tehnice descrise în cadrul acestui caiet de sarcini. 

 

 Criterii de calitate 

 Documentul „Analiza situației existente și identificarea elementelor care 

condiţionează dezvoltarea, cu evidenţierea problemelor și disfuncţionalităților” care se 

elaborează, va cuprinde: 

 1. STRUCTURA TERITORIULUI: 

 1.1. Localizare geografică 

 1.2. Cadrul natural/mediul: 

 a.) cadrul natural - relief, clima, fauna, flora, biodiversitatea, reţeaua hidrografică, 

resursele de apă de suprafață și subterane, resursele solului (inclusiv vegetația forestieră), 

resursele subsolului. 

 b.) analiza stării actuale a mediului și aspectele teritoriale ale acestuia: 

 calitatea aerului, substanțe poluante ale aerului, sursele de 

poluare ale aerului, principalii poluatori ai atmosferei; poluarea sonora, investiții în protecţia 

aerului și pentru atenuarea zgomotelor 

 calitatea apei, substanțe poluante ale apelor de suprafaţă, 

principalii poluatori ai apelor de suprafaţă, substanțe poluante ale apelor subterane, principalii 

poluatori ai apelor subterane, investiții în protecția apelor de suprafață și subterane 

 calitatea solului, activități care conduc la poluarea solului, 

substanțe care poluează solul, principalii poluatori ai solului, potențialul productiv al terenurilor 

agricole în funcţie de dispunerea zonală a solurilor, terenurile agricole afectate de degradare 

prin sărăturare și acidifiere 

 starea pădurilor, păduri afectate, investiţii pentru protecția 

și extinderea pădurilor, împădurirea de noi terenuri în special neproductive 

 deșeuri, cantități și categorii de deșeuri, investiții privind 

colectarea selectivă, transportul, prelucrarea, depozitarea și reciclarea deșeurilor și deșeurilor 

toxice, metale grele și radioactive. 

 c.) obiectivele de protecție a mediului stabilite la nivel naţional, regional şi judeţean, 

zonele de risc natural (inundații, alunecări de teren, cutremure, avalanșe), zonele expuse la 

riscuri tehnologice sau altor tipuri de risc și poluări, zone deficitare în resurse de apă, zone de 

depozitare necontrolată a deșeurilor menajere și industriale, calitatea factorilor de mediu (aer, 

apă, sol), aspecte ale biodiversității în zonă, factori climatici. 

 1.3. Patrimoniul natural şi construit, peisaje 

 a.) patrimoniul natural protejat: rezervații naturale stricte, parcuri naționale, parcuri 

naturale, monumente ale naturii, rezervații naturale, situri Natura 2000 (situri de importanță 

comunitară și arii de protecție specială avifaunistică), coridoare ecologice  

 - inventarierea patrimoniului natural actual, caracterizarea bunurilor de patrimoniu 

natural și a sistemului de protecție a acestora (zone declarate protejate, zone de protejat) 

 - identificarea și evaluarea peisajelor și a obiectivelor de calitate peisajeră 

 - evaluarea modului de protecție/conservare a ariilor cu potențial natural și peisajer. 

 b.)  patrimoniul construit protejat:  

 - monumente istorice, peisajul natural al zonei: valorile patrimoniului cultural material 

și ale patrimoniului cultural imaterial 
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 - inventarierea patrimoniului construit (monumente arheologice, arhitecturale protejate, 

ansamblurile și siturile istorice, patrimoniul tehnic și industrial) 

 - cercetarea fondului construit al localităților în vederea determinării unor noi obiective 

care să fie incluse în listele de patrimoniu 

 c.) peisajul natural al zonei: valorile patrimoniului cultural material şi ale patrimoniului 

cultural imaterial 

 - identificarea peisajelor culturale, a valorilor de patrimoniu național care necesită 

instituirea de zone protejate 

 - evaluarea modului de protecție/conservare a ariilor cu potențial cultural 

  Vor fi evidențiate cu precădere zonele în care au loc: 

  procese de degradare a mediului natural prin agresiune antropica; resurse naturale 

valoroase care necesită protecție; 

  procese naturale și antropice de degradare a patrimoniului construit și a peisajului, 

obiective ale patrimoniului construit neprotejate, inclusiv peisajele culturale; 

 Prezentul capitol se va redacta ținând seama de legislația privind protecția 

mediului în vigoare. 

 1.4. Rețeaua de localități: 

 a.) structură, categorii de mărime după numărul de locuitori; 

 b.) ierarhizarea și funcțiunile localităților, satisfacerea indicatorilor minimali de 

definire, pe categorii de localități, în ceea ce privește infrastructura socio-culturală, echiparea 

tehnico-edilitară și locuirea, conform PATN - Secțiunea a IV-a; accesibilitatea cu evidențierea: 

  zone lipsite de municipii și orașe; 

  zone rurale defavorizate; 

  zone/localități lipsite de dotări publice cu rol teritorial, de echipări tehnico-

edilitare, cu fond construit nevaloros, lipsite de legături telefonice și alimentare cu energie 

electrică; 

  zone/localități greu accesibile sau lipsite de legături corespunzătoare în 

teritoriu; 

   localități în care sunt necesare renovări ale fondului de locuit, zone de 

extindere necontrolată și fenomene de suburbanizare; 

  unități administrativ teritoriale de baza nefuncționale/deficitare și cele cu 

perspective de promovare în categorii superioare. 

 1.5. Infrastructurile tehnice majore: 

 a.) gospodărirea apelor: principale amenajări pentru asigurarea necesarului de apă, 

amenajări hidrotehnice pentru combaterea inundațiilor, prize de apă sau alte lucrări de 

amenajare din albia cursurilor de apă, baraje și acumulări, alunecărilor de teren; amenajări 

hidroameliorative pentru agricultură (irigații, desecări, combaterea eroziunii solului); amenajări 

pentru asigurarea necesarului de apă pentru stingerea incendiilor, etc.; 

 b.) rețeaua de căi de comunicații si transport căi rutiere, căi ferate, căi navigabile, căi 

aeriene, trasee pentru bicicliști, transport de produse prin conducte; 

 c.) producția și transportul energiei electrice și termice; 

 d.) rețele de telecomunicații: sisteme de telefonie, cabluri de fibră optică, gradul de 

asigurare a localităților/populației cu posturi telefonice; 

 e.) amenajări pentru gestionarea deșeurilor menajare și industriale. 

 Vor fi evidențiate: 

  zone deficitare in resurse de apă, surse de apă care necesită măsuri de protecție (ape 

de suprafață, ape subterane); 

  localități parțial echipate sau lipsite de echipări tehnico-edilitare, localități care nu 

sunt echipate cu hidranți exteriori pentru stingerea incendiilor; 

  localități care necesită reabilitarea echipării tehnico-edilitare, inclusiv a rețelei 

de distribuție a apei pe care sunt amplasați hidranți exteriori pentru stingerea incendiilor;  

  zone amenajare în sistem  pentru irigații și desecări nefuncționale din cauza 

deteriorării; 

  trasee/sectoare critice de căi rutiere, feroviare și navigabile: nemodernizate, 

în stare necorespunzătoare de viabilitate, capacitate redusă de preluare a fluxurilor mari, puncte 

critice (pasaje de nivel, traversări de localități, poduri în stare necorespunzătoare); 

  zone/localități lipsite de legături telefonice; 

  zone cu resurse de energie neconvențională nevalorificate; 



 

 

  zone/localități neracordate la sistemul energetic sau parțial 

electrificate. 

 1.6. Zonificarea teritoriului: 

 a.) utilizarea terenurilor, bilanț teritorial, inclusiv terenurile cu destinație specială; 

 b.) evidențierea profilului dominant al zonelor: agricol, silvio, turistic, mixt, etc. ; 

 c.) zone cu grad de utilizare redusă; agricultură, silvicultură, ponderea rezervațiilor 

naturale; monumentelor naturii,  a siturilor Natura 2000 și a Parcului Natural; 

 d.) zone cu folosire intensivă: intravilane, terenuri pentru locuire, industrie/depozite, 

parcuri de activități; 

 e.) zone în care se manifestă presiune asupra spațiului rural. 

 2. STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ 

 2.1. Evoluția populației și potențialul demografic: 

 a.) volumul populației și structura acesteia pe sexe, medii, grupe de vârstă, 

naționalități, religii; 

 b.) evoluția populației, rata medie de creștere a populației; 

 c.) mișcarea naturală și mișcarea migratorie. 

 2.2. Resursele umane: 

 a.) starea de sănătate; 

 b.) accesibilitatea la asistență medicală; 

 c.) nivel de instruire; 

 d.) structura și dinamica resurselor de munca; 

 e.) ocuparea resurselor de muncă; 

 f.) nivelul de trai, gradul de sărăcie. 

 Vor fi evidențiate: 

  zone/localități cu fenomene de depopulare datorită sporului natural și migratoriu 

negativ; 

  zone/localități cu fenomene accentuate de îmbătrânire a populației; 

  zone puternic ruralizate, cu accesibilitate redusă la rețelele de învățământ, 

sănătate, cultură; 

  zone/localități cu rate scăzute de ocupare a populației și a resurselor de muncă 

  zone/localități cu rate ridicate de ocupare a populației în agricultură;  

  zone monoindustriale; 

  zona cu densitate scăzută de populație; 

  zone/localități afectate de sărăcirea populației; 

  zone/localități cu rate ridicate ale șomajului. 

 3.STRUCTURA ACTIVITĂȚILOR(conform clasificării CAEN) 

 3.1. Agricultură, silvicultură, piscicultură 

 a.) structura terenurilor agricole, dinamica producției vegetale și animale, potențial 

pedologic, zonarea producției agricole; 

 b.) îmbunătățiri funciare, suprafețe, starea lucrărilor; 

 c.) populația activă în agricultură, proprietatea funciară; 

 d.) mărimea medie a exploatațiilor agricole; 

 e.) resurse forestiere, funcțiuni ale pădurilor, starea pădurilor; 

 f.) volumul de masă lemnoasă exploatabilă și produsele auxiliare; 

 g.) valorificarea producției silvice, valorificarea pădurii pentru turism și recreere; 

 h.) exploatații și amenajări piscicole;  

 3.2. Industria, producția și distribuția energiei, construcții 

 a.) resurse locale valorificate de industrie; 

 b.) structura industriei: număr salariați, populație ocupată; 

 c.) repartiția în cadrul rețelei de localități, centre industriale, parcuri industriale, zone 

libere; 

 d.) agenți economici, inclusiv IMM; suprastructuri industriale-rețele de producție; 

 e.) dinamica activității de construcții. 

 3.3. Turismul 

 a.) potențial, structură, domenii de excelență, dinamică; 

 b.) forme de turism (balneare, agroturistice, etc.); 

 c.) structuri de primire turistică, capacități, circulația turistică, capacitate de cazare. 

 3.4. Servicii economice: comerț, transporturi și telecomunicații, cercetare-



 

 

dezvoltare, informatică, servicii pentru dezvoltarea afacerilor, finanțe-bănci, asigurări și tranziții 

imobiliare, burse de valori, burse de mărfuri: 

 a.) structura, domenii de excelență; 

 b.) agenți economici, inclusiv IMM; 

 c.) dotare tehnică și materială. 

 Vor fi evidențiate: 

  Zone și centre în care se înregistrează probleme legate de activitatea industrială: 

declinul activităților prin sistarea activităților extractive sau prelucrătoare, trecerea în conservare 

a instalațiilor industriale; prezența unor activități monoindustriale, nerespectarea capacităților 

ineficiente, etc. 

  Zone cu potențial agricol ineficient valorificat: numeroase exploatații mici și 

risipite, slab dotate tehnic, subechipate cu servicii, cu excedent de forță de muncă fără 

posibilități de ocupare permanentă, soluri afectate de eroziune și exces de umiditate, etc; 

  Zone/centre cu resurse turistice valoroase a căror valorificare este afectată de: 

gradul redus/lipsa de echipare cu structuri de primire turistică și servicii conexe; circulația 

turistică, care depășește capacitatea de suport a factorilor turistici; alte funcțiuni care vin în 

conflict cu activitățile turistice; activități care degradează calitatea mediului etc.; 

  Zone forestiere degradate prin lipsa lucrărilor de întreținere și prin defrișări 

necontrolate; 

  Zone de conflict în dezvoltarea funcțiunilor economice; 

  Zone defavorizate. 

 4. CONTEXTUL TERITORIAL INTERJUDEȚEAN, REGIONAL și 

NAȚIONAL 

 4.1. Coridoare de transport, orașe poartă 

 4.2. Poli de atracție externi/poli interni cu influențe extrajudețene 

 4.3. Zone de cooperare transfrontalieră 

 4.4. Regiunea de dezvoltare în care este cuprins județul și regiunile de dezvoltare 

vecine; 

 4.5. Zone metropolitane, periurbane. 

 

 Partea a 2-a „Diagnostic prospectiv și general” (Partea II a Planului de 

Amenajare a Teritoriului Județean Alba), se elaborează în baza art. 10 din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi 

de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul ministrului 

dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/26 februarie 2016. 

 

 Criterii de calitate  

 Documentul „Diagnostic prospectiv și general” (Partea a II-a a Planului de 

Amenajare a Teritoriului Județean Alba) trebuie să includă minim: 

 1.  Pe baza problemelor și disfuncționalităților identificate în Partea I, cât și a tendințelor 

majore care se manifestă, se formulează diagnosticul prospectiv al dezvoltării teritoriale la nivelul 

județului, pe domeniile țintă și componentele acestora. 

 2. Prin diagnosticul prospectiv se urmărește investigarea și estimarea condițiilor viitoare 

de evoluție a fenomenelor și proceselor specifice domeniilor diagnosticate, pentru evidențierea 

problemelor și oportunităților legate de desfășurarea acestora. Problemele, respectiv 

oportunitățile, vor fi raportate la necesitățile și obiectivele colectivităților. (art. 10 alin. 2 din 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/26 februarie 2016) 

 3. Pe baza diagnosticului prospectiv și a evaluării decalajului dintre situația actuală și cea 

considerată necesară pentru orizontul de timp stabilit, se formulează diagnosticul general al 

teritoriului județean. 

 4. Diagnosticul general are ca scop integrarea rezultatelor fazei precedente, în vederea 

evidențierii principalelor aspecte negative care afectează structurile socio-economice ale 

teritoriului județean, precum și a atuurilor și oportunităților de care acesta beneficiază. (art. 10 

alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism aprobate 
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prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/26 februarie 2016) 

 5. Se vor stabili astfel relațiile dintre diferite domenii, pentru a obține formulări sintetice 

ale unor probleme complexe în vederea stabilirii ierarhiei priorităților de soluționare a acestor 

probleme, în funcție de gravitatea lor. 

 6. În formularea diagnosticului prospectiv și a diagnosticului general vor fi evidențiate 

obiectivele de mediu, precum și măsurile necesare pentru prevenirea, reducerea și compensarea 

posibilelor efecte negative semnificative asupra mediului, precum și măsurile de monitorizare, ca 

parte integrantă a documentației. 

 7. Problemele identificate pot fi de diferite grade de complexitate și amploare teritorială. 

Atât problemele cât și oportunitățile se pot referi la areale sau pot fi punctuale. 

 8. Pe baza problemelor identificate și a priorităților stabilite, conform pnct. 2 și 3, se 

identifică acțiunile și măsurile pentru asigurarea cerințelor prioritare în cadrul domeniilor-țintă 

analizate. 

 

 III. VOLUMUL 3 - „Strategia de dezvoltare teritorială și programul de măsuri cu 

stabilirea  responsabilităților de realizare” ( Partea a III-a a Planului de Amenajare a 

Teritoriului Județean Alba)   

         Criterii de calitate  

 1. Strategia de dezvoltare teritorială a județului cuprinde  obiectivele strategice generale 

care vizează dezvoltarea teritoriului pe termen mediu și lung. Obiectivele strategice generale sunt 

formulate ca principii majore, care să indice direcțiile de dezvoltare teritorială a județului, prin 

valorificarea potențialului natural, material și uman propriu și să asigure eliminarea/reducerea 

decalajelor dintre situația actuală și cea dorită.  

 Obiectivele strategice generale se stabilesc în conformitate și cu propunerile rezultate 

din documentațiile de amenajare a teritoriului național și regional, precum și cu elemente rezultate 

din contextul teritorial - regional național și european: coridoare europene de transport,etc. 

 2. Obiectivele pentru domeniile țintă și pentru componentele acestora trebuie să răspundă 

problemelor și disfuncționalităților identificate, iar direcțiile și prioritățile de dezvoltare ale 

județului Alba, în plan teritorial, vor avea la baza diagnosticul prospectiv. Totodată, acestea se vor 

încadra în obiectivele strategiei generale, precum și în obiectivele de protecție a mediului stabilite 

în legislația privind protecția mediului, precum și în documentele programatice și de acțiune 

elaborate de autoritățile pentru protecția mediului.  

 

Principalele obiective pe domenii țintă sunt următoarele: 

1. STRUCTURA TERITORIULUI 

 a.) cadrul natural/mediul 

  eliminarea/atenuarea consecințelor factorilor de risc natural, tehnologic, de poluare a 

aerului, apei și solului, precum și a celor rezultați din presiunea antropică; 

  preluarea distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc din cadrul 

amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra 

pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase în activitățile de 

amenajare a teritoriului și urbanism.  

  protejarea calității apelor de suprafață și subterane; 

  protejarea resurselor balneoturistice și valorificarea durabilă a resurselor de 

substanțe minerale utile; 

  amenajări ecologice pentru depozitarea deșeurilor menajare și industriale; 

  protejarea patrimoniului natural, construit si peisajului de interes național 

declarat și a celui de interes local; 

  protejarea zonelor verzi, a pădurilor și a zonelor umede; 

  asigurarea obiectivelor de calitate a aerului, a solului și a subsolului; 

  conservarea florei, faunei și a diversității biologice. 

      conservarea, menținerea și chiar creșterea suprafețelor ariilor 

naturale protejate. 

 

 b.) Rețeaua de localități: 

  structura localităților in raport cu rangul lor stabilit prin lege; 

  promovarea unui model de dezvoltare policentrică la nivel județean în vederea 

realizării unei coeziuni teritoriale: noduri de transport pe eurocoridoare; 



 

 

  promovarea de localități urbane cu rol de echilibru față de reședința de județ; 

localități rurale principale care întrunesc condiții de a deveni centre cu rol intercomunal; 

  categorii de mărime a localităților după numărul de locuitori estimați în 

perspectivă; 

  măsuri pentru satisfacerea indicatorilor minimali de definire a categoriilor de 

localități după rang; propuneri de reabilitare, completare și implementare în localități a dotărilor 

cu unități publice cu rol teritorial și a echipării tehnico-edilitare; 

  îmbunătățirea accesibilității; 

  asigurarea necesarului de locuințe în localitățile urbane și rurale; 

  propuneri de îmbunătățire/modificare a organizării administrative a 

teritoriului județean (declarări de orașe, înființare de comune, schimbări ale statutului de reședință 

de comună, trecerea satelor de la o unitate administrativă la alta); 

 c.) Infrastructura tehnică 

  Gospodărirea apelor: lucrări pentru valorificarea resurselor de apă în vederea 

acoperirii consumului diverșilor consumatori - lacuri de acumulare, derivații, aducțiuni; lucrări 

hidrotehnice: îndiguiri, regularizări cursuri de apa, amenajări hidroenergetice pe râurile de munte 

din județ; lucrări hidroameliorative pentru reabilitarea și extinderea irigațiilor, desecărilor și 

combaterii eroziunii solului; amenajări pentru asigurarea necesarului de apă pentru stingerea 

incendiilor; 

  Căi de comunicație și transport rutiere: autostrăzi, modernizări și reabilitări de 

drumuri, eliminarea punctelor critice, racorduri între drumurile principale; 

  Căi de comunicație și transport feroviare: dublări de trasee, amenajări trasee 

pentru viteze mari, legături feroviare noi, eliminarea punctelor critice; 

  Căi de comunicație și transport navigabile: amenajarea cursului râului Mureș 

pentru navigație;  

  Rețeaua de telecomunicații: reabilitarea, modernizarea și extinderea 

instalațiilor existente; 

  Rețeaua energetică: linii noi de transport a energiei electrice de înaltă și 

medie tensiune; stații noi de transformare de mare capacitate; modernizarea și dezvoltarea celor 

existente, alimentarea cu energie electrică a tuturor localităților; 

  Transport prin conducte: trasee noi; 

  Rețea de monitorizare a factorilor de mediu. 

 2. STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICA 

 a.) evoluția populației în următorii 5-10-15 ani pe total, medii și unități administrativ-

teritoriale principale; 

 b.) evoluția resurselor de muncă a populației ocupate și structura acestora; îmbunătățirea 

stării de sănătate, a nivelului de instruire și a nivelului de trai al populației; creșterea gradului de 

confort al populației prin diminuarea nivelului de zgomot ambiental; 

 c.) oferta locurilor de muncă din principalele centre urbane și rurale. 

 3. STRUCTURA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE 

 a.) agricultura, piscicultura: potențialul de dezvoltare în raport cu condițiile 

pedoclimatice și de fertilitate, amenajări necesare pentru creșterea potențialului productiv al 

solului și valorificarea superioară a acestuia; susținerea dezvoltării și diversificării activităților 

agricole, valorificarea locală a resurselor agricole prin realizarea unor structuri moderne de 

exploatare, superior dotate și echipate și înființarea de IMM-uri; reconversia gospodăriilor 

țărănești de subzistență în ferme familiale comerciale; localități cu potențial ridicat de dezvoltare 

ca principalele centre de producție agricolă; amenajări piscicole potențiale; dezvoltarea 

exploatațiilor agricole în condițiile respectării normelor de protecție a mediului; încurajarea 

exploatațiilor ecologice 

 b.) silvicultura: îmbunătățirea zonificării fondului forestier; lucrări de împădurire în 

zonele defrișate sau puternic afectate de eroziunea solului; valorificarea masei lemnoase și a 

produselor auxiliare, principale fonduri de vânătoare, limitarea defrișărilor 

 c.) industria, construcțiile: potențialul de dezvoltare a industriei; restructurarea, 

reabilitarea și reconversia capacităților/ramurilor existente în vederea îmbunătățirii calităţii 

mediului; principalele centre cu activități industriale și de construcţii; retehnologizarea 

capacităților poluatoare 

 d.) turismul: potențialul de dezvoltare; promovarea unui turism de calitate și durabil, 

inclusiv a turismului cultural, acesta reprezentând un potenţial economic important; 



 

 

dezvoltarea structurilor de cazare și alte servicii; amenajări pentru sporturile de iarnă; amenajări 

pentru recreere și agrement în apropierea aglomerațiilor urbane; ecoturism 

 e.) comerț și servicii: dezvoltări diferenţiate de activități în raport cu rolul și funcțiile 

teritoriale ale localităților: mari unități comerciale de gross și desfacere, servicii financiar-

bancare, de asigurări; informatică, tranzacții imobiliare; târguri, burse de mărfuri și valori. 

4. CONTEXTUL TERITORIAL, REGIONAL și NAȚIONAL 

 a.) propuneri de dezvoltare a coridoarelor de transport și a infrastructurilor majore 

regionale; zone de cooperare transfrontalieră organizate și preconizate; arii metropolitane, 

periurbane instituite sau preconizate 

 b.) obiectivele detaliate în cadrul domeniilor țintă, acestea putând fi completate cu 

obiective specifice în raport cu contextul teritorial 

 c.) strategia de dezvoltare spațială a județului cuprinde și propuneri privind cadrul 

instituţional de implementare și de monitorizare a măsurilor și acţiunilor prevăzute, cât și de 

evaluare a rezultatelor și de completare/modificare a documentației. 

 

 IV. VOLUMUL 4 - Planul de acțiune pentru implementarea prevederilor planului 

de amenajare a teritoriului județean Alba (partea a 4-a a Planului de Amenajare a 

Teritoriului Județean Alba) - Politici publice teritoriale, Programe și proiecte; 

 Criterii de calitate  

 Strategia de dezvoltare teritorială a județului va fi însoţită de un program de măsuri de 

organizare în timp, alcătuit pe domenii-ţintă și componentele acestora. Programul de măsuri va 

cuprinde un set coerent și corelat de propuneri de dezvoltare/organizare a teritoriului, respectiv 

politici publice, programe și proiecte de investiții publice. Acesta va fi structurat pe etape și 

responsabilități, în condiţiile legii și va preciza punctual sursele de finanțare. Totodată va 

cuprinde în mod obligatoriu și măsurile necesare pentru prevenirea, reducerea și compensarea 

efectelor negative asupra mediului, precum și măsurile de monitorizare a efectelor implementării 

planului. Prin măsurile propuse se vor contura arii specifice de intervenție în teritoriul judeţean și 

se vor indica modalitățile de realizare a acțiunilor propuse.   

 

 V. VOLUMUL 5 - PIESELE DESENATE 

 Piesele desenate vor fi planșe - hărţi și planuri - întocmite la scările adecvate, 

scheme, cartograme, grafice. Piesele desenate se vor reprezenta pe baza hărților/planurilor 

în sistem de referință național - STEREO 1970, în format analogic și digital, care să asigure 

precizia cartografică necesară pentru scările folosite, fiind necesar avizul Oficiului de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară, potrivit legii. Planșele se vor întocmi în conformitate cu 

domeniile-țintă menționate. Pentru fiecare domeniu-țintă sau componentă esențială a 

acestora se vor elabora două planșe: prima ilustrând problemele și disfuncţionalitățile 

rezultate din analize, cea de a doua prezentând propuneri de dezvoltare/organizare. 

 

 Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba va cuprinde în mod 

obligatoriu următoarele 10 planșe: 
 a.) Planşa nr. 1.1. Mediul - Situația existentă, probleme și disfuncţionalități, va 

ilustra componentele 1.2 și 1.3 din domeniul ţintă 1. Structura teritoriului, va cuprinde: 

  1. Cadrul natural/mediul 

    principalele trepte de relief și rețeaua hidrografică 

    zone/localități expuse sau afectate de riscuri naturale: inundații, 

alunecări de teren, cutremure 

    zone/localități cu probleme privind resursele de apă; zone deficitare, 

zone vulnerabile, zone cu resurse nepotabile, resurse de apă poluante, zone lipsite de 

amenajări pentru asigurarea necesarului de apă pentru stingerea incendiilor 

    zone/localități expuse la riscuri tehnologice 

    zone/localități afectate de alte presiuni antropice de urbanizare 

excesivă și/sau necontrolată, zone extractive de suprafață etc 

    zone/factori naturali care necesită măsuri de protecție: zona de mare 

biodiversitate, zone umede, factori balneari, turistici, peisaje naturale etc. 

    zone/localități afectate de poluare 

    depozite necontrolate de deșeuri 

 



 

 

  2. Patrimoniul natural, construit si peisajul: 

    patrimoniul natural, neprotejat sau insuficient protejat 

    patrimoniul construit, neprotejat sau afectat de degradare 

(monumente istorice de valoare națională și universală și monumente istorice reprezentative 

pentru patrimoniul construit local) 

    zone cu peisaj degradat. 

 b.) Planşa nr. 1.2 - Mediul - Propuneri, va ilustra componentele 1.2 şi 1.3 din 

domeniul - ţintă 1. Structura teritoriului: 

  1. Cadrul natural și mediul 

    protejarea factorilor de mediu 

    reducerea/eliminarea presiunilor atropice 

    combaterea poluării 

    resurse balneo-turistice ce trebuie protejate 

    valorificarea durabilă a unor resurse de substanțe utile 

    prevenirea/atenuarea efectelor riscurilor naturale și tehnologice 

    preluarea distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc din 

cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul 

asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile 

de amenajare a teritoriului și urbanism 

  2. Patrimoniul natural, construit și peisajul 

    protejarea patrimoniului natural de interes național declarat 

    protejarea patrimoniului natural de interes local 

    protejarea patrimoniului construit de interes național declarat 

    protejarea patrimoniului construit de interes local 

 c.) Planșa nr. 2.1 Rețeaua de localități și populația - Situația existentă, 

probleme şi disfuncţionalităţi va ilustra componenta 1.4 din domeniul-ţintă 1. Structura 

teritoriului şi domeniul-țintă 2. Structura socio-demografică: 

  1. Rețeaua de localități: 

    deficienţe privind structura și repartiția în teritoriu a categoriilor de 

localități; în satisfacerea indicatorilor minimali de definire conform legii, și asigurarea 

accesibilității; 

    deficienţe de funcționare a rețelei de localități: zone rurale lipsite de 

dotări și servicii cu rol teritorial, localități cu probleme de dotare și de echipare tehnico-

edilitară, inclusiv privind Harta de bază va cuprinde organizarea administrativ-teritorială 

  2. Structura socio-demografică: 

    zone/localități cu scăderi importante de populație 

    zone/localități cu probleme privind potențialul demografic: spor 

natural negativ, îmbătrânire a populației, dezechilibre structurale 

    zone/localități cu resurse de forță de muncă excedentară 

    zone /localități cu probleme privind calitatea resurselor de muncă 

    zone/localități cu grad ridicat de şomaj 

 d.) Planșa nr. 2.2 Rețeaua de  localități și populația - propuneri va ilustra 

componenta 1.4 din domeniul-țintă 1. Structura teritoriului și domeniul-țintă 2. Structura 

socio-demografică: 

               1. Rețeaua de localități: 

    statutul și funcţiunile localităţilor conform rangului stabilit prin lege 

şi mărimea prognozată 

    localități care întrunesc condiții de dezvoltare ca noduri de transport 

pe eurocoridoare 

    îmbunătățirea structurii și repartiției localităților 

    îmbunătățirea rolului şi funcțiunilor rețelei de localități; centre și 

arii de polarizare 

    îmbunătățirea serviciilor pentru populație: educație, asistenţă 

sanitară, cultură, comerț, transport public; necesarul de locuințe în principalele centre 

urbane; 

    îmbunatățirea nivelului de echipare edilitară, inclusiv cu rețelele de 

distribuție a apei echipate cu hidranți exteriori de incendiu 

 



 

 

  2. Structura socio-demografică: 

    atenuarea fenomenelor demografice negative 

    oferta necesară de locuri de muncă 

    reducerea decalajului de calitate a vieții între mediul urban și 

mediul rural 

    diversificarea economică a gospodăriilor rurale prin pluriactivitate: 

meșteșuguri, industrii artizanale, industrii casnice, agro-turism 

 e.) Planșa nr. 3.1 Infrastructurile tehnice ale teritoriului - Situația existentă, 

probleme și disfunctionalități va ilustra componenta 1.5 din domeniul-ţintă 1 - Structura 

teritoriului. 

           1. Gospodărirea apelor: 

    surse de alimentare cu apă subterane și de suprafață, care necesită 

măsuri de protecție 

    zone care necesită lucrări hidrotehnice: îndiguire, regularizări de 

cursuri de apă, etc. 

    probleme în funcțiunea amenajărilor hidroameliorative pentru 

agricultură: irigații, îmbunătățiri funciare etc. 

    terenuri agricole care necesită amenajări specifice 

  2. Rețele de căi de comunicații: 

    trasee sau sectoare rutiere și feroviare suprasolicitate și/sau în stare 

necorespunzătoare de viabilitate 

    puncte critice ale rețelei de transport: lipsa arterelor ocolitoare și a 

podurilor, intersecții la nivel etc. 

    trasee intens solicitate deficitare în asigurarea transportului în 

comun între localități 

    gări, autogări 

  3. Rețele de telecomunicaţii: 

    zone/localități neacoperite de rețeaua de telecomunicații 

    localități cu dotare nesatisfăcătoare 

  4. Rețele energetice: 

    zone/localități lipsite de componente ale echipării energetice 

     5. Amenajări pentru gestionarea deșeurilor menajere și industriale 

    zone/localități lipsite de amenajări pentru gestionarea deșeurilor 

menajere și industriale 

 f.) Planșa nr. 3.2 Infrastructurile tehnice ale teritoriului - propuneri va ilustra 

componenta 1.5 din domeniul țintă 1. - Structura teritoriului. 

  1. Gospodărirea apelor: 

    lucrări pentru asigurarea necesarului de apă pentru toate categoriile 

de consumatori 

    completarea necesarului de lucrări hidroameliorative pentru 

agricultură 

    lucrări de combatere și prevenire a inundațiilor în zonele de risc, 

prin regularizări de râuri, îndiguiri de maluri, acumulări temporare, etc 

    lucrări de combatere și prevenire a alunecărilor de teren prin 

amenajarea versanților și refacerea stabilității acestora 

    aplicarea măsurilor pedo-agro-ameliorative de combatere a 

eroziunii solului 

      2. Rețele de căi de comunicații: 

    dezvoltarea și modernizarea rețelei existente 

    propuneri de conectare la rețeaua majoră naționala și implicit la 

rețelele transeuropene 

    lucrări de modernizare gări 

    dezvoltarea și modernizarea transportului public  

  3. Rețele de telecomunicații: 

    dezvoltarea și modernizarea rețelei existente 

 4. Rețele energetice; 

    dezvoltarea si modernizarea reţelei extinse 

     5. Amenajări pentru gestionarea deșeurilor menajere și industriale 



 

 

    corelarea propunerilor cu proiectul Sistemul de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Alba 

 g.) Planșa nr. 4.1. Structura activităților și zonificarea teritoriului - Situația 

existentă, probleme și disfunctionalităţi va ilustra domeniul-țintă 3. Structura 

activităților și componenta 1.6 din domeniul-țintă 1. Structura teritoriului. 

  1. Structura activităților economice: 

   zone forestiere defrişate și afectate de poluare 

   activități industriale în curs de restructurare, modernizare 

   localități dependente de o singură activitate economică 

   construcții și amenajări pentru producție abandonate 

   zone/localități cu potențial turistic, dar lipsite de dotări adecvate 

   zone lipsite de servicii economice și sociale de bază 

   resurse nevalorificate 

      2. Zonificarea teritoriului: 

   bilanţ teritorial 

    zone cu folosire excesivă - agricultura, silvicultura, rezervaţii 

naturale 

    zone cu probleme de utilizare a terenurilor legate de combaterea 

eroziunii, a inundaţiilor şi excesului de umiditate 

    zone cu folosire intensivă - intravilane, industrie/depozite, parcuri 

de activităţi, care ridică probleme de organizare şi folosire a spaţiului 

    zone în care există/pot apare conflicte între funcţiuni 

    zone defavorizate. 

 h.) Planșa nr. 4.2. Structura activităţilor şi zonificarea teritoriului - propuneri, 

va ilustra domeniul-ţintă 3. Structura activităţilor şi componenta 1.6 din domeniul-ţintă 1. 

Structura teritoriului. 

  1. Structura activităţilor economice: 

    dezvoltări de noi funcțiuni economice pe baza potențialului propriu, 

cu accent pe turism, servicii, surse de energie neconvenționale 

    lucrări de împădurire în zonele defrişate sau puternic afectate de 

eroziune 

    propuneri de valorificare a dotării tehnice și materiale disponibile 

prin reabilitare, modernizare, restructurare sau reconversie a capacităților existente 

               2. Zonificarea teritoriului 

   bilanțul teritorial 

    zonarea producției agricole în raport cu condițiile pedoclimatice, cu 

pretabilitatea solului și cu cerințele pieței 

    zone cu activități neagricole 

    zonarea fondului forestier 

    zonarea turistică 

    propuneri pentru rezolvarea situațiilor conflictuale între funcțiuni 

 i.) Planșa nr. 5.1 Contextul teritorial - Situația existentă, probleme și 

disfuncţionalități va ilustra domeniul-ținta 4. Contextul teritorial: 

    zone în care se manifestă/pot apare tensiuni de natură economică, 

socială sau ecologică 

    zone declarate defavorizate din teritoriul regional, care influențează 

negativ teritoriul județean 

    funcțiuni similare în teritoriile învecinate sau în regiune 

 j.) Planșa nr. 5.2 Contextul teritorial - propuneri, va ilustra domeniul-țintă 4. 

Contextul teritorial: 

    arii metropolitane, periurbane instituite sau preconizate 

    propuneri de dezvoltare a coridoarelor de transport de importanță 

europeană, națională și a infrastructurilor majore regionale 

    zone de cooperare transfrontalieră, organizate/propuse 

    lucrări majore de gospodărire a apelor cu influență asupra 

teritoriului județului 

    parteneriate, colaborări în dezvoltarea de rețele, în diverse domenii 

    posibilități de cooperare în cadrul teritorial mai larg 



 

 

 VI. VOLUMUL 6 - DATE GEOSPAȚIALE G.I.S. 

 Documentația Planului de amenajare a teritoriului județean Alba va include o baza 

de date geospaţială realizată in format GIS, pe straturi tematice, în sistem de proiecție 

stereografică 1970, conform art. 8 alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 

documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice nr. 233/26 februarie 2016. Acesta va cuprinde: 

   Shape-uri distincte pentru toate straturile tematice conținute în fiecare planșă a 

Planului de amenajare a teritoriului județean Alba, așa cum acestea au fost prezentate la 

capitolul V - PLANȘE DESENATE 

  toate planşele, aşa cum sunt ele prezentate în partea desenată, vor fi reprezentate 

pe fişiere .dxf de tip hartă 

 

 VII. VOLUMUL 7 - AVIZE 

 Avizele și acordurile cu privire la Planul de amenajare a teritoriului județean Alba se 

emit în scopul realizării concordanței dintre propunerile de dezvoltare a teritoriului cu 

politicile de dezvoltare și strategiile sectoriale la nivel național, regional, județean și local, 

precum și cu prevederile legale în vigoare. 

 Conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism aprobate 

prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/26 februarie 

2016, lista avizelor și acordurilor necesare în vederea aprobării documentațiilor de 

amenajare a teritoriului, se stabilește cu respectarea prevederilor legale în vigoare în 

domeniul amenajării teritoriului și din domeniile conexe. 

 În funcție de complexitatea problemelor și de cerințele legate de conținutul 

documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor și acordurilor, unele componente ale 

domeniilor-țintă pot fi ilustrate în planșe separate, pentru o mai clară reprezentare. 

 Toate avizele obținute, împreună cu planșele însoțitoare stampilate, se vor lega 

împreună și se vor preda beneficiarului înainte de aprobarea documentației. 

 Pentru toate capitolele documentației vor fi valorificate elementele din „Strategia 

de dezvoltare a județului Alba, 2021-2027”. 

 Proiectantul va întocmi și alte piese scrise și desenate pe care le consideră 

relevante. Se va elabora o prezentare sintetică a proiectului în format Power Point. 

 Proiectantul va respecta procedura prevăzută de Regulamentul Local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 103 din 21 aprilie 2011 și va întocmi 

documentațiile prevăzute de acest regulament în fiecare etapă de elaborare a documentației. 

 Proiectantul va întocmi documentațiile specifice și va obține avizele/acordurile din 

partea organismelor teritoriale interesate, după care va introduce în documentația finală 

toate modificările și completările solicitate în cadrul acestora. 

 În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului va solicita 

elaborarea raportului de evaluare a mediului pe baza unui studiu în vederea emiterii 

acordului, acest studiu se va elabora prin grija proiectantului, de către o firmă acreditată de 

ministerul de resort. 

 Plata avizelor/acordurilor va fi suportată de beneficiar. Proiectantul va participa la 

toate dezbaterile publice care se vor organiza, precum și la lucrările comisiilor de avizare, 

în care va prezenta și susține proiectul. 

 Documentația va fi întocmită în conformitate cu prevederile Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare 

şi actualizare a documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice nr. 233/26 februarie 2016, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Aceasta va fi elaborată și predată beneficiarului etapizat, conform unui grafic de 

eșalonare a elaborării Planului de amenajare a teritoriului județean Alba, coroborat cu etapele 

prevăzute în Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului aprobat prin Hotărârea Consiliului Judetean Alba 

nr. 103 din 21.04.2011 - anexă la prezentul Caiet de sarcini. 
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2.3. OBLIGAŢII ALE PĂRŢILOR CONTRACTUALE 

 

A.) Obligaţii ale Autorității Contractante 

 asigură constituirea grupului de lucru cu rol consultativ care stabilește 

elementele incluse în documentația necesară atribuirii serviciilor de elaborare a Planului de 

Amenajare a Teritoriului Județean Alba privind obiectivele principale, aspectele și prevederile 

principale ce urmează a fi abordate și redactează procedurile specifice de informare și consultare a 

publicului pe parcursul elaborării Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba, conform 

prevederilor art. 15 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de 

urbanism aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 

233/26 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare 

 desemnează un grup de coordonare a Planului de Amenajare a Teritoriului 

Județean Alba format din echipa de management a instituţiei care va superviza procesul de 

elaborare a strategiei și calitatea documentelor 

 stabileşte echipa responsabilă de relația cu ofertantul și managementul 

contractului 

 desemnează o persoană din structura proprie responsabilă cu informarea și 

consultarea publicului, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1 din Metodologiei de 

informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului și de urbanism aprobată prin Ordinul ministrului regionale şi turismului 

nr. 2701/30 decembrie 2010 

 pune la dispoziţia Prestatorului de servicii documentele de care dispune privind 

elaborarea documentelor de planificare 

 facilitează participarea altor entități relevante în procesul de consultare 

(autorităţi publice locale, instituţii publice, GAL-uri, etc. 

B.) Obligaţii ale Prestatorului 

 elaborează Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba, incluzând toate 

documentele descrise în prezentul caiet de sarcini 

 asigură resursele umane și materiale în vederea îndeplinirii activităților 

prevăzute 

 face dovada nivelului de pregătire a resurselor umane implicate 

 deține experiență în elaborarea documentelor strategice de dezvoltare socio-

economică județene/regionale – prin prezentarea documentelor justificative 

 asigură managementul elaborării strategiei și coordonarea tuturor factorilor 

interesaţi 

 colaborează cu echipa din cadrul Autorităţii contractante în planificarea 

activităților specifice elaborării strategiei 

 respectă graficul de implementare a activităților 

 participă la întâlniri de lucru în teren 

 organizează consultările publice pentru toate etapele prevăzute în 

Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 103 din 21 

aprilie 2011 

 asigură comunicarea cu Autoritatea contractantă 

 pune la dispoziție rapoarte periodice privind stadiul realizării activităților 

 asigură protecția datelor cu caracter personal 

 respectă principiul egalității de șanse și nediscriminarea 

 își asumă exactitatea datelor şi veridicitatea informaţiilor prezentate în 

documentele elaborate. 
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III. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR 

 

 

Nr. 

etapa 

 

Denumire etapă 

 

Recepționare 

documentații 

primite 

 

  

Termen de 

predare de la 

semnare contract 

Eșalonarea  plății 

1. Elaborare studii de fundamentare cu 

caracter analitic și studii de 

fundamentare cu caracter prospectiv; 

Suportul  topografic vizat de O.C.P.I. 

Alba - VOLUMUL 1 

   

A.1. Predare –primire documente studii de 

fundamentare cu caracter analitic și 

studii de fundamentare cu caracter 

prospectiv; Suportul  topografic vizat de 

O.C.P.I. Alba - VOLUMUL 1 

Proces verbal de 

predare-primire 

nr. 1 

3 luni  10% din valoarea 

contractului 

B. Elaborarea părții 1-a P.A.T.J. Alba - 

Analiza situației existente, identificarea 

elementelor care condiționează 

dezvoltarea cu evidențierea problemelor, 

a dificultăților, a tendințelor și 

identificarea zonelor cu potențial natural 

sau cultural 

Elaborarea părții a 2-a a P.A.T.J. Alba - 

Diagnostic prospectiv și general - 

VOLUMUL 2 

   

B.1. Predare-primire Partea1-a şi Partea a 2-a 

a P.A.T.J. Alba - VOLUMUL 2 

Proces verbal de 

predare-primire 

nr. 2 

9 luni 30% din valoarea 

contractului 

C. Elaborarea „Planul de Amenajare a 

Teritoriului Județean Alba” parte scrisă 

și desenată(partea a III-a şi a IV-a) - 

VOLUMUL 3,4, 5 şi 6 

   

C.1. Predare-primire draft: 

„Planul de Amenajare a Teritoriului 

Județean Alba” ce va fi  fi supus  

procesului de avizare (partea a III-a şi a 

IV-a) parte scrisă și desenată - 

VOLUMUL 3,4, 5 şi 6 

 

Proces verbal de 

predare-primire 

nr. 3 

 

16 luni 

 

              

             

30% din valoarea 

contractului 

D. Întocmirea documentațiilor necesare 

pentru obținerea avizelor și/sau 

acordurilor, conform legislației în vigoare  

   

D.1. Predare-primire  avize și acorduri 

necesare în vederea aprobării P.A.T.J. 

Alba, din lista întocmită cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare din 

domeniul amenajării teritoriului și din 

domeniile conexe - VOLUM 7  

Proces-verbal de 

predare-primire 

nr. 4 

20 luni  



 

 

E Predare - primire document „Actualizare 

Plan de amenajare a teritoriului județean 

Alba”, propunerea finală care include 

toate observațiile avizatorilor și care se 

supune procedurii de transparență 

decizională și ulterior va fi  supus 

aprobării Consiliului Judeţean Alba 

și un document sintetic (rezumat) al 

strategiei 

Proces-verbal de 

predare-primire 

nr. 5 

23 luni 20% din valoarea 

contractului 

F Consultare publică      

F1 Consultare publică  în etapa pregătitoare 

- anunțarea intenției de elaborare 

   

F2 Consultare publică  în etapa de 

documentare si elaborare a studiilor de 

fundamentare - 2 întâlniri 

   

F3 Consultare publică în etapa elaborării 

propunerilor ce vor fi supuse procesului 

de avizare - 2 întâlniri 

   

F4 Consultare publică în etapa de elaborare 

a propunerii finale, care include toate 

observațiile avizatorilor și care se supune 

procedurii de transparență decizională - 

1, 2 întâiniri 

   

F5 Întocmirea Raportului informării și 

consultării publicului care 

fundamentează decizia Consiliului 

Judeţean Alba responsabil cu aprobarea 

„Planului de Amenajare a Teritoriului 

Județean Alba” 

Proces verbal de 

predare-primire 

nr.6 

23 luni  

G Aprobarea „Planului de Amenajare a 

Teritoriului Județean Alba” 

   

G1 Aprobarea  documentului „Actualizare 

Plan de amenajarea teritoriului 

județean Alba”  

 24 luni 10% din valoarea 

contractului  

 

 

IV. RESURSE – UMANE, MATERIALE, FINANCIARE 

 

4.1 Resurse umane 

 

 Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba va fi elaborată de către o 

echipa multidisciplinară formată din specialiști atestați, în conformitate prevederile Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu completările și modificările ulterioare, 

ale art. 10 şi art. 12 din Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru 

documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobat prin H.G. nr. 101/2010 pentru 

aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi 

funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, precum și ale Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi 

actualizare a documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale 

şi administraţiei publice nr. 233/26 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare  

Cerințele minime privind specialiștii sunt următoarele: 
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Nr. 

Crt.  

Echipa de specialiști Rolul specialiștilor 

Specialişti cheie 

1. Coordonatorul echipei de elaborare a 

documentației - trebuie să aibă o formație 

academică de bază referitoare la organizarea fizică a 

spațiului, înscris în Registrul Urbaniștilor din 

România, cu drept de semnătură pentru elaborarea 

planurilor de amenajare a terenului județean, Simbol 

B și C (așa cum este definit în H.G. nr. 101/2010 

pentru aprobarea Regulamentului privind 

dobândirea dreptului de semnătura pentru 

documentațiile de amenajare a teritoriului și de 

urbanism și a Regulamentului referitor la  

organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor 

din România și codificare RUR) 

Coordonează elaborarea P.A.T.J. și 

asigură coordonarea dintre P.A.T.J. 

și componenta GIS (aşa cum este 

reglementat la art. 8 din Normele 

metodologice de aplicare a Legii 

nr. 350/2001 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice nr. 233/26 

februarie 2016 şi anexa 2, capitolul 

III, art. 16 alin. 4 din H.G. nr. 

101/2010) 

2. Specialist urbanist - specialist cheie - calificat în 

domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, 

înscris în Registrul Urbaniştilor din România cu 

drept de semnătură pentru elaborarea planurilor de 

amenajare a teritoriului judeţean, Simbol B şi C (aşa 

cum este definit în H.G. nr. 101/2010 pentru 

aprobarea Regulamentului privind dobândirea 

dreptului de semnătura pentru documentațiile de 

amenajare a teritoriului și de urbanism și a 

Regulamentului referitor la  organizarea și 

funcționarea Registrului Urbaniștilor din România și 

codificare RUR) 

Asigura integrarea studiilor din 

continutul cadrul al P.A.T.J. ( asa 

cum este reglementat la art. 9 din 

Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr. 350/2001 aprobate prin 

Ordinul ministrului dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice 

nr. 233/26 februarie 2016 şi anexa 

2, capitolul III, art. 16 alin. 4 din 

H.G. nr. 101/2010) 

3. Specialist urbanist inginer în domeniul căi de 

comunicații și transport - specialist cheie -  înscris 

în Registrul Urbaniștilor din Romania cu drept de 

semnătură pentru elaborarea planurilor privind căile 

de comunicații și transporturi, Simbol G7 (așa cum 

este definit în H.G. nr. 101/2010 pentru aprobarea 

Regulamentului privind dobândirea dreptului de 

semnătura pentru documentațiile de amenajare a 

teritoriului și de urbanism și a Regulamentului 

referitor la  organizarea și funcționarea Registrului 

Urbaniștilor din România și codificare RUR) 

Elaboreaza componenta privind 

caile de comunicatii din conținutul 

cadrul al PATJ (așa cum este 

reglementat la art. 9 din Normele 

metodologice de aplicare a Legii 

nr. 350/2001 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice nr. 233/26 

februarie 2016 şi anexa 2, capitolul 

III, art. 16 alin. 5 din H.G. nr. 

101/2010) 

4. Specialist urbanist inginer in domeniul echipării 

edilitare a teritoriului - specialist cheie -  înscris în 

Registrul Urbaniştilor din Romania cu drept de 

semnătură pentru elaborarea planurilor de amenajare 

a teritoriului judeţean, Simbol G1 (așa cum este 

definit în H.G. nr. 101/2010 pentru aprobarea 

Regulamentului privind dobândirea dreptului de 

semnătura pentru documentațiile de amenajare a 

teritoriului și de urbanism și a Regulamentului 

referitor la  organizarea și funcționarea Registrului 

Urbaniștilor din România și codificare RUR) 

Elaboreaza componenta de 

echipare tehnica a teritoriului din 

conţinutul cadrul al PATJ (aşa cum 

este reglementat la art. 9 din 

Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr. 350/2001 aprobate prin 

Ordinul ministrului dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice 

nr. 233/26 februarie 2016 şi anexa 

2, capitolul III, art. 16 alin. 5 din 

H.G. nr. 101/2010) 
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5. Specialist cu studii superioare în domeniul 

topografie si IT - specialist cheie, dezvoltator de 

aplicații GIS, certificat pentru dezvoltarea de 

aplicații web și aplicații desktop 

Asigură elaborarea componentei 

GIS a PATJ, instalarea și 

configurarea bazei de date GIS a 

PATJ și a aplicațiilor GIS, conform 

descrieri componentei GOS (aşa 

cum este reglementata la art. 8 

alin. 2 din Normele metodologice 

de aplicare a Legii nr. 350/2001 

aprobate prin Ordinul ministrului 

dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice nr. 233/26 

februarie 2016 6) 

Specialişti non cheie 

6. Specialist geograf IT - specialist non cheie atestat 

profesional în domeniu, înscris în Registrul 

Urbaniștilor din România cu drept de semnătură 

pentru elaborarea planurilor privind cadrul natural și 

calitatea mediului, Simbol F1 (așa cum este definit 

în H.G. nr. 101/2010 pentru aprobarea 

Regulamentului privind dobândirea dreptului de 

semnătura pentru documentațiile de amenajare a 

teritoriului și de urbanism și a Regulamentului 

referitor la  organizarea și funcționarea Registrului 

Urbaniștilor din România și codificare RUR) 

Elaborează componenta privind 

cadrul natural/calitatea mediului 
din conţinutul cadrul al PATJ (aşa 

cum este reglementat la art. 9 din 

Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr. 350/2001 aprobate prin 

Ordinul ministrului dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice 

nr. 233/26 februarie 2016 şi anexa 

2, capitolul III, art. 16 alin. 5 din 

H.G. nr. 101/2010) 

7. Specialist cu studii superioare tehnice în domeniul 

protejării și dezvoltării patrimoniului construit - 

specialist non cheie înscris în Registrul Urbaniștilor 

din România cu drept de semnătură pentru elaborarea 

planurilor de amenajare a teritoriului județean, 

Simbol F6 (așa cum este definit în H.G. nr. 

101/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 

dobândirea dreptului de semnătura pentru 

documentațiile de amenajare a teritoriului și de 

urbanism și a Regulamentului referitor la  

organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor 

din România și codificare RUR) 

Elaborează componenta 

patrimoniu natural și construit 
din conținutul cadrul al P.A.T.J. 

(așa cum este reglementat la art. 9 

din Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 350/2001 

aprobate prin Ordinul ministrului 

dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice nr. 233/26 

februarie 2016 şi anexa 2, capitolul 

III, art. 16 alin. 5 din H.G. nr. 

101/2010) 

8. Specialist sociologie urbană și demografie - 

specialist non cheie înscris în Registrul Urbaniștilor 

din România cu drept de semnătură pentru elaborarea 

planurilor de amenajare a teritoriului județean, 

Simbol G2 (așa cum este definit în H.G. nr. 

101/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 

dobândirea dreptului de semnătura pentru 

documentațiile de amenajare a teritoriului și de 

urbanism și a Regulamentului referitor la  

organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor 

din România și codificare RUR) 

Elaborează componenta socio-

demografică din conținutul cadru 

al P.A.T.J. art. 9 din Normele 

metodologice de aplicare a Legii 

nr. 350/2001 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice nr. 233/26 

februarie 2016 şi anexa 2, capitolul 

III, art. 16 alin. 5 din H.G. nr. 

101/2010) 

 

 Modalitatea de aducere la îndeplinire a cerinţelor minime cu privire la specialiștii 

implicaţi în elaborarea documentaţiei Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba, 

necesită prezentarea pentru fiecare specialist în parte a copiilor diplomelor, atestatelor sau 

altor documente echivalente care să ateste cerinţele calificării acestora conform graficului 

de mai sus. 

 

4.2. Resurse materiale 

 

Prestatorul va dispune de echipamente și logistică (laptop, videoproiector, ecran de 

proiecție, imprimante, scaner, aparat foto, hârtie, transportul la sediul autorității 
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contractante sau acolo unde se solicită, etc.) necesară realizării activităților descrise de prezentul 

document. 

Prestatorul va asigura serviciile din cadrul contractului la sediul autorității contractante și 

în alte locaţii, la solicitarea autorităţii contractante, sau la sediul propriu, în funcție de specificul 

activităților și a graficului de prestare a serviciilor. 

 

4.3. Resurse financiare 

 

Toate costurile operaţionale aferente desfășurării activităților privind obiectul achiziției fac 

parte din valoarea contractului și vor fi suportate de către Prestator (cazare, transport, masă, 

combustibil, diurne, etc.). 

 

V. CADRUL LEGAL DE REFERINŢĂ 

 

- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 3 lit. d şi lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

 - Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 

Secțiunea a III-a – Zone protejate  

- Legea nr. 50/1001 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu 

modificările și completările ulterioare  

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

completările ulterioare 

- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 

Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități 

- Legea nr. 575/2001  privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – 

Secțiunea a V-a - Zone cu risc natural 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 20/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – 

Secțiunea a II-a - apa  

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare 

- Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 

Secțiunea I - Rețele de transport  

- Legea nr. 190/2009 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 

Secțiunea a VIII-a - Zone cu resurse turistice 

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările 

ulterioare  

- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare 

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare  

- H.G. nr. 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și 

parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora, cu modificările şi completările 

ulterioare  

- Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publică/acordul cadru din Legea 98/2016, aprobate prin H.G.  nr. 395/2016 cu 

modificările și completările ulterioare 

- Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 

instituţiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și 

legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002, cu modificările și 

completările ulterioare 

- Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobată prin Ordinul ministrului 

dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare 

- Normele metodolologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi amenajării teritoriului 



 

 

nr. 233/26 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare 

 

VI. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 

 

Managementul contractului face referire la următoarele aspecte: 

 Comunicarea și organizarea în relația dintre autoritatea contractantă și Prestator pe 

toată perioada derulării contractului 

 Calitatea documentelor furnizate 

 Respectarea termenilor contractuali privind principiile care guvernează contractul, 

activitățile și plățile aferente 

 

6.1. Comunicarea și organizarea 

 

Părțile contractate vor agrea o modalitate de comunicare permanentă (telefonic, 

corespondență scrisă/electronică, etc).  

Va avea loc o primă întâlnire de lansare a activității la sediul autorităţii contractante: 

cunoașterea echipelor de lucru, discutarea aspectelor tehnice, detalierea calendarului de activități. 
Prestatorul va elabora un plan de activitate pentru elaborarea strategiei care va cuprinde şi 

organizarea comunicării şi activităţii atât cu autoritatea contractantă cât şi cu actorii implicaţi în elaborarea 

Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba - grupul de lucru cu rol consultativ constituit în baza 

Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobată prin Ordinul ministrului 

dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/2010 la nivelul Consiliului Județean Alba, grupul de 

coordonare al  Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba, persoana responsabilă cu informarea 

si consultarea publicului, autorităţi publice locale, alte organizații și instituții publice și private.  

Planul de activitate va include şi realizarea a cel puţin patru întâlniri de lucru dintre Prestator și 

grupul de coordonare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba, pentru fiecare parte 

componentă a PATJ-lui asa cum prevede continutul cadru de elaborare (art. 8 alin. 1 din Normele 

metodolologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi amenajării teritoriului nr. 233/26 

februarie 2016). 

 

6.2. Calitatea documentelor 

 

Prestatorul va pune la dispoziția Autorității contractante documentele stabilite în caietul de 

sarcini, corespunzătoare fiecărei etape de elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului 

Județean Alba și le va ajusta/revizui în conformitate cu concluziile grupului de coordonare din 

cadrul autorității contractante. 

 

Tehnoredactare şi grafică 

Tehnoredactarea documentului va implica un format accesibil cititorilor, utilizarea 

diactriticelor, evidenţierea unor titluri şi subtitluri, paragrafe, numerotarea capitolelor şi a 

subcapitolelor, menţionarea sursei datelor pe baza cărora au fost generate tabele, grafice şi/sau 

reprezentări cartografice, includerea unor note de subsol pentru clarificarea unor concepte, 

ataşarea listei cu tabelele, graficele şi/sau reprezentările cartografice incluse în strategie; precum 

şi a acronimelor şi/sau prescurtărilor utilizate. Formatul final al strategiei îl va stabili reprezentatul 

Autorităţii contractante împreună cu Prestatorul. 

Tehnoredactare: 

 font: Times New Roman 

 corp literă: 12 pentru text, 12 pentru intertitluri, 14 pentru titluri 

 spaţiere: 1 rând 

 dimensiuni pagină: stânga 2,54 cm, dreapta 2 cm, sus 2 cm, jos 2 cm 

 aliniere: justified 

 alineat: 1,5 cm 

 

Tipărire şi legare: 

 format finit: partea scrisă format A4; partea desenată (planşe, tabele, grafice, 

reprezentări cartografice, etc.) - format A0-A10 



 

 

 coperta: carton 280 g/mp, plastifiere mată cu lăcuire selectivă, imprimare faţă-

verso, color interior/exterior 

 interior: hârtie 80-100 g/mp, policromie 

 tipar offset 

 finisare: tăiere şi broşare cu termoclei. 

 

 Documentele elaborate de prestator se vor preda Autorității contractante în 4 (patru) 

exemplare complete tipărite (piese scrise și desenate), iar baza de date geospațiala GIS va fi 

livrată pe suport DVD.  

 

La încarcarea în staţiile grafice ale Directiei amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul 

Consiliului Județean Alba, se va asigura asistența tehnică de specialitate din partea prestatorului, 

astfel: 

 Volumul 1: „Studii de fundamentare cu caracter analitic și studii de fundamentare 

cu caracter prospectiv” – 4 exemplare color şi în format electronic (fişier editabil WORD, 

EXCEL şi PDF); „Suportul topografic al Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba 

vizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba”- 1 exemplar cu viza O.C.P.I . în 

original 

 Volumul 2:  

2.1. „Analiza situației existente, identificarea elementelor care condiționează 

dezvoltarea cu evidențierea problemelor, a dificultăților, a tendințelor și identificarea 

zonelor cu potențial natural sau cultural” (Partea I a Planului de Amenajare a Teritoriului 

Județean Alba) - 4 exemplare color şi în format electronic (fişier editabil WORD, EXCEL şi 

PDF) 

2.2. „Diagnostic prospectiv si general” (Partea a II-a a Planului de Amenajare a 

Teritoriului Județean Alba) - 4 exemplare color şi în format electronic (fişier editabil WORD, 

EXCEL şi PDF) 

 Volumul 3:  „Strategia de dezvoltare teritorială si programul de măsuri cu 

stabilirea  responsabilităţilor de realizare” ( Partea a III-a a Planului de Amenajare a Teritoriului 

Județean Alba) - 4 exemplare color şi în format electronic (fişier editabil WORD, EXCEL şi PDF) 

 Volumul 4: „Planul de acțiune pentru implementarea prevederilor planului de 

amenajare a teritoriului judeţean Alba - Politici publice teritoriale, Programe şi proiecte” 

(Partea a 4-a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba) - 3 exemplare color şi în format 

electronic (fişier editabil WORD, EXCEL şi PDF) 

      Volumul 5: "Planșe desenate” - 4exemplare color - Piesele desenate se vor 

reprezenta pe baza hărţilor/planurilor în sistem de referinţă naţional - STEREO 1970, în 

format analogic şi digital (fişier PDF, JPEG, DVG, GIS) 

        Volumul 6 - „Date geospațiale GIS” - 2 exemplare în format digital (fişiere GIS, 

DXF) 

        Volumul 7 - „AVIZE” - 2 exemplare - în format analogic și digital (fişier editabil 

WORD şi PDF) 

        Raport de informare și consultare publică elaborat în urma desfăşurării procesului de 

consultare publică în toate cele patru etape de elaborare (pregătitoare; documentare și elaborarea 

studiilor de fundamentare; elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare; 

elaborarea propunerii finale, care include toate observațiile avizatorilor și care se supune 

procedurii de transparența decizională) a Planului  de Amenajare a Teritoriului Județean Alba - 

2 exemplare alb-negru și în format electronic (fişier editabil WORD şi PDF). 

Toate documentele de lucru, rezultate în perioada de elaborare trebuie predate autorității 

contractante. 

 

6.3. Respectarea termenilor contractuali 

 

Respectarea graficului de prestare a serviciilor - orice modificare în privința graficului 

poate face obiectul consultării între părţile contractante care vor încheia act adiţional. 

Pe toată perioada de execuţie a contractului, Prestatorul va elabora şi va înainta spre 

informare, analiză şi aprobare Autorităţii contractante următoarele rapoarte de activitate: 

 * Rapoarte de progres 

 ** Raportul final. 



 

 

Raportul final va include, minim: 

   prezentarea tuturor activităţilor întreprinse pentru realizarea strategiei 

   rezultatele obţinute, conform Caietului de sarcini 

   descrierea unor aspecte procedurale şi de metodologie (Ex: utilizarea unor 

chestionare, interviuri, analize etc. realizate de prestator) şi anexarea acestor documente 

   concluziile consultării publice 

 

La rapoartele de progres şi raportul final se anexează după caz: lista documentelor 

consultate, lista instituțiilor consultate, lista persoanelor consultate precum și minuta întâlnirilor. 

 

Rapoartele se vor întocmi în 2 exemplare originale care vor fi transmise Autorității 

contractante, împreună cu o versiune electronică editabilă şi în format PDF. Beneficiarul poate 

formula observaţii şi comentarii cu privire la conţinutul rapoartelor şi le poate transmite 

Prestatorului în vederea procesării acestora. 

 

Forma finală a Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba ce va fi predată 

Autorității contractante va răspunde cerinţelor referitoare la planificarea şi fundamentarea 

procesului decizional din administraţia publică locală 

 

  Protecția datelor cu caracter personal 

  În executarea contractului Prestatorul se angajează să depună toate diligenţele pentru 

prelucrarea şi păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal în acord cu prevederile 

legale în vigoare 

 

VII. TERMEN DE PRESTARE 

 

Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba, incluzând toate 

documentele solicitate în prezentul caiet de sarcini, va fi elaborată într-o perioadă de maxim 24 

luni de la data semnării contractului, din care 6 (șase) luni pentru obţinerea tuturor avizelor şi  de 

introducere în documentația finală a eventualelor solicitări de modificări și completări impuse de 

avizatori.  

 

VIII. MODALITĂŢI DE PLATĂ ŞI GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE 

 

VIII.1. Modalități de plată 

 

Plata se va face în lei, pe bază de factură, cu ordin de plată, după prestarea şi recepţia 

serviciilor, în conformitate cu propunerea financiară în 5 tranşe corespunzătoare livrării şi 

recepţiei serviciilor aferente elaborării strategiei şi finalizării fiecărui set de livrabile solicitate, 

astfel:  

   Tranşa I - 10% din valoarea contractului după finalizarea, predarea și recepţia „Studiilor 

de fundamentare  și a suportului topografic vizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Alba” - Volumul 1 

   Tranşa II - 30% din valoarea contractului după finalizarea, predarea şi recepţia 

documentului „Analiza situației existente, identificarea elementelor care condiționeaza 

dezvoltarea cu evidențierea problemelor, a dificultăților, a tendințelor și identificarea zonelor cu 

potențial natural sau cultural” și a documentului „Diagnostic prospectiv și general” (Partea I a 

şi a II-a a Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba) - Volumul 2  

        Tranşa IlI - 30% din valoarea contractului după însușirea documentaţiei de amenajare a 

teritoriului „Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba” (parte scrisă și desenată) ce va 

fi fi supus procesului de avizare, respectiv finalizarea, predarea şi recepţia următoarelor 

documente: 

 1. „Strategia de dezvoltare teritorială și programul de masuri cu stabilirea  

responsabilitatilor de realizare” (Partea a III-a a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean 

Alba) - Volumul 3 

2. „Planul de actiune pentru implementarea prevederilor Planului de Amenajare a             

Teritoriului Judeţean Alba - Politici publice teritoriale, Programe si proiecte” (Partea a IV a 

Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba) - Volumul 4 



 

 

 3. „Planse desenate”- Volumul 5 

 4. „Date geospaţiale GIS” - Volumul 6 

 5. Raport de consultare publică întocmit conform Metodologiei de informare și 

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 

teritoriului și de urbanism aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului 

nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor documentelor 

generate pentru elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba 

Tranşa IV - 20% din valoarea contractului după obţinerea tuturor avizelor şi predarea 

acestora către beneficiar - Volumul 7 și finalizarea, predarea şi recepţia „Planului de Amenajare 

a Teritoriului Judeţean Alba” - propunerea finală, care include toate observațiile avizatorilor și 

care se supune procedurii de transparență decizională și aprobării Consiliului  Județean Alba. 

Plata se va realiza după recepționarea serviciilor pe bază de proces verbal de predare-

primire şi recepţie a serviciilor şi înregistrarea facturii emise de prestator la Registratura 

Consiliului Judeţean Alba. 

Tranşa V - 10%  din valoarea contractului după aprobarea documentatiei „Actualizare 

Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Alba” de către Consiliul Judeţean Alba prin 

hotărâre, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul. 

 

VIII.2. Garanția de bună execuţie 

 

Garanţia de bună execuţie se constituie în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a 

contractului. 

 

IX. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 

 

Oferta va conţine: propunerea tehnică şi propunerea financiară 

 

IX.1. Propunerea tehnică 

 

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să se ofere posibilitatea verificării 

modului de realizarea a contractului, asigurându-se corespondenţa acesteia cu cerinţele 

prevăzute în Caietul de sarcini. Din propunerea tehnică trebuie să reiasă modul în care 

ofertantul va asigura executarea contractului în deplină conformitate cu caietul de sarcini, 

respectiv resursele umane alocate cu specializarea/ calificarea/ atestarea/ autorizarea acestora, 

resursele tehnice alocate/ timpii necesari pentru fiecare activitate.  

 

Propunerea tehnică a ofertantului trebuie să includă informaţii şi detalii suficiente 

pentru a permite evaluarea ofertei potrivit cerinţelor din caietul de sarcini. 

 Ofertantul va realiza oferta tehnica dezvoltând următoarele capitole: 

1. Prezentarea structurii de management în procesul de realizare a contractului 

2. Prezentarea detaliată a abordării realizării documentaţiei Planul de Amenajare a 

Teritoriului Județean Alba, specificând: 

 coordonarea între componentele Planului de Amenajare a Teritoriului 

Județean Alba cu alte studii/documente elaborate la nivel european, național, regional și 

județean 

 sursele folosite pentru fiecare componentă a documentației cerută prin 

Caietul de sarcini 

 principiile de urbanism și amenajare a teritoriului ce vor fi urmărite în 

elaborarea Caietului de Sarcini; 

3. Prezentarea metodologiei de lucru cu descrierea detaliata a: 

 activităților de realizare a documentației urmărind coordonarea dintre 

obiectivele SMART ale fiecărei componente, activităţi relevante, resurse, rezultatele obținute 

pe perioada de realizare a contractului și atenuarea unor riscuri posibile să apară în aceasta 

perioadă 

 rolului și atribuțiilor experţilor pe activități necesare realizării contractului; 

4. Prezentarea perioadei de realizare a contractului și a elementelor cheie (ex. Predare, 

dezbatere publică, consultări cu autoritatea contractantă, etc), sub forma unui grafic 



 

 

Grantt. 

 

IX.2. Propunerea financiară 

 

Va cuprinde preţul și perioada de valabilitate a ofertei, care trebuie să fie de minim 120 de 

zile. Preţul va fi prezentat în lei, fără TVA. TVA-ul se va evidenţia separat. 

 

X. EVALUAREA OFERTEI 

 

Factori de evaluare: 

Criteriul de atribuire: conform prevederilor art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile 

publice, criteriul de atribuire este: Cel mai bun raport calitate – preţ 

 

 

Factorii de evaluare si ponderea lor: 

Factor de evaluare Punctaj maxim 

1. Preţul ofertei (propunerea financiară) – 

lei fără TVA 

40 

2. Experienţa profesională specifică a 

specialiştilor din cadrul echipei de 

elaborare a PATJ Alba 

- Coordonator de echipă - 40% 

- Specialişti - 15% per specialist x 4 

specialişti 

60 

 

 

2.1. Experienţa profesională specifică a 

specialiştilor în elaborarea 

documentațiilor de amenajare a 

teritoriului la nivel naţional  - 60% 

- pentru 1 documentație - 0 puncte (nu se 

punctează, oferta este conformă) 

- pentru 2-3 documentații - 30 puncte 

- pentru 4-5 documentații - 48 puncte 

- pentru 6 sau mai multe documentații - 

60 puncte 

 

2.2. Experienţa profesională specifică a 

specialiştilor în elaborarea 

documentaţiilor de amenajare a 

teritoriului la nivel regional/ judeţean - 

40% 
- pentru 1 documentație - 0 puncte (nu se 

punctează, oferta este conformă) 

- pentru 2-3 documentații - 30 puncte 

- pentru 4-5 documentații - 48 puncte 

- pentru 6 sau mai multe strategii - 60 

puncte 

 

Total  100 

 

1. Factorul financiar – Preţul ofertei: 40 puncte - P1 

Algoritm de calcul: 

Pentru oferta cu preţul cel mai scăzut se va acorda punctajul maxim alocat, respectiv 40 

puncte. 

Pentru alt preţ (n) mai mare decât preţul cel mai scăzut, punctajul (P1n) se va calcula după 

următorul algoritm:  

P1n = preţ minim ofertat / preţ (n) x 40.  

 

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile totale ofertate pentru 

prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini, fără TVA.  

 



 

 

2. Factorul tehnic – Experienţa profesională specifică a experţilor din cadrul echipei de 

consultanţă propusă, în implementarea contractelor similare: 60 puncte - P2 

 

Pentru fiecare dintre experţi, algoritmul de calcul este: 

EPS/expert = 60% x EPSi/n + 40% x EPSr/j 

 

Unde: 

* EPSi/n - experienţa profesională specifică în elaborarea de strategii la nivel internaţional/ 

naţional   

* EPSr/j - experienţa profesională specifică în elaborarea de strategii la nivel regional/ 

judeţean  

 

În echipa de experţi, experienţa specifică dovedită a coordonatorului de echipă are o 

pondere de 22%, iar experienţa specifică dovedită a fiecăruia dintre ceilalţi 6 experţi are o 

pondere de 13%.  

  

Algoritmul de calcul pentru determinarea punctajului aferent factorului tehnic P2 este 

următorul: 

 

P2 = 22% x EPS1 + 13% x EPS2 + 13% x EPS3 + 13% x EPS4 + 13% x EPS5 + 13% x 

EPS6 +  13% x EPS7 

Unde: 

EPSt – experienţa profesională specifică a expertului „t”, t=1,7 

Algoritmul de calcul pentru determinarea punctajului total este: 

 

PT (Punctajul total, care poate fi maxim 100 puncte) = P1+P2 

 

Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui 

punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire. 

Clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, 

oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.  

 

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, 

departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea 

descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea 

contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată 

cea cu propunerea financiară cea mai mică. 

 

XI. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

 

 Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice 

alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca 

urmare a prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor fi proprietatea 

Autorităţii contractante, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră 

necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură.  

 Prestatorul nu trebuie să facă nici o declaraţie publică, să nu emită sau să prezinte 

nici un document legat de elaborarea strategiei, în nume propriu sau fără o permisiune 

prealabilă a Autorităţii contractante. 

                                                                                    Contrasemnează 

     PREŞEDINTE,                    SECRETAR GENERAL, 

                                   Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 

 

 

                        VICEPREŞEDINTE                ARHITECT ŞEF 

       Marius Nicolae HAŢEGAN                  Voichiţa Maria COMAN 

 

 

Consilier superior Adina ŞTEFAN 


