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ANUNȚ 

 

UAT – Județul Alba, în calitate de autoritate finanțatoare, anunță lansarea Programului 

Susținerea și promovarea culturii scrise, a doua sesiune de finanțare,  destinat editurilor și 

redacțiilor publicațiilor. 

 

Scopul programului este de a acorda sprijin financiar pentru editarea lucrărilor cuprinse 

în categoria culturii scrise, editate pe orice fel de suport, respectiv tipărite, audiobook, ebook, alt 

tip de suport. 

 

Programul se desfășoară pe următoarele secțiuni: 

1. Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific prin intermediul căreia să se susțină  

realizarea de cărți având caracter tehnico - științific din diverse domenii, de interes local; 

2. Secțiunea Carte – caracter literar – artistic prin intermediul căreia să se susțină 

realizarea de cărți având un caracter literar – artistic, de interes local. 

 

Bugetul aferent programului este repartizat pe secțiuni, astfel: 

1. Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific – 50.000 lei; 

2. Secțiunea Carte – caracter literar – artistic – 27.000 lei. 

 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor culturale este 10 septembrie 2021, atât pentru 

Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific cât și pentru Secțiunea Carte – caracter literar – 

artistic. 

Programul de lucru al aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba este: 

8:00 – 16:30  Luni – Joi 

8:00 – 14:00 Vineri 

Informații suplimentare la: 

Email: centenar@cjalba.ro 

Telefon: 0735406441 

Persoana de contact: Petronela LUCA, Consiliul județean Alba 

 

 HOTĂRÂREA Consiliului Județean Alba nr. 180 din 29 iulie 2021 cu privire la modificarea şi 

completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a Programului 

„Susţinerea şi promovarea culturii scrise” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 96 

din 12 aprilie 2021 se poate consulta aici:  

 

Formularele se pot descărca de aici: 

 

Contractul cadru se poate descărca de aici: 

mailto:centenar@cjalba.ro
https://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2021/08/2_180-H-modificare-HCJ-96-din-2021-Regulament-cultura-scrisa.pdf
https://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2021/08/3_Formulare.doc
https://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2021/08/4_Contract_cadru.doc

