
 

 

DEPLASĂRI EXTERNE 2018 

 

 

Deplasare Perioada 

Nr. 

participanți Scopul deplasării Cazare Transport Diurna 

Alte 

cheltuieli 

Helskinki-Buget 
local 

25.10.2017
-

27.10.2017 

1 Participarea la un atelier  organizat de Comisia Europeana, 
în cadrul căruia Municipiul Alba Iulia a prezentat celorlalte 

orașe participante strategia sa de dezvoltare urbană și a 
primit recomandări care să ducă la o și mai bună atragere 

de fonduri europene nerambursabile pentru oraș 

3391 5599   

Italia-Buget local 16.01.2018

-
21.01.2018 

4 Vizita de lucru la sediul companiei din Lonato del Garda si 

Primaria Alessandria 
La primăria din Alessandria s-a discutat cu domnul 

Gianfranco Cuttica di Revigliasco – primarul orașului 
Alessandria și cu domnul Emanuele Locci –președintele 
Consiliului local din Alessandria oportunitatea deschiderii 

unui Centru Cultural Român în oraș. 
Activitatea acestui centru ar veni în sprijinul celor câteva mii 

de români stabiliți în regiunea Alessandria. 
S-a discutat despre procedurile și programele UE derulate 

de municipalitatea italiană. 
Jodi Marco Abate – arhitect și responsabil cu implementarea 
programelor UE din cadrul primăriei Alessandria ne-a însoțit 

în vizita pe teren la clădirile care se pretează pentru 
renovare și amenajare. 

Am convenit să sprijinim primăria din Alessandria la 
elaborarea documentațiilor pentru obținerea de fonduri 

nerambursabile din partea UE. 
 

12828,98 3987 3121,58  

Finlanda-Buget 

local 

13.02.2018

-
15.02.2018 

1 Participare la prima intâlnire cu partenerii din cadrul 
proiectului „Transition of EU cities towards a new concept of 

Smart Life and Economy” 

 570 488,89 232,81 



 

 

Austria-Buget 
local 

21.02.2018
-

24.02.2018 

3 Participare la seminarul cu tema ,, casele ecologice-casele 
viitorului” organizat in partenariat de compania Oko Dorf 

Gmbh si Parlamentul Regional Nider Osterreich 

 

La invitația domnului Hubert Luger, primarul orașului 
Haunoldstein, oraș înfrățit cu Alba Iulia, delegații au 

participat la seminarul cu tema „Casele ecologice - Casele 

viitorului” organizat în parteneriat de compania Öko Dorf 
GmbH și Parlamentul Regional Nider Osterreich. 

De asemenea au fost demonstrații organizate de compania 
PURISAN, companie specializată în producerea și 

executarea lucrărilor de dezinfecție și curățare a spațiilor 
interioare precum și a clădirilor. 

La seminar au participat primari ai localităților din landul 
Austria Inferioară, conducerea Parlamentului regional și 

companii de construcții. Am aflat experiența administraţiilor 
austriece în folosirea soluțiilor ecologice în școlile și clădirile 

rezidențiale. 

 

6383,34 1306,02 1702,22  

Croatia-Buget 
local 

10.04.2018
-

15.04.2018 

4 Participare la seminarul international „ Sinergiile dintre 
patrimoniu, turism si cultura digitală” 

 

S-au purtat discuții cu domnul Mato Frankovic, primarul 
orașului Dubrovnik și cu domnul Jakulov Vetma, primarul 
orașului Klis și totodată cu președintele Asociației Zonelor 
Istorice din Croația, în vederea implementării de proiecte 

comune. 

5672,78 3227,07 3025,48  

Italia-Buget local 10.04.2018
-

13.04.2018 

2 Participare la cea de-a doua intâlnire transnațională în 
cadrul proiectului Erasmus FabEdu 

Deplasarea a constituit o obligație asumată prin contractul 
de finanțare. Membrii echipei de proiect au participat la 

activități desfășurate în spații de co-working, makerspace, 

fablab-uri, familiarizându-se cu aspecte ale fabricării digitale 

 3727,5   



 

 

(imprimare 3D, scanare 3D, activități DIY) - cunoștințe pe 
care ulterior le-au transmis către grupuri de tineri din Alba 

Iulia 

Italia-Buget local 12.04.2018
-

15.04.2018 

1 Participare la vizita de lucru organizata de MitOst in 
colaborare cu Fundatia Robert Bosch 

  489,35 233,02 

Cipru-Buget local 12.05.2018
-

17.05.2018 

3 Participare la a 5-a Conferinta europeană dedicata Planurilor 
de Mobilitate urbana 

În organizarea Comisiei Europene, a Platformei Europene a 
Planurilor de Mobilitate Urbană, a Ministerul Transporturilor 
și Comunicației din Cipru în perioada 12 – 17 mai 2018 s-a 

desfășurat la Nicosia a 5-a Conferință Europeană dedicată 
Planurilor de Mobilitate Urbană. 

Dezbaterile au fost conduse de către Comisarul European 
pentru Mobilitate și Transport Violeta Bulc. Au susținut 

prezentări specialiști în dezvoltare urbană durabilă, 
specialiști din mediul academic european. 

Reprezentanți ai mai multor municipalități europene au 
suținut proiecte de bune practici în domeniu. 

 

10581,08 2184 2468,91 1763,51 

Austria-Buget 

local 

07.06.2018

-
12.06.2018 

5 Participare la evenimente organizate cu ocazia semnării 
documentelor de infrățire dintre municipiul Alba Iulia si 

orasul Turnitz 

 
În perioada menționată delegații au participat la 

evenimentele organizate de către municipalitatea din 
Türnitz cu ocazia semnării documentelor de înfrățire dintre 

municipiul Alba Iulia și orașul Türnitz. 
Au participat membri ai Consiliului local Türnitz, 

Președintele Parlamentului Regional, fostul ambasador al 

Austriei în România. 
 

17687,25 1596,2 2829,96  

Belgia-Buget local 18.06.2018

-
20.06.2018 

2 Participare la evenimentul „ Let the stars shine” organizat la 
Bruxelles , la Parlamentul European 

Municipiul Alba Iulia a fost prezent la acest eveniment festiv 

organizat în cadrul Parlamentului European pentru a 
participa la prezentarea a 40 de poveşti de succes ale  

  817 232 



 

 

utilizării fondurilor europene, din 9 ţări. Municipiul Alba Iulia 
a fost premiat pentru povestea de succes a restaurării în 

trei stadii a  Cetăţii Alba Carolina (2009-2014). 

 
 

Austria-Buget 

local 

11.07.2018

-
13.07.2018 

1 Participare la seminarul organizat de compania HABA-Beton 

in orasul Nussdorf 

1397,7 2774,72 326,13  

Bursa/Turkey-
Buget local 

07.09.2018
-

09.09.2018 

2 Participare la conferinta League of Historical Cities 2018 
World Conference-Bursa/Turkey 

 

Municipiul Alba Iulia fiind reprezentat în cadrul acestei 
organizații, a fost invitat să participe la evenimentul dedicat 

orașelor de importanță istorică mondială pentru a se 
identifica noi oportunități de valorificare a patrimoniului 

cultural al municipalității. Delegații au avut ocazia să 
participe activ în atelierele de lucru dedicate evenimentului 

și să prezinte totodată exemplele de bune practici ale 
orașului Alba Iulia. 

 4400 1134,86  

Austria-Buget 

local 

29.09.2018

-

04.10.2018 

3 Participare la a 14-a Conferinta a Regiunilor și Orașelor 
Europene ,, Europa:1918-2018-2118” 

10640,7 1688,32 2482,83  

Spania-Buget 

local 

14.10.2018

-

17.10.2018 

1 Participare la Conferinta '' City Break: Crearea de experiente 

turistice inovative” 
 

Organizația Mondială a Turismului a organizat în orașul 
Valladolid din Spania Conferința „City Break: Creearea de 

experiențe turistice inovative”. 
În cadrul conferinței am prezentat implementarea soluțiilor 
inteligente de semnalizare și ghidaj turistic al obiectivelor 

turistice din Cetatea Alba Carolina. 

 

2098,26 1625 559,54 699,42 

Italia-Buget local 22.10.2018

-

25.10.2018 

2 Deplasare in orasul Lonato del Garda din Italia pentru a 

discuta conceptul proiectului derulat de compania Paghera 

 
În perioada 22 – 25 octombrie delegații au efectuat o vizită 

de lucru în Italia pentru a discuta conceptul proiectului 

4258,8  1159,34  



 

 

derulat de compania Paghera. 
Compania Paghera este renumită la nivel internațional 

pentru proiectele de regenerare urbană, amenajări 
peisagistice, design și arhitectură peisagistică. 

Pentru amenajarea și creșterea atractivității Cetății Alba 
Carolina urmărim implementarea unor proiecte “verzi” care 
să conducă la atragerea unui număr cât mai mare de turiști 

în orașul Alba Iulia. 
S-au purtat discuții pe baza prezentărilor pregătite de către 
specialiștii companiei Paghera și am analizat modalitățile de 

implementare a soluțiilor propuse 
 

Slovacia-Buget 

local 

22.10.2018

-
25.10.2018 

1 Participare la conferinta RoboBraille Bratislava 

Municipiul Alba 
Iulia pune la dispoziția persoanelor cu dizabilități de vedere 
și nu numai, software-ul SensusAccess, în intervalul ianuarie 
2018 - decembrie 2020, în baza protocolului de colaborare 
încheiat cu organizația non-profit RoboBraille Outreach, cu 

sediul în Hillerød, Danemarca. În cadrul întâlnirii 
a fost oferit feedback cu privire la îmbunătățirea acestei 
aplicații. care în prezent poate fiind disponibilă pentru 

utilizatorii de Android în magazinul Google Play: Convertor 
RoboBraille. 

 

 263,59 383,31  

Austria-Buget 

local 

06.11.2018

-
09.11.2018 

5 Participare la a 6-a editie a Forumului Orașelor Informate 
Viena 

 

Viena a găzduit a 6-a ediție a Forumului Orașelor Informate. 
În cadrul atelierelor de lucru s-au dezbătut următoarele 
teme: democrația digitală, împărțirea responsabilităților 

pentru adminstrarea spațiilor publice, „înverzirea” orașelor, 
acțiuni pentru devenirea unui oraș circular. 

Moderatorul Conferinței, domnul Stefan Kuhn – ICLEI 

Europe, a introdus specialiștii care au suținut prezentări în 
cadrul conferinței: doamna Barbara Novak – Primăria Viena, 
domnul Joachim Rix - Institutul Fraunhofer, Christian Peer – 
FuturLab Viena , Serge Novaretti – Comisia Europeană DG 

12763,44 2196,62 3970,85  



 

 

Connect. 
S-a analizat modul în care instrumentele și platformele 
digitale transformă modul de administrare a orașelor 

inteligente. 
Moderatorul dezbaterii a fost domnul Jan Peters Anders – 

Institutul Tehnologic Austria care a chestionat experții din 
cadrul Primăriei Roma – Claudio Bordi și din Primăria 

Hamburg – Astrid Kohler. 

La eveniment au participat peste 100 de specialiști din 
domenii variate: inovatori urbani, reprezentanți ONG-uri, 

cercetători, antreprenori, reprezentanți ai administrațiilor 
locale. 

 

Austria-Buget 
local 

17.12.2018
-

20.12.2018 

3 Întâlnire de lucru pentru demararea cooperarii si 
implementarea proiectelor de colaborare dintre cele doua 

orașe 
 

Urmare a vizitei domnului Christian Leeb – primarul orașului 
înfrățit Türnitz la Alba Iulia, cu ocazia sărbătoririi Zilei 

Naționale a României, s-a stabilit o întâlnire de lucru în 
Austria pentru demararea cooperării și implementarea 

proiectelor de colaborare dintre cele două orașe. 
 

În perioada 17 decembrie – 20 decembrie 2018 au avut loc 

avut întălniri cu reprezentanți ai Consiliului local Türnitz, cu 
oameni de afaceri și reprezentanți ai societății civile pentru 

stabilirea calendarului de activități pentru anul 2019. 
 

La invitația domnului Raul Mocan – Cavazza Interiors SRL, 

s-a organizat și o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai 
fondului de investiții interesat de dezvoltarea zonei 

comerciale și industriale din Alba Iulia. 

6370,25 1399,19 1981,85  

Estonia -Proiectul  

,,Politici regionale 
spre ecologizarea 

sectorului 
locuințelor 

15.01.2018

-
18.01.2018 

6 Participare la a 4 întâlnire cu partenerii din cadrul 
proiectului transnațional politici regionale spre ecologizarea 

sectorului locuintelor sociale 

-delegația a constat din angajați ai Primăriei-Direcția 
tehnică, membrii echipei de proiect, reprezentanți ai 

7951,63 12983,2 2893,61 941,04 



 

 

sociale” Universitatății 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, ALEA, care 
au avut oportunitatea de a vedea în Estonia-țara avansată 

mult în domeniul eficientizării energetice, digitalizării- 
metode avangardiste și eficiente de reabilitare clădiri, smart 

metering, etc. 

-membrii echipei de proiect au participat la o serie de 
sesiuni de informare și schimburi de bune practici în 

domeniul eficienței energetice a locuințelor sociale, dar și al 
altor tipuri de clădiri publice sau private 

-în urma delegației din Estonia a fost inițiată o acțiune pilot 
de către membrii de implementare a proiectului care 

urmează a fi transmisă Secretariatului Comun al 
programului Interreg Europe pentru o potențiala finanțare. 

Marea Britanie-
Proiectul 

„European 
Partenership for 

Inovative Cities 

within an Urban 
Resilience 

Outlook-Epicuro 
II” 

28.02.2018
-

03.03.2018 

2 Participare la întâlnirea partenerilor din cadrul proiectului 
- delegația a constat din 2 angajați ai echipei de 

implementare a proiectului; 
-schimb de bune practici, discuții legate de buna 

desfășurare a proiectului, vizite în teren; 
 

3709,84 6940 991,79 2326,94 

Danemarca-

Proiectul 
„European 

Partenership for 
Inovative Cities 

within an Urban 

Resilience 
Outlook-Epicuro 

II” 

29.05.2018

-
01.06.2018 

6 Participare la întâlnirea transnațională din cadrul proiectului 
Epicuro II 

-delegația a constat din 2 angajați ai echipei de 
implementare a proiectului și 4 actori cheie locali; 
- schimb de bune practici, sesiune de instruire; 

-a fost prezentată strategia de reziliență la nivelul orașului; 
-au fost discutate aspecte financiare, discuții legate de 

planul de acțiuni ce vor fi desfășurate în cadrul proiectului; 
 

7349,24 12664,2 2956,59 2066,59 

Letonia-Proiectul 

„European 
Partenership for 
Inovative Cities 

within an Urban 
Resilience 

05.09.2018

-

08.09.2018 

2 Participare la întâlnirea transnațională din cadrul proiectului 
Epicuro II 

-în cadrul acestei întâlniri au fost prezentate planurile 
strategice, proiectele pilot, au fost discutate aspecte legate 

de logisitica proiectului, au fost programate acțiunile ce au 
urmat a fi desfășurate; 

3288,32 6360 986,5 142,46 



 

 

Outlook-Epicuro 
II” 

-delegația a constat din 2 angajați ai echipei de 
implementare a proiectului; 

 

Marea Britanie-

Proiectul 
„European 

Partenership for 
Inovative Cities 

within an Urban 

Resilience 
Outlook-Epicuro 

II” 

04.12.2018

-
07.12.2018 

3 Participare la întâlnirea finala din cadrul proiectului Epicuro 
II 
 

-întâlnirea a avut loc cu ocazia finalizării proiectului, unde 
au fost evaluate rezultatele proiectului și s-au discutat 

aspecte legate implementarea planurilor strategice la nivel 

european, viitoare colaborări; 
-la această întâlnire au participat 2 membri din echipa de 

implementare a proiectului, iar din partea Municipiului Alba 
Iulia o persoană, conform bugetului alocat pe proiect; 

6866,92  1710,85  

Spania-Proiectul 

„European 
Partenership for 

Inovative Cities 
within an Urban 

Resilience 

Outlook-Epicuro I” 

12.03.2018

-
15.03.2018 

3 Participare la ultima întâlnire de lucru pentru actorii cheie 
locali a proiectului Epicuro I 

 

 
Întâlnirea a avut loc, conform planului de implementare al 

proiectului EPICURO. La această întâlnire au participat 
reprezentați ai tuturor partenerilor iar din partea 

municipiului Alba Iulia au participat 3 persoane conform 

bugetului alocat și al planului de implementare. 

1643,25 6511 1983,24 2008,26 

Olanda-Proiectul 

„Creșterea calității 
vieții pentru 
cetățeni prin 

transformarea 
cartierelor in zone 

atractive pentru 

copii” 

15.03.2018

-

18.03.2018 

2 Participarea la întâlnirea de constituire a Grupului de Orașe 
Interesate din cadrul proiectului Heat Roadmap Europe 

 
Delegația a fost formata  din angajați ai Primăriei, aceștia 

au participat la un workshop transnațional cu alte orașe din 
Europa având ca tema eficiența energetică și identificarea 

unor bune practici în domeniul managementului energetic la 
nivel de orașe. De asemenea Alba Iulia a participat într-un 
panel de discuții cu alte orașe pe tema eficientei energetice 

la nivel de clădiri publice si private. Totodată în cadrul 
evenimentului a fost testată platforma online Peta4 care are 

ca obiect maparea consumurilor energetice la nivel de 
orașe, Alba Iulia beneficiind direct de informațiile de pe 

4254,84 5677,82 1156,08 2174,69 



 

 

această platformă. 
 

Olanda-Proiectul 

,,Sistem de 

optimizare si 
adaptare a 

resurselor de 
energie termica-

Thermos” 

15.03.2018

-

18.03.2018 

1 Participarea la întâlnirea de constituire a Grupului de Orașe 
Interesate din cadrul proiectului Heat Roadmap Europe 

 
Delegația a fost formata  din angajați ai Primăriei, aceștia 

au participat la un workshop transnațional cu alte orașe din 
Europa având ca tema eficienta energetica si identificarea 

unor bune practici in domeniul managementului energetic la 
nivel de orașe. De asemenea Alba Iulia a participat într-un 

panel de discuții cu alte orașe pe tema eficientei energetice 
la nivel de clădiri publice si private. Totodată in cadrul 

evenimentului a fost testata platforma online Peta4 care are 

ca obiect maparea consumurilor energetice la nivel de 
orașe, Alba Iulia beneficiind direct de informațiile de pe 

aceasta platforma. 

 

2127,42  578,04 1087,35 

Belgia-Proiectul 

,,Sistem de 
optimizare si 

adaptare a 

resurselor de 
energie termica-

Thermos” 

04.06.2018

-
07.06.2018 

1 Participare la Adunarea Generala a Rețelei Centrelor de 
Informare Europe Direct, organizata de Comisia Europeana 

 

Deplasarea a reprezentat întâlnirea tuturor rețelelor Europe 
Direct din Europa, la Bruxelles, în vederea promovării 

proiectelor transnaționale ale beneficiarilor și totodată cu 
scopul de a discuta și a stabili obiectivele Centrelor Europe 

Direct pentru anul 2019. 

 1278,66 575,18 330,02 

Letonia-Proiectul 

,,Sistem de 
optimizare si 

adaptare a 
resurselor de 

energie termica-

Thermos” 

26.06.2018

-
30.06.2018 

2 Participare la întâlnirea dintre partenerii consortiului, in 
cadrul proiectului ''Sistem de optimizare si adaptare a 

resurselor de energie termica” 
Delegaţia Mun. Alba Iulia a luat parte la prezentarea 

programului de training THERMOS (agenda programului şi 
beneficiile acestuia pe formare profesională) şi la o 

prezentare a oraşului Jelgava, realizată de către 
viceprimarul oraşului Jurijs Strods. Întâlnirea a continuat cu 
prezentări pe partea de energie sustenabilă şi planning de 

acţiuni, cu lansarea şi o demonstraţie de funcţionare a 

2631,05 5144,06  946,43 



 

 

aplicaţiei THERMOS şi cu prezentarea unor modele de bune 
practici în optimizarea resurselor termice din Europa. La 
finalul prezentărilor, delegaţia a luat parte la o vizită de 

lucru la Fortum Cogeneration Station, centrala 
(funcționează pe bază de biomasă) care asigură partea de 

încălzire şi răcire pentru tot oraşul Jelgava. 
În a doua zi de lucru, delegaţia a luat parte la workshopul 

dedicat aplicaţiei THERMOS, în care au fost prezentate toate 
facilităţile, caracteristicile şi avantajele pe care aceasta le 
are în maparea ariilor şi calculului de consum din oraşele 

partenere în proiect. În partea a doua a zilei a fost testată 
aplicaţia de către fiecare participant în parte, după care am 
raportat fiecare lucru care, din punctul nostru de vedere, 

trebuie îmbunătățit din punct de vedere al dezvoltării 
softului. După acest workshop, au avut loc sesiunile de 

twinning între oraşele-lider şi oraşele-follower, în care s-au 
stabilit agendele viitoarelor întâlniri. 

 
A treia zi de lucru a constat într-o sesiune de management 

al datelor energetice şi a proceselor de colectare a acestora. 
După această secţiune, au avut loc prezentări tehnice din 

partea specialiștilor în domeniul energie sustenabilă, 
parteneri în proiectul THERMOS. 

 

Letonia-Proiectul 

,,Sistem de 
optimizare si 

adaptare a 
resurselor de 

energie termica-

Thermos” 

09.09.2018

-
12.09.2018 

2 Participare la întâlnirea de tip Twinning între partenerii Alba 

Iulia-Jelgava 
 

Municipiul Alba Iulia a fost reprezentat de două persoane 
care au luat parte la programul de training din cadrul 

proiectului. În cadrul întâlnirii, au avut loc lansarea şi o 
demonstraţie de funcţionare a aplicaţiei THERMOS, precum 

şi cu prezentarea unor modele de bune practici în 
optimizarea resurselor termice din Europa. Reprezentanţii 

Municipiului Alba Iulia au învăţat să utilizeze aplicaţia 
THERMOS de mapare energetică a clădirilor, alături de 

reprezentanţii celorlalte oraşe, aşa cum prevede agenda de 
lucru a proiectului. 

2437,81 5382,21 1070,66 800,05 



 

 

Elveția, Germania-
Proiectul ,,Sistem 

de optimizare si 

adaptare a 
resurselor de 

energie termica-
Thermos” 

23.10.2018
-

26.10.2018 

1 Participare la Conferinta ,, Local Renewables Conference” 1031,58 2336,13 579,67 215,31 

Norvegia-Proiectul 

,,Sistem de 
optimizare si 

adaptare a 
resurselor de 

energie termica-

Thermos” 

06.11.2018

-
10.11.2018 

1 Participare la întâlnirea organizata la Trondheim dintre 
partenerii consorțiului CityxChange 

 

Deplasarea a constat în organizarea unor prezentări și 
sesiuni de informare în domeniul eficienței energetice la 

nivelul clădirilor publice si private, întâlnirea transnațională 
fiind obligatorie conform prevederilor contractului de 

finanțare. 
 

2724,07 3638,86 815,87 673,54 

Ungaria-Proiect 
Locarbo-Modalități 

inovatoare prin 
care autoritățile 

regionale si locale 
sa susțină 

schimbările de 
comportament a 

consumatorilor de 

energie catre o 
economie cu 

emisii reduse de 

carbon) 

05.03.2018
-

08.03.2018 

5 Participare la întâlnirea de lucru a proiectului ,, Novel roles 
of regional and local authorities in supporting energy 

cosumers” 
 

Întâlnirea a avut loc, conform planului de implementare al 
proiectului LOCARBO. La aceasta întâlnire au participat 

reprezentați ai tuturor partenerilor iar din partea 

municipiului Alba Iulia au participat 5 persoane conform 
bugetului alocat și al planului de implementare. 

7017,06 848,68 2315,41 3940,9 



 

 

Portugalia-Proiect 
Locarbo-Modalități 

inovatoare prin 

care autoritățile 
regionale si locale 

sa susțină 
schimbările de 

comportament a 

consumatorilor de 
energie către o 
economie cu 

emisii reduse de 

carbon) 

24.09.2018
-

27.09.2018 

2 Participare la cea de a 6-a întâlnire a partenerilor și a 
actorilor cheie în cadrul proiectului. 

 

Întâlnirea a avut loc, conform planului de implementare, cu 
ocazia încheierii primei faze de implementare a proiectului 
LOCARBO. La aceasta întâlnire au participat reprezentați ai 
tuturor partenerilor iar din partea Municipiului Alba Iulia au 

participat 2 persoane. 

 

2833,98 12537 1322,52  

Danemarca-
Proiect „ Cargo-

bicicleta-agent de 
schimbare al 

orașului” 

24.09.2018
-

28.09.2018 

2 Participare la conferința de lansare a proiectului ,, Cargo-
bicicleta-agent de schimbare al orașului” 

 
Municipiul Alba Iulia este responsabil de coordonarea activ. 

2 din cadrul proiectului ce presupune realizarea cadrului de 

lucru pentru utilizarea cargo-bicicletelor. 

5450 3270 1322,61 297,62 

Spania- Proiectul 

,, Îmbunătățirea 
rețelei de 

valorificare a 

plasticului folosind 
tehnicile 

economiei 
circulare” 

22.01.2018

-
25.01.2018 

3 Participare la cea de-a doua întâlnire de lucru din cadrul 
proiectului Îmbunătățirea rețelei de valorificare a plasticului 

folosind tehnicile economiei circulare 

Deplasarea a fost o obligație asumată prin contractul de 

finanțare (întâlniri de lucru intre partenerii proiectului). 
Scopul întâlnirii a fost de a aduce împreună toți cei 20 de 

parteneri transnaționali din cadrul proiectului, de a se 
analiza stadiul implementării proiectului, de a se discuta 

aspectele tehnice și financiare și a de a se trasa viitoarele 
direcții de implementare. Proiectul va aduce în oraș o 

testare pilot a unor sisteme inteligente de management al 

deseurilor.  

6168,21 8926,95 1737,02 3261,36 

Olanda- Proiectul 

,, Îmbunătățirea 
rețelei de 

valorificare a 

plasticului folosind 
tehnicile 

26.06.2018

-

29.06.2018 

2 Participare la a treia întâlnire transnațională din cadrul 
proiectului 

Scopul întâlnirii a fost de a aduce împreună toți cei 20 de 
parteneri transnaționali din cadrul proiectului, de a se 

analiza stadiul implementării proietului, de a se discuta 
aspectele tehnice și financiare și a de a se trasa viitoarele 

4188,8 5301,3 993,74 391,25 



 

 

economiei 
circulare” 

direcții de implementare. Proiecul va aduce în oraș o testare 
pilot a unor containere inteligente, în zona cartierului 

Cetate.  

Spania- Proiectul 

,, Conținut digital 
generat de 

utilizatori, social-
Media si 

instrumente 

digitale pentru 
creșterea 
capacitații 

managementului 

urban” 

22.01.2018

-
26.01.2018 

2 Participare la întâlnirea transnațională” Local Governance 

towards LAP implementation and transnațional 
collaboration” desfasurata in cadrul proiectului „ Conținut 
digital generat de utilizatori, Social -Media si instrumente 

digitale pentru cresterea capacității managementului urban 

 

Întâlnirea a avut ca  scop realizarea Planului Integrat  de 
Acțiuni al orașului Alba Iulia în vederea promovării  acestuia 

ca destinație turistică de excelență. 
 

 
Delegaţia albaiuliană a luat parte la întâlnirea oficială cu 

Primarul oraşului Murcia - Sr. D. Jose Ballesta German, care 

a adresat echipelor prezente un mesaj legat de importanţa 
proiectului în revigorarea cartierelor oraşului Murcia. A 

urmat apoi o prezentare de 45 de minute a dlui Gerardo 
Sanchez Romero, cu tema: „The role and importance of 

communication in urban revitalisation through citizen 

participation an engagement”. După prezentare, echipele 
URBACT au vizitat, alături de oficialităţile locale, cartierul 

Santa Eulalia, unde s-au derulat mai multe acţiuni ale 
proiectului. După prânz, au avut loc prezentările avansate 

ale planurilor locale de acţiune, după care a urmat o 
sesiune de comunicări de lucru pe planul de acţiune 
integrat, care a fost dezvoltat în cadrul proiectului. 

Delegaţia a luat parte, de asemenea, la un workshop de 
team building şi optimizare a resurselor umane, coordonat 

de către Xoan Gonzales Soto şi la un workshop de 
comunicare şi interacţiune în social media, coordonat de 
către Nacho Tomas Ruiz. A avut loc apoi o dezbatere pe 

tema planului de comunicare pe acţiuni individuale 
(obiective şi ţinte, acţiuni şi conţinut, canale şi propuneri, 

1440 6150 1488,78 737,31 



 

 

discuţii cu partenerii şi implicarea actorilor locali în 
promovarea oraşelor). După această sesiune, au avut loc, în 

paralel, sesiunile de lucru pe bugetare şi comunicare. La 
finalul întâlnirii, s-au prezentat concluziile, rapoartele şi 

„temele de casă” ale fiecărei echipe. 
În cadrul tuturor întâlnirilor, workshopurilor, prezentărilor 
planurilor integrate de acţiune şi ale modelelor de bune 

practici sau al discuţiilor libere, echipa Alba Iuliei s-a 

implicat în mod activ în prezentarea de idei şi sugestii în 
ceea ce priveşte relaţia unui oraş cu social media şi cu 

actorii locali, în special cu tinerii care generează foarte mult 
conţinut digital. Considerăm că experienţa acumulată în 

această vizită de lucru va contribui în mod efectiv la 
dezvoltarea strategiei de comunicare integrată a Primăriei 

Alba Iulia în mediul online. 
 

Italia- Proiectul ,, 

Conținut digital 
generat de 

utilizatori, social-

Media si 
instrumente 

digitale pentru 
creșterea 
capacitații 

managementului 
urban” 

19.03.2018

-

23.03.2018 

1 Participare la întâlnirea rutelor culturale europene in cadrul 
proiectului Interactive Cities 

 
Scopul vizitei a fost un schimb de experiență cu orașul 

italian care a vizat eficientizarea canalelor de comunicare 
social media pentru promovarea rutelor culturale europene, 

Municipiul Alba Iulia fiind parte din două rute culturale 
europene acreditate de către Consiliul Europei: 
TRANSROMANICA și Ruta împăraților romani 

2460,07 1419,27 827,91 946,18 

Italia- Proiectul ,, 

Conținut digital 
generat de 

utilizatori, social-
Media si 

instrumente 

digitale pentru 
creșterea 
capacitații 

managementului 

10.04.2018

-
14.04.2018 

3 Participare la întâlnirea finala transnațională in cadrul 
proiectului ,, Conținut digital generat de utilizatori, Social-
Media si instrumente digitale pentru creșterea capacitații 

managementului urban 
 

În prima zi de lucru, în cadrul conferinţei de deschidere, 
delegaţia a luat parte la o masă rotundă, în care, alături de 
oraşele partenere Genova şi Varna, Municipiul Alba Iulia a 
prezentat planul integrat de acţiune din cadrul proiectului. 

În prezentare, s-a insistat pe elementele digitale de 

3891,3 5815,5 1985,51 1082,75 



 

 

urban” promovare ale oraşului Alba Iulia atât la nivel local, cât şi 
dincolo de graniţele ţării, şi a fost prezenta şi prezentat 
planul de acţiuni viitoare, care vor continua activităţile 
proiectului afiliate la strategia de promovare turistică a 

oraşului. 
A doua zi, delegaţia a luat parte la o vizită de studiu în 

Genova, coordonată de către echipa de PR a oraşului, după 
care a participat la prezentarea detaliată, cu rezultate, a 

conceptului Interactive Cities şi a proiectul URBACT, 
susţinută de către Simina Lazăr, din partea Secretariatului 
URBACT, Paris. După această prezentare, au urmat alte 

câteva din partea unor invitaţi precum: Mary-Ann Schreurs, 

Viceprimar al oraşului Eindhoven, Wolfgang Hoefs – DG 
Connect, Elisa Seafini, Viceprimar al Genovei, Rui Franco, 

Consilier în Primăria Lisabona, Alberto Sacco, Consilier al 
municipalităţii din Torino. Temele principale ale 

conferinţelor au fost: „Ce face Europa pentru promovarea 
viitorului digital al oraşelor?” şi „Ce fac oraşele pentru a 

conduce viitorul digital al Europei?”. După aceste prezentări, 
delegaţia s-a întâlnit cu Domnul Marco Bucci, primarul 

oraşului Genova. 
A treia zi de lucru, în sala de consiliu a Primăriei Genova 

delegaţia a luat parte la sesiunea de închidere a întâlnirii, în 
care au fost discutate aspecte tehnice şi termeni cu privire 

la data de încheiere a acţiunilor proiectului, raportări 
financiare etc. După şedinţa tehnică de închidere, s-a 

organizat o vizita de lucru la Institutul Italian de Tehnologie 

din oraş. 
Menţionăm că în cadrul tuturor întâlnirilor, meselor rotunde, 

prezentărilor planurilor integrate de acţiune şi ale 
rezultatelor acestora sau în cadrul discuţiilor libere, echipa 
Alba Iuliei a fost parte a unui dialog consistent şi eficient, 
învăţând din ceea ce au făcut celelalte oraşe europene şi 

oferind, la rândul ei, experienţa promovării oraşului în 
mediul online. Experienţa acumulată la întâlnirea finală a 
proiectului Interactive Cities va contribui în mod efectiv la 
dezvoltarea strategiei de utilizare a instrumentelor digitale 

în promovarea Alba Iuliei în ţară şi în afara graniţelor. 



 

 

Croația- Proiectul 
,, Conținut digital 

generat de 

utilizatori, social-
Media si 

instrumente 
digitale pentru 

creșterea 
capacitații 

managementului 

urban” 

15.04.2018
-

22.04.2018 

2 Participare la întâlnirea rutelor culturale europene in cadrul 
proiectului Interactive Cities 

 

Scopul vizitei a fost un schimb de experiență cu orașul croat 
care a vizat eficientizarea canalelor de comunicare social 

media în ceea ce privește promovarea rutelor culturale 
europene, Municipiul Alba Iulia fiind parte din două rute 
culturale europene acreditate de către Consiliul Europei: 

TRANSROMANICA și Ruta împăraților romani 

4854,11 1418,19 2316,38 2174,56 

Portugalia- 

Proiectul ,, 

Conținut digital 
generat de 

utilizatori, social-
Media si 

instrumente 

digitale pentru 
creșterea 
capacitații 

managementului 

urban” 

12.09.2018

-

19.09.2018 

1 Participare la festivalului programului Urbact si la întâlnirea 
de extindere a parteneriatului Urbact in cadrul proiectului 

Interactive Cities 
 

Municipiul Alba Iulia a fost invitat în cadrul proiectului să 
prezinte tuturor participanților la festival (peste 600 de 

persoane din toate țările membre, exemplul de bune 
practici în domeniul citybrandingului, pentru care a primit 

recunoașterea de exemplu de bune practici) 

2109,3 3232,68 1304,18 30,28 

Franța-Proiectul ,, 
Rețea de 

implementare a 
strategiilor privind 

valorificarea 

patrimoniului in 
orașe mici si 

mijlocii” 

30.01.2018
-

06.02.2018 

1 Participare la întâlnirea transnațională din cadrul proiectului 
„ Rețea de implementare a strategiilor privind valorificarea 

patrimoniului in orașe europene mici si mijlocii” 
 

Municipiul Alba Iulia a fost invitat să participe la o sesiune 

de lucru organizată de către finanțator, respectiv de către 
Secretariatul URBACT. În cadrul vizitei, traineri specializați 

în management de proiect, respectiv în implementarea 
proiectelor, au organizat sesiuni de formare la care 

participantul din partea Municipiului Alba Iulia a prezentat 

stadiul implementării de proiecte cu fonduri nerambursabile 
la nivelul comunității locale. 

3521,41  991,28 708,06 



 

 

Belgia-Proiectul ,, 
Rețea de 

implementare a 

strategiilor privind 
valorificarea 

patrimoniului in 
orașe mici si 

mijlocii” 

11.02.2018
-

16.02.2018 

2 Participare la întâlnirea transnațională din cadrul proiectului 
„ Retea de implementare a strategiilor privind valorificarea 

patrimoniului in orașe europene mici si mijlocii” 
 

Cei doi delegați au participat pe parcursul acestei vizite de 

studiu, la sesiuni de formare organizate de orașul gazdă, 
respectiv au participat la vizite de studiu în teren, cu scopul 

de a testa transferabilitatea acestor exemple de bune 

practici la nivelul altor comunități locale. 

2667,92  1983,36 2325,46 

Franța-Proiectul ,, 

Rețea de 
implementare a 

strategiilor privind 

valorificarea 
patrimoniului in 

orașe mici si 
mijlocii” 

15.04.2018

-
18.04.2018 

3 Participare la trainingul privind Retelele de Transfer 

organizat de Secretariatul programului Urbact 
 

Municipiul Alba Iulia a fost invitat să participe la cea de a 
doua  sesiune de lucru organizată de către finanțator, 

respectiv de către Secretariatul URBACT. În cadrul vizitei, 
traineri specializați în management de proiect, respectiv în 
implementarea proiectelor, au organizat sesiuni de formare 

la care participantul din partea Municipiului Alba Iulia a 

prezentat stadiul implementării de proiecte cu fonduri 
nerambursabile la nivelul comunității locale. 

4538,2 7171,32 1739,65 2836,38 

Portugalia-
Proiectul ,, Rețea 
de implementare 

a strategiilor 
privind 

valorificarea 
patrimoniului in 

orașe mici si 
mijlocii” 

26.06.2018
-

01.07.2018 

2 Participare la întâlnirea partenerilor din cadrul proiectului „ 
Retea de implementare a strategiilor privind valorificarea 

patrimoniului in orașe europene mici si mijlocii” 
Cei doi delegați au participat pe parcursul acestei vizite de 
studiu, la sesiuni de formare organizate de orașul gazdă, 

respectiv au participat la vizite de studiu în teren, cu scopul 
de a testa transferabilitatea acestor exemple de bune 

practici la nivelul altor comunități locale. 

2422,84 6293,69 1987,48 378,57 

Franța-Proiectul ,, 

Rețea de 
implementare a 

strategiilor privind 

valorificarea 
patrimoniului in 

orașe mici si 
mijlocii” 

05.09.2018

-
07.09.2018 

2 Paticipare la întâlnirea Biennale Europeenne des 
Patrimoines, la invitatia partenerului din Cahors din cadrul 

proiectului 

 

Deplasarea s-a realizat la invitația Municipalității din Cahors 
pentru a participa la conferința BIENNALE EUROPEENNE 

des PATRIMOINES – parte a 2018 – 2nd European 
Heritage(s) Biennale. Temă majoră – tema globală a 

  973,88 32,47 



 

 

orașelor sustenabile și a patrimoniului, ca o importanță 
pentru recucerirea centrelor urbane. 

Au participat partenerii europeni din cadrul programelor 

SUDOE, URBACT (partenerii proiectului INT-HERIT), 
asociațiile AVEC, Sites and Cites Remarquable, ICOMOS 

France, Efficiencia (Lab in Toulouse), studenți și cercetători. 
Cheltuielile de transport și cazare au fost suportate de 

municipalitatea din Cahors. 

Letonia-Proiectul 
,, Rețea de 

implementare a 
strategiilor privind 

valorificarea 

patrimoniului in 
orașe mici si 

mijlocii” 

24.09.2018
-

28.09.2018 

2 Participare la întâlnirea transnațională din cadrul proiectului 
„ Rețea de implementare a strategiilor privind valorificarea 

patrimoniului in orașe europene mici si mijlocii” 
 

Cei doi delegați au participat pe parcursul acestei vizite de 
studiu, la sesiuni de formare organizate de orașul gazdă, 

respectiv au participat la vizite de studiu în teren, cu scopul 
de a testa transferabilitatea acestor exemple de bune 

practici la nivelul altor comunități locale. 

550 6724 1322,58 86 

Grecia-Proiectul ,, 

Rețea de 
implementare a 

strategiilor privind 
valorificarea 

patrimoniului in 

orașe mici si 
mijlocii” 

05.11.2018

-
09.11.2018 

1 Participare la întâlnirea transnațională din cadrul proiectului 
„ Retea de implementare a strategiilor privind valorificarea 

patrimoniului in orașe europene mici si mijlocii” 
Cei doi delegați au participat pe parcursul acestei vizite de 
studiu, la sesiuni de formare organizate de orașul gazdă, 

respectiv au participat la vizite de studiu în teren, cu scopul 
de a testa transferabilitatea acestor exemple de bune 

practici la nivelul altor comunități locale. 

565 8735 746,83 86 

Franța-Proiectul ,, 

Rețea de 
implementare a 

strategiilor privind 
valorificarea 

patrimoniului in 
orașe mici si 

mijlocii” 

26.11.2018

-
29.11.2018 

2 Vizita de studiu ca urmare a castigarii unui premiu din 

partea Ambasadei Frantei in urma concursului „Villes 
durables-orașe sustenabile” 

 
Delegația a avut ocazia să participe la vizita de studiu 
organizată de Ambasada Franței în cadrul concursului 

câștigat, au întâlnit reprezentanți ai autorităților locale cu 
ocazia acestei vizite și au prezentat comunității franceze 
modul în care Cetatea Alba Carolina de tip Vauban a fost 

restaurată și valorificată în ultimii ani prin intermediul 
proiectelor europene. 

  1322,35 380,66 



 

 

Portugalia-
Proiectul ,, Rețea 
de implementare 

a strategiilor 
privind 

valorificarea 
patrimoniului in 

orașe mici si 
mijlocii” 

12.09.2018
-

19.09.2018 

1 Participare la festivalul programului URBACT si la întâlnirea 
de extindere a parteneriatului URBACT 

 

Delegația a fost formata  din angajați ai Primăriei, aceștia 
au participat la Festivalul Programului URBACT în cadrul 

căruia s-au pus bazele unor parteneriate, respectiv 
participarea Municipiului Alba Iulia în consorții de parteneri 
în cadrul unor proiecte finanțate de program. De asemenea 

a fost prezentat exemplul de bune practici al municipalității. 

2109,3 3232,68 1304,18 325,63 

Italia-Proiectul ,, 

City branding 
strategies&smart 

city technologies” 

02.06.2018

-
06.06.2018 

1 Participare la vizita orașului Perugia partener in cadrul 
proiectului 

 

Deplasarea a constat în vizita Expertului Urbact la nivelul 
orașului partener italian pentru a-l sprijini în transferul de 

bune practici privind city brandingului, Alba Iulia fiind 

recunoscut ca exemplu de bune practici de către Comisia 
Europeană prin Secretariatul URBACT. 

2133 1317,72 489,95  

Portugalia-

Proiectul ,, City 
branding 

strategies&smart 
city technologies” 

17.06.2018

-
20.06.2018 

1 Participare la vizita la nivelul orașelor partenere in cadrul 
proiectului 

 

Deplasarea a constat în vizita Expertului Urbact la nivelul 
orașului partener italian pentru a-l sprijini în transferul de 

bune practici privind city brandingului, Alba Iulia fiind 

recunoscut ca exemplu de bune practici de către Comisia 
Europeană prin Secretariatul URBACT 

2066,25 1254 485,16 115,52 

Portugalia-

Proiectul ,, City 
branding 

strategies&smart 
city technologies” 

12.09.2018

-
19.09.2018 

2 Participare la festivalul programului URBACT si la întâlnirea 
de extindere a parteneriatului URBACT 

 

Delegația a fost formata  din angajați ai Primăriei, aceștia 
au participat la Festivalul Programului URBACT in cadrul 

căruia s-au pus bazele unor parteneriate, respectiv 
participarea Municipiului Alba Iulia în consorții de parteneri 
in cadrul unor proiecte finanțate de program. De asemenea 

a fost prezentat exemplul de bune practici al municipalității. 

4218,6 6465,36 2608,36 60,56 



 

 

Koreea de Sud-
Proiectul ,, City 

branding 

strategies&smart 
city technologies” 

13.10.2018
-

28.10.2018 

1 Participare la programul '' International Course” for Cultural 
Heritage Management in cadrul proiectului 

 

 
Delegația a fost formata dintr-un angajat al primăriei, 
evenimentul reprezentând un training de formare in 

domeniul managementului patrimoniului cultural dar si in 

vizite de studiu la diferite obiective cultural-arhitecturale din 

Koreea de Sud. In cadrul evenimentului s-au pus bazele 
unei rețele de experți internaționali cu intenția inițierii de 

viitoare colaborări in domeniul managementului 
patrimoniului cultural. Cheltuielile de cazare si transport 

internațional au fost suportate de către organizatori. 

 107,62  118,31 

Belgia-Proiectul ,, 
Centrul Europe 

Direct Alba Iulia” 

10.10.2018
-

14.10.2018 

1 Participare la Adunarea Generala a Retelei Centrelor de 
Informare Europe Direct, organizata de Comisia Europeana 

546,48 175 652,57  

Ungaria-Proiectul 

Suits-Integrated  

Transport System: 
Transferable tools 

for Authorities” 

01.10.2018

-

05.10.2018 

1 Participare la vizita de lucru din cadrul proiectului 

transnațional SUITS 

 
Delegatul Mun. Alba Iulia a luat parte la lucrările unui 

proiect dedicat planurilor strategice pentru transport urban 
durabil. Foarte utilă a fost prezentarea sistemului de bike 

sharing şi mobilitate electrică, parte din statusul acţiunilor 
pilot din proiect. În perspectiva derulării unor proiecte 
dedicate pistelor de biciclete şi staţiilor pentru acestea, 
participarea la aceste întâlniri a fost foarte importantă 

pentru expertiza specialiştilor din Budapesta, pe care Alba 
Iulia o poate replica. 

De asemenea, delegatul a luat parte la sesiunile de 

management şi comunicare ale proiectului şi la alte 
prezentări de acţiuni pilot ale partenerilor în domeniul 
mobilităţii urbane, concentrate pe studii de fezabilitate 

pentru o infrastructură de piste de biciclete, mobilitate 
electrică, bike sharing şi sistem de transport multimodal. 

 

  827,66  



 

 

Marea Britanie-
Proiectul Suits-

Integrated  

Transport System: 
Transferable tools 

for Authorities” 

20.11.2018
-

24.11.2018 

2 Participare la întâlnirea partenerilor din cadrul proiectului 
transnațional SUITS 

 

Participare la întâlnirea transnațională a proiectului SUITS 
de la Coventry, deplasarea unei delegații din partea 
primăriei aceasta fiind obligatorie prin prevederile 

contractului de finanțare. Membrii echipei de implementare 
au participat la o serie de sesiuni de informare in domeniul 

mobilității urbane dar si la vizite de studiu in cadrul unor 
companii inovatoare in domeniul mobilității din Marea 

Britanie. 
Cheltuielile sunt suportate din bugetul proiectului pe 

principiul rambursării ulterioare. 

4257,26 4588,4 1324,48 28,39 

Turcia-Pr. 
Erasmus A 

Healthy lifestyle 
for youngsters 

22.04.2018
-

29.04.2018 

2 Participare cu un grup de tinerii la activități de învățare 
interculturala împreuna cu grupuri de tineri similare 

- delegația a constat din 2 angajați ai Primăriei Mun. Alba 
Iulia care au însoțit un grup de 10 tineri într-unul dintre 

proiectele Erasmus+KA1. Așa după cum prevede în primul 
rând ghidul programului Erasmus+, dar și prevederile 

proiectului, cei 10 tineri care au plecat au fost selectați pe 
baza unor principii impuse de către coordonatorii 

proiectului: tineri cu oportunități reduse, provenind din 
medii defavorizate, din familii monoparentate sau cu 

probleme, dar cu rezultate foarte bune la învățătură. Cu alte 
cuvinte tinerii care au plecat au avut poate șansa unică în 
viață de a pleca și a interacționa cu tinerii din alte țări în 

condițiile în care întâmpină obstacole sociale și economice . 
Tinerii au avut rezultate foarte bune la învățătură. 

- Proiectul și-a propus să promoveze un stil de viață 
sănătos, să învețe pe acești tineri cum este să trăiască o 
săptămână fără interne, fără televizor, însă participând la 

activități sportive, educative, luând contact cu tinerii din alte 
țări, culturi și chiar religii, având în vedere că deplasarea s-a 

realizat în Turcia. Deoarece grupul trebuia să fie de 10 
tineri, prin contractul de finanțare asumat de Municipiul 
Alba Iulia ca și partener se cerea participarea și a doi 

însoțitori din partea partenerului care au avut în 
permanență misiunea de a participa cu tinerii la realizarea 

 20095,5 2315,84 1832,69 



 

 

tuturor activităților din programul de activități asumat prin 
cererea de finanțare. Acești doi însoțitori au avut și 

misiunea de a îndeplini în prealabil și toate formalitățile de 
plecare a grupului (formalitățile vamale pentru tineri minori 

cu vârsta peste 15 ani), de a supraveghea deplasarea 
grupului pe parcursul călătoriei cu mijloacele de transport și 

de a îndeplini formalitățile administrative referitoare la 

documentația ante și post deplasare. Proiectul a fost un 
beneficiu pentru acești tineri, pentru școala din care fac 

parte, unul dintre colegiile de prestigiu din Alba Iulia și din 
țară, o ocazie bună de a învăța care este programul adecvat 
și sănătos pentru un tânăr, de a socializa și cunoaște tineri 

din alte țări, culturi, o ocazie unică pentru ei de a 
interacționa cu tineri din alte țări și de a învăța și despre 

obiceiurile, tradițiile acestora. 
 

Italia-Pr. The 

Impact of 

euroscepticism on 
the construction 

of Europe” 

09.05.2018

-

12.05.2018 

1 Participare la discuții privind aspectele administrative ale 
deplasării, managementul financiar și raportarea finală, 

activitățile ce se vor desfășura in proiect 
- delegația a constat dintr-un reprezentant al Primariei Mun. 

Alba Iulia, care are și rolul de a coordona din partea 
Municipiului Alba Iulia, în calitate de partener, toate 

activitățile, raportările și sarcinile asumate prin proiect. 
- în această deplasare s-a plecat cu efectivul minim 

obligatoriu și asumat prin contractul de finanțare, persoana 
făcând parte din echipa întregului proiect 

- deplasarea a fost necesară și obligatorie nu doar ca 
obligație asumată, ci și ca una dintre activitățile proiectului 
în sine de a participa la dialogul cu cetățenii orașului Genoa 
referitor la diferite problematici de actualitate care privesc 

Uniunea Europeană, una dintre aceste tematici fiind 
drepturile cetățenilor UE și tendințele eurosceptice 

propagate prin anumite curente populist-naționaliste. 
- mai mult de atât, delegația alcătuită dintr-o persoană a 
participat și la ședința internă de proiect în care au fost 

dezbătute probleme administrative. 
Toate rezultatele proiectului vor fi diseminate printr-o 

broșură la finalul proiectului. 

710 3460 495,1 271,76 



 

 

Proiectul are menirea de a arăta care sunt beneficiile, 
drepturile cetățenești și cum funcționează organismele 
Uniunii Europene, de a oferi prin intermediul a 2 cursuri 

online MOOC gratuite informațiile acestea utile tuturor celor 
vor să cunoască mai multe despre ce este Uniunea 

Europeană, care sunt forurile și organismele de conducere, 
care sunt drepturile cetățenești în cadrul UE, beneficiile 

pentru cetățenii europeni, indiferent de vârstă, în 
contrapondere cu toate curentele eurosceptice din ziua de 
azi.  Un alt beneficiu al proiectului este de a vedea opinia 

cetățenilor din fiecare din orașele partenere în proiect 
referitor la mai multe problematici stringente la nivel 

european și relaționa și la nivel național. 
Spania- Pr. The 

Impact of 

euroscepticism on 
the construction 

of Europe” 

01.07.2018
-

10.07.2018 

2 Participare la schimbul de experienta intre tineri din cadrul 
proiectului 

  3142,32  

Germania- Pr. The 
Impact of 

euroscepticism on 
the construction 

of Europe” 

20.09.2018
-

22.09.2018 

1 Participare la discuții referitoare la produsele rezultate in 
urma proiectului 

- delegația a constat dintr-un reprezentant al Primăriei Mun. 
Alba Iulia, care are și rolul de a coordona din partea 
Municipiului Alba Iulia, în calitate de partener, toate 

activitățile, raportările și sarcinile asumate prin proiect. 
- deplasarea a fost necesară și obligatorie nu doar ca 

obligație asumată, ci și ca una dintre activitățile proiectului 
în sine de a participa la dialogul cu cetățenii orașului 

Nurenberg referitor la diferite problematici de actualitate 

care privesc Uniunea Europeană, una dintre aceste tematici 
fiind drepturile cetățenilor UE și tendințele eurosceptice 
propagate prin anumite curente populist-naționaliste. 
- delegația alcătuită dintr-o persoană a participat și la 
ședința internă de proiect în care au fost dezbătute 

probleme administrative. 
Toate rezultatele proiectului vor fi diseminate printr-o 

broșură la finalul proiectului. 
Proiectul are menirea de a arăta care sunt beneficiile, 

1660 2720 404,36 277,68 



 

 

drepturile cetățenești și cum funcționează organismele 
Uniunii Europene, de a oferi prin intermediul a 2 cursuri 

online MOOC gratuite informațiile acestea utile tuturor celor 
vor să cunoască mai multe despre ce este Uniunea 

Europeană, care sunt forurile și organismele de conducere, 

care sunt drepturile cetățenești în cadrul UE, beneficiile 
pentru cetățenii europeni, indiferent de vârstă, în 

contrapondere cu toate curentele eurosceptice din ziua de 

azi. Un alt beneficiu al proiectului este de a vedea opinia 
cetățenilor din fiecare din orașele partenere în proiect 
referitor la mai multe problematici stringente la nivel 

european și relaționa și la nivel național. 
 

Italia- Pr. 
Erasmus Share to 

Grow 

29.05.2018
-

01.06.2018 

1 Participare la vizita pregătitoare , în calitate de membru în 
echipa de implementare a proiectului. Vizita pregătitoare 
este obligatorie în schimburile de tineri - la această vizită 
participă liderul de grup, care va însoți ulterior tinerii în 

vizita de grup. 

 1625,21 492,77  

Italia Pr. Erasmus 
Share to Grow 

05.07.2018
-

12.07.2018 

6 (5 tineri din 
Alba Iulia + 

1 lider de 
grup, angajat 

al 

Municipiului 
Alba Iulia) 

Participare la un schimb de tineri in localitatea Bisceglie din 
Italia. 

Prin această deplasare, cinci tineri din Alba Iulia (apartinand 
unor categorii defavorizate) au avut ocazia de a petrece o 

săptămână în străinătate, alături de alți tineri din alte țări 
europene; au învățat despre modul în care își pot deschide 
o afacere, despre conceptul de sharing economy și despre 

responsabilitatea socială 

 10826,4 1158,43 274,57 

Italia-Pr. Erasmus 
A sustainable 

enviroment for 
the develoment of 

rural areas 

01.03.2018
-

04.03.2018 

1 Participare la prima întâlnire transnațională din cadrul 
proiectului 

- delegația a constat dintr-un reprezentant al Primăriei Mun. 
Alba Iulia, care are și rolul de a coordona din partea 
Municipiului Alba Iulia, în calitate de partener, toate 

activitățile, raportările și sarcinile asumate prin proiect. 
- în această deplasare s-a plecat cu efectivul minim 

obligatoriu (în condițiile în care alți parteneri au avut și 2 
reprezențanți în această vizită de pregătire a activițăților 

proiectului)  și asumat prin contractul de finanțare, 
persoana făcând parte din echipa întregului proiect 

 3060 579,33 363,48 



 

 

-deplasarea a fost obligatorie deoarece coordonatorul din 
partea partenerului a avut misiunea de a vedea locațiile de 
cazare pentru tinerii care urmau să plece în acest proiect, 
de a stabili împreună cu coordonatorul întregului proiect 

detaliile referitoare la activitățile din proiect, cerințele 
asumate prin contractul de finanțare și prin cererea de 

finanțare. 
Italia-Pr. Erasmus 

A sustainable 
enviroment for 

the develoment of 
rural areas 

24.05.2018

-
04.06.2018 

1 Participare la vizita de grup la Sersale in calitate de membru 

in echipa de implementare a proiectului 
- persoana care a plecat a avut rolul de a coordona din 

partea Municipiului Alba Iulia, ca partener în proiect, 
activitățile cu tinerii care au plecat în proiect și în același 
timp misiunea de a însoți grupul de tineri, în condițiile în 
care contractul de finanțare prevedea acest lucru și în 
condițiile în care persoana, angajat al Mun. Alba Iulia, 
cunoștea întreg proiectul, coordonatorul italian și toate 

activitățile. 
-A fost o șansă unică pentru tineri olimpici, dar cu 

oportunități materiale reduse de a participa într-un proiect 
de mobilitate pentru tineret în care au avut multe de învățat 

din domenii precum  botanica, geografia, geologie, 
astronomie. Tinerii au fost selectați în prealabil de 

coordonatorul italian care a impus ca cerințe participarea 
unor tineri pasionați de domeniile de mai sus, cu rezultate 
foarte bune la învățătura, dacă se poate chiar olimpici (am 
dat curs și acestei cerințe prin proiect) precum și tineri cu 

oportunități economice și sociale reduse 

- Proiectul a mai avut ca beneficii: interacțiunea tinerilor cu 
specialiști în domeniul botanicii, geologiei, astronomiei; 
posibilitatea de a studia pe parcursul mai multor zile, în 

natură, dar și în laborator practic, despre mai multe specii 
de plante, flori, copaci și utilitățile practice în mai multe 

domenii ale acestora; posibilitatea unică de a vedea câteva 
dintre cele mai vechi canioane din Europa și de a învăța 

cunoștințe noi de geologie, orientare în natură și geografie. 
De altfel, proiectul a fost și un exercițiu pentru elevii care 
ulterior au participat în țară la olimpiade pe tematici de 
natură și mediu, botanică, geografie, și chiar fizică sau 

 15364,95 1807,3 978,03 



 

 

chimie. 

Belgia-Pr. 

Erasmus Violenta 
o problema 

importanta 

04.02.2018

-
10.02.2018 

2 Participare la cea de a doua intinire transnațională la 
evenimentul de la Turnhout. Proiectul urmărește să ofere 
sesiuni de formare specialiștilor care lucrează cu victimele 

violenței în familie. 

5800 4300 1980,46 3450,79 

Italia-Pr. Erasmus 
Violenta o 

problema 
importanta 

06.05.2018
-

12.05.2018 

1 Participare la cea de a treia intinire transnațională la 
evenimentul de la Grottammare. Proiectul urmărește să 
ofere sesiuni de formare specialiștilor care lucrează cu 

victimele violenței în familie. 

1501,69 5237,5 991,68 1210,58 

Polonia-Pr. 

Erasmus Violenta 
o problema 

importanta 

21.10.2018

-
27.10.2018 

4 Participare din partea Municipiului Alba Iulia a patru experti 

specializati in lucrul cu peroane varstnice si cu victime ale 
violentei. 

3747,89 10224 4637,56 378,6 

Italia- Pr. 
Erasmus FabEdu 

10.04.2018
-

13.04.2018 

2 Participare la cea de-a doua întâlnire a proiectului 
Deplasarea a constituit o obligație asumată prin contractul 

de finanțare. Membrii echipei de proiect au participat la 
activități desfășurate în spații de co-working, makerspace, 

fablab-uri, familiarizându-se cu aspecte ale fabricării digitale 
(imprimare 3D, scanare 3D, activități DIY) - cunoștințe pe 
care ulterior le-au transmis către grupuri de tineri din Alba 

Iulia. 

3044,57  992,8 1891,04 

Spania-Pr. 
Erasmus „Dif -
Abilities”- KA1 

21.07.2018
-

28.07.2018 

3 Participare in calitate de partener la realizarea activitatilor 
proiectului 

- din delegație din partea Municipiului Alba Iulia, în calitate 
de partener au făcut parte 2 angajate ale Direcției de 

Asistență Socială din cadrul Primăriei Mun. Alba Iulia, care 
au interacțiuni și lucrează cu tinerii și persoanele cu 

dizabilități dar în același timp și cu oportunități reduse. Au 
plecat 2 angajate DAS deoarece prin contractul de finanțare 

se prevedea participarea unui tânăr/tinere cu dizabilități 
loco-motorii care să fie însoțită de 2 persoane abilitate 
pentru a o ajuta cu căruciorul specific persoanelor cu 

dizabilități loco-motorii la transport, pentru a o ajuta la 

1395 6684,22  129 



 

 

diferitele acțiuni personale (îmbrăcat, dezbrăcat, igienă, 
servirea mesei etc). 

- Proiectul a avut ca scop participarea tinerilor cu dizabilități 
loco-motorii în activități comune cu persoane abilitate în 

munca cu tinerii dar și cu persoanele cu dizabilități. 
Activitățile proiectului au fost diverse și au presupus și 
învățarea unor metode și tehnici noi în lucrul cu aceste 

persoane, fiind util nu doar pentru participanții cu 
dizabilități, ci și pentru însoțitorii lor. 

- Un alt beneficiu al proiectului este că a fost poate unica 
șansă (atât din punct de vedere al problemelor economice, 
cât și din punct de vedere al faptului că transportul în altă 
țară, cu avionul a unei persoane cu dizabilități loco-motorii 

serioase presupune cel puțin un însoțitor) pentru ca o 
tânără cu dizabilități loco-motorii și oportunități reduse din 
punct de vedere economic și material să poată ajunge să 
interacționeze cu tineri cu aceleași probleme, dar cel mai 
important să dobândească gândirea pozitivă că în ciuda 
problemelor loco-motorii viața este valoroasă, minunată, 
poate fi trăită bine și poți cu adevărat să realizezi multe 

lucruri chiar și din scaunul pentru persoane cu dizabilități. 

  TOTAL GENERAL:656.888,14 LEI 
 

 

 

Deplasările în cadrul proiectelor s-au realizat ca activitate asumată de către Municipiul Alba Iulia în cadrul contractului de finanțare în relația cu finanțatorul. 
Cheltuielile ocazionate de aceste deplasări s-au decontat sau urmează a fi rambursate conform cererii de finanțare aprobate de finanțator și a bugetului 
aprobat al proiectului. 

Din suma totală, aproximativ 70% reprezintă cheltuieli care vor fi recuperate din bugetele proiectelor, din capitolul de cheltuieli eligibile, pe principiul 

rambursării/ prefinanțării. Cheltuielile eligibile din totalul general sunt în valoare de 496.167,47 Lei.  

 


