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ACORD DE PARTENERIAT 
pentru realizarea intervențiilor de urgență pentru acoperirea Turnului locuință nr. 1  

din situl arheologic Costești – Cetățuie şi punerea în valoare a Cetăților dacice din Munții 
Orăștiei 

 
 
 I. PARTENERII:  
1.  JUDEȚUL  HUNEDOARA  prin CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, cu sediul în Deva, Str.1 

Decembrie 1918, nr. 28, Judeţul Hunedoara, reprezentat prin Domnul Laurenţiu NISTOR, Preşedintele al 

Consiliului Judeţean Hunedoara, denumit în continuare „partener”; 

2. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  ADMINISTRARE  MONUMENTE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ A 

JUDEȚULUI  HUNEDOARA, cu sediul in Municipiul Deva, B-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 28, Judeţul 

Hunedoara, reprezentată prin: Radu BARB – Director General, având CUI 43822048, denumit în continuare 

„partener”; 

3. INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI cu sediul în Bucureşti, Strada Ienăchiță Văcărescu, nr. 16. 

Sector 4, CUI 10444949, reprezentat prin conf. dr. arh. Ștefan Bâlici, în calitate de Manager, denumit în 

continuare „partener”; 

4. Asociația MONUMENTUM, cu sediul în com. Alțîna, nr. 557, județul Sibiu, CUI 30783729, reprezentată prin 

Eugen VAIDA, în calitate de Președinte,  denumit în continuare „partener”; 

5. UNIVERSITATEA BABEȘ - BOLYAI, cu sediul în Cluj-Napoca, Strada Mihail Kogălniceanu, nr.1, județul 

Cluj, CUI 4305849, reprezentată prin Prof. univ. dr. Daniel DAVID, în calitate de Rector al Universităţii „Babeş-

Bolyai”, denumit în continuare „partener”; 

6. MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI, cu sediul în Cluj-Napoca, Strada Constantin 

Daicoviciu, nr. 2, județul Cluj, CUI 4722536, reprezentat de către dr. Felix Florin MARCU, în calitate de 

Manager, denumit în continuare „partener”; 



7.  MUZEUL CIVILIZAȚIEI DACICE ȘI ROMANE, cu sediul în Deva, B-dul. 1 Decembrie, nr. 39, județul 

Hunedoara, CUI 45221460, reprezentat de către Liliana ȚOLAȘ, în calitate de Manager, denumit în continuare 

„partener”. 

Partenerii au convenit încheierea prezentului Acord de parteneriat, prin care stabilesc următoarele: 
 
II. Obiectul  Acordului 

Prezentul Acord de parteneriat are ca obiect asocierea în vederea realizării în comun a acţiunilor și 
activităţilor privind intervențiile de urgență pentru acoperirea Turnului locuință nr. 1 din situl arheologic Costești 
– Cetățuie şi punerea în valoare a Cetăților dacice din Munții Orăștiei. 
 Prezentul Acord de parteneriat stabileşte un cadru general de cooperare, colaborare şi finanţare 
pentru realizarea în comun a acţiunilor și activităţilor privind intervențiile de urgență pentru acoperirea Turnului 
locuință nr. 1 din situl arheologic Costești – Cetățuie şi punerea în valoare a Cetăților dacice din munții 
Orăștiei, obiective care aparţin proprietăţii publice a Judeţului Hunedoara. 
 
III. Durata  

Prezentul Acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării lui de către părţile implicate și se 
întinde până la finalizarea acţiunilor și activităţilor privind intervențiile de urgență pentru acoperirea Turnului 
locuință nr. 1 din situl arheologic Costești – Cetățuie. 

Prezentul Acord poate fi modificat și/sau completat prin act adițional semnat de părți, la inițiativa 
oricăreia dintre acestea. 
 
IV. Scopul   
Scopul prezentului Acord de parteneriat este: 
a) realizarea cooperării şi colaborării în vederea realizării în comun a acţiunilor și activităţilor privind 

intervențiile de urgență pentru acoperirea Turnului locuință nr. 1 din situl arheologic Costești – Cetățuie; 
b) valorificarea și punerea în valoare a Cetăților dacice din Munții Orăștiei şi introducerea acestor obiective de 

importanță deosebită, în circuitul turistic; 
c) stabilirea modului de implicare a partenerilor în vederea realizării în comun a acţiunilor și activităţilor privind 

intervențiile de urgență pentru acoperirea Turnului locuință nr. 1 din situl arheologic Costești – Cetățuie; 
d) asigurarea resurselor financiare pentru realizarea în comun a acţiunilor și activităţilor privind intervențiile de 

urgență pentru acoperirea Turnului locuință nr. 1 din situl arheologic Costești – Cetățuie şi punerea în 
valoare a Cetăților dacice din Munții Orăștiei, obiective care aparţin proprietăţii publice a Judeţului 
Hunedoara; 

 
V. Principii generale 
 (1) Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei reprezintă obiective înscrise în Lista patrimoniului mondial 
UNESCO (Cod UNESCO: 906-1999), conservarea, restaurarea şi punerea lor în valoare, precum şi 
dezvoltarea durabilă a întregii zone în care sunt amplasate acestea, sunt considerate priorităţi de către părţile 
semnatare,  
 (2) În conformitate cu prevederile Legii nr. 23 din 20 martie 2020 
privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial 
UNESCO şi unele măsuri pentru protejarea acestora art. 1 alin. (4), Consiliile judeţene au obligaţia să 
protejeze, să conserve şi să pună în valoare Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, aflate în administrare.  
 
 (3) Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, se află în domeniul public al Județului Hunedoara, iar prin 
Contractul de administrare nr. 9185/28.05.2021 au fost date în administrarea Direcţiei Generale de 
Administrare Monumente şi Promovare Turistică a Judetului Hunedoara, instituție publică de interes județean, 
cu personalitate juridică aflată in subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara. 

 
VI.-(1)-  Finanțarea cheltuielilor, rolul și responsabilităţile partenerilor 

Partener Descrierea rolului și responsabilităţilor partenerului 

Partener 1  
JUDEȚUL HUNEDOARA - prin 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
HUNEDOARA 

1. Verifică modul şi condiţiile prin care Direcţia Generală de Administrare 
Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, îndeplineşte 
obligaţiile de administrare, precum şi toate reglementările legale în 
materie; 



2. Asigură cofinațarea pentru realizarea în comun a acţiunilor și activităţile 
privind intervențiile de urgență pentru acoperirea Turnului locuință nr. 1 din 
situl arheologic Costești – Cetățuie şi punerea în valoare a Cetăților dacice 
din Munții Orăștiei; 
3. Cofinațarea va fii asigurată/alocată anual, din bugetul de venituri și 
cheltuieli al Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare 
Turistică a Județului Hunedoara, instituție publică aflată în subordinea 
Consiliului Județean Hunedoara. 

Partener 2 
DIRECŢIA GENERALĂ DE 
ADMINISTRARE MONUMENTE 
ŞI PROMOVARE TURISTICĂ A 
JUDETULUI HUNEDOARA 

1. Participă la cofinanţarea pentru realizarea în comun a acţiunilor și 
activităţilor privind intervențiile de urgență pentru acoperirea Turnului 
locuință nr. 1 din situl arheologic Costești – Cetățuie şi punerea în valoare 
a Cetăților dacice din Munții Orăștiei, cu sumele ce vor fi alocate din 
bugetul propriu al județului Hunedoara în bugetul de venituri și cheltuieli al 
Direcţiei Generale de Administrare Monumente şi Promovare Turistică a 
Judetului Hunedoara; 
2. Răspunde de modul de utilizare şi decontare a sumelor alocate din 
bugetul propriu al Judetului Hunedoara, cu   această   destinaţie;  
3. Asigură sumele din care se vor efectua următoarele tipuri de cheltuieli: 
a) etapa I – asigurarea materialelor de construcții necesare intervenției de 
urgență pentru acoperirea Turnului locuință nr. 1 din situl arheologic 
Costești – Cetățuie, respectiv achiziționarea materialului lemnos de 
rășinoase și a substanțelor protectoare pentru lemn în baza estimărilor din 
cadrul proiectului de intervenție de urgență care va fii realizat de către INP, 
proiect care va fii adaptat la realitatea din teren în urma realizării 
săpăturilor arheologice; 
b) etapa II – asigurarea materialelor de construcții necesare intervenției de 
urgență pentru acoperirea Turnului locuință nr. 1 din situl arheologic 
Costești – Cetățuie, respectiv achiziționarea confecțiilor metalice în baza 
estimărilor din cadrul proiectului de intervenție de urgență care va fii 
realizat de către INP, proiect care va fii adaptat la realitatea din teren în 
urma realizării săpăturilor arheologice; 
c) etapa III – asigurarea materialelor de construcții necesare intervenției 
de urgență pentru acoperirea Turnului locuință nr. 1 din situl arheologic 
Costești – Cetățuie și achiziționarea materialelor necesare pentru 
finalizarea acoperișului înierbat, a hidroizolației în baza estimărilor din 
cadrul proiectului de intervenție de urgență care va fii realizat de către INP, 
proiect care va fii adaptat la realitatea din teren în urma realizării 
săpăturilor arheologice. 
d) etapa IV – asigurarea sumelor necesare pentru executarea lucrărilor 
privind intervenția de urgență pentru acoperirea Turnului locuință nr. 1 din 
situl arheologic Costești – Cetățuie, în situația în care Asociația 
MONUMENTUM, Ambulanța pentru Monumente – Transilvania Sud nu 
reușește atragerea de sponsorizări/strângerea de fonduri suficiente pentru 
executarea în întregime a lucrărilor. 

Partener 3  
INSTITUTUL NAȚIONAL AL 
PATRIMONIULUI 

1. Asigură, prin Atelierul de proiectare propriu și din fondurile proprii, 
prestarea serviciilor de proiectare pentru toate fazele de elaborare a 
documentațiilor tehnice ncesare pentru realizarea intervenției de urgență 
pentru acoperirea Turnului locuință nr. 1 din situl arheologic Costești – 
Cetățuie; 
2. Asigură, prin personalul propriu și din fondurile proprii, asistență tehnică 
pe întreaga perioadă de derulare a lucrărilor. 

Partener 4  
Asociația MONUMENTUM,  

1. Participă la atragerea de sponzorizări/strângerea de fonduri necesare 
pentru executarea lucrărilor pe întreaga perioadă de derulare a proiectului. 
2. În măsura în care reușește atragerea de sponzorizări/strângerea de 
fonduri necesare pentru executarea lucrărilor, supervizează lucrările de 
punere în operă (execuție), în cadrul proiectului ”Ambulanța pentru 
monumente”.  



Partener 5  
UNIVERSITATEA BABEȘ - 
BOLYAI 

1. Asigură, din fondurile proprii, punerea la dispoziție a spațiului de cazare 
(Baza Didactică, Argeologică și de Cercetări Interdisciplinare “Hadrian 
Daicoviciu” din Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara de Sus) pentru 
cazarea personalului implicat în realizarea lucrărilor (proiectanți, arheologi, 
arhitecți, voluntari, etc.), pe întreaga perioadă de derulare a proiectului. 

Partener 6 
MUZEUL NAȚIONAL DE 
ISTORIE A TRANSILVANIEI 

1. Asigură, din fondurile proprii, sprijin logistic și specialiști în ceea ce 
privește componenta arheologică a proiectului, pe întreaga perioadă de 
derulare a proiectului. 

Partener 7 
MUZEUL CIVILIZAȚIEI DACICE 
ȘI ROMANE 

1. Asigură, din fondurile proprii, sprijin logistic și specialiști în ceea ce 
privește componenta arheologică a proiectului, pe întreaga perioadă de 
derulare a proiectului. 

  
VII. Încetarea acordului de parteneriat 
Prezentul acord de parteneriat încetează în următoarele situaţii: 
a) prin ajungere la termen; 
b) prin acordul părţilor; 
c) prin denunţare unilaterală  de către Consiliului Judeţean Hunedoara, prin hotărâre, în cazul în care se 

constată nerespectarea clauzelor contractuale, sau dacă interesul public județean o impune;  
d) prin denunţare unilaterală de către Direcţia Generală de Administrare Monumente şi Promovare 

Turistică a Judetului Hunedoara sau INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI  sau Asociația 
MONUMENTUM, Ambulanța pentru Monumente – Transilvania Sud sau UNIVERSITATEA BABEȘ - 
BOLYAI sau MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI sau MUZEUL CIVILIZAȚIEI DACICE 
ȘI ROMANE sub rezerva transmiterii unei notificări scrise, și cu respectarea unui preaviz de 30 de zile. 

 
 Prezentul Acord de parteneriat este încheiat şi semnat astăzi............... 2021, în șapte exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară. 
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