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REGULAMENT 

PRIVIND ACORDAREA DISTINCŢIEI „ALAE” 

 
 

Art. 1. Distincţia „ALAE” (în limba latină aripi) este cea mai importantă distincţie 

acordată de Consiliul Judeţean Mureş. Ea se poate acorda cetăţenilor români 

sau cetăţenilor străini, în timpul vieţii acestora, ca o recunoaştere şi 

recompensă morală a serviciilor aduse comunităţii judeţului Mureş. 

Distincția ALAE se acordă personalităților pentru curajul de a izbândi, 

puterea de a inspira și excelența în domeniul de activitate. 

 

Art. 2. Se consideră servicii aduse judeţului Mureş: 

a) contribuţii deosebite la dezvoltarea vieţii economice şi sociale a judeţului 

Mureş; 

b) merite deosebite în domeniul ştiinţei, artei, culturii şi sportului; 

c) contribuţii majore la dezvoltarea şi promovarea relaţiilor în plan naţional 

şi internaţional a judeţului Mureş; 

d) contribuție la dezvoltarea domeniului în care activează; 

e) recunoaștere pe plan local/național/internațional; 

f) consolidarea identității mureșene în plan național/internațional; 

g) perseverență și profesionalism în promovarea județului Mureș. 

 

Art. 3. Nominalizările pentru acordarea distincţiei se pot face de către: 

a) Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş; 

b) Membrii Consiliului Judeţean Mureş; 

c) Comisiile pe domenii de specialitate ale Consiliului Judeţean Mureş. 

 

Art. 4. Procedura de nominalizare şi acordare a distincţiei este următoarea: 

a) Iniţiatorul - așa cum este definit la Art. 3 -, îngrijindu-se de acceptul de 

principiu al persoanei nominalizate, depune la registratura Consiliului 

Judeţean Mureş, cu cel puțin 30 de zile înainte de data ședinței 

Consiliului Județean Mureș în care se supune la vot acordarea distincției, 

un dosar care va conţine, în original:  

1. expunerea de motive;  

2. curriculum vitae al persoanei propuse pentru nominalizare;  

3. numele persoanei care va rosti Laudatio, precum și draftul (schița) 

de Laudatio  

 

Anexa  
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b) Direcţia Juridică şi Administraţie Publică din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş verifică conţinutul dosarului şi 

întocmeşte proiectul de hotărâre, urmând procedurile regulamentare de 

lucru ale Consiliului; 

c) Hotărârea de acordare a distincţiei ALAE se va comunica persoanei în 

cauză, conform dispoziţiilor legale; 

d) Propunerile respinse în plenul Consiliului nu pot fi reintroduse în 

dezbatere în aceeaşi legislatură; 

e) Acordarea distincţiei ALAE se va face de către Preşedintele Consiliul 

Județean Mureș într-un cadru festiv, de regulă cu ocazia ZILEI EUROPEI - 9 

mai;  

f) Ceremonia de acordare a distincției ALAE se poate organiza și cu alte 

ocazii, dacă împrejurările sunt favorabile;  

g) Într-un an calendaristic, Consiliul Judeţean Mureş va putea acorda un 

număr maxim de cinci distincţii ALAE.  

 

Art. 5. Nu pot face obiectul unei propuneri de candidatură persoanele condamnate 

prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru fapte penale, dacă nu a 

intervenit reabilitarea. 

Art. 6. Distincția ALAE se acordă personalităților pentru curajul de a izbândi, 

puterea de a inspira și excelența în domeniu. Aceasta constă din medalie, 

insignă şi plachetă. 

a) Medalia (Anexa 1):  

 turnată din bronz; 

 diametru: 80 mm; grosime: aproximativ 0.5-0.7 mm; 

 avers:  

 numele instituției - Consiliul Județean Mureș; 

 logo-ul distincției ALAE, împreună cu sigla (o aripă); 

 sloganul distincției: IN HONOREM EXCELENTIAE. 

 revers:  

 numele instituției - Consiliul Județean Mureș; 

 element grafic al Consiliului Județean Mureș – Turnul 

Palatului Administrativ. 

b) Insigna (Anexa 2):  

 turnată din argint 925 şi placată cu aur de 18 Karate; 

 diametru: 12,692 mm; grosime: aproximativ 0.1-0.3 mm; 

 logo-ul distincției ALAE, împreună cu sigla (o aripă). 

c) Placheta (Anexa 3): 

 parte integrată a distincției realizată din Plăcuțe ABS (metalex) 

gravate; 

 cuprinde următoarele elemente: 

 un citat de întărire:  

„Omnia mea mecum porto” (Tot ce e al meu port cu mine). 
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Se înțelege astfel că, mai presus de bunurile materiale, 

adevărata valoare este cea spirituală și tot ceea ce a adunat 

omul ca experiență, cunoștințe, înțelepciune și cultură. 

 textul în limba latină: DIPLOMAM  ALAE  

 anul în care distincția este acordată 

 

Nos, Concilium Provinciae  Marisensis, habito in omnium consensu - cum 

virtutisque vim inspirare causa et excellentiae animi causa  - illustrissimi viri / 

illustrissimae dominae (numele persoanei) -  

DIPLOMAM  ALAE 

defferiamus. 

Concilium Provinciae Marisensis vos gratulatur! 

Concilium Provinciae Marisensis Praeses 

(Se acordă Domnului / Doamnei …………………………….    

Distincţia ALAE pentru curajul de a izbândi, puterea de a inspira şi execelenţa în 

domeniu.  

Consiliu Judeţean Mureş vă mulţumeşte! 

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş) 

 semnătura președintelui Consiliului Județean Mureș; 

 localitatea şi anul acordării distincției; 

 element grafic al Consiliului Județean Mureș – turnul 

Palatului Administrativ. 

 

Art. 7. Deţinătorii distincţiei ALAE se bucură de următoarele drepturi: 

a) De a fi invitaţi la ședințele Consiliului Judeţean Mureş și de a lua 

cuvântul atunci când sunt dezbătute problematici specifice domeniului 

de excelenţă pentru care au fost recompensaţi; 

b) De a participa ca invitaţi  la manifestările social-culturale organizate de 

Consiliul Judeţean Mureş. 

c) De a avea statul de invitați permanenți la evenimentele si acțiunile 

culturale întreprinse de Consiliul Județean Mureș și/sau de instituțiile de 

cultură subordonate acestuia. (Anexa 4) 

 

Art. 8. Deţinătorii distincţiei ALAE au datoria morală de a promova interesele şi 

imaginea judeţului Mureş în ţară şi străinătate. 
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Art. 9. Retragerea distincţiei ALAE se poate face în situaţia în care titularul 

acesteia aduce prejudicii de imagine sau de altă natură judeţului Mureş sau 

României. 

 

Art. 10. Retragerea distincţiei se face după următoarea procedură: 

a) orice persoană poate depune la registratura Consiliului Judeţean Mureş 

o sesizare scrisă, asumată şi verificabilă, din care să rezulte îndeplinirea 

circumstanţelor prevăzute la art. 9 din prezentul Regulament; 

b) sesizarea urmează procedurile regulamentare de lucru ale Consiliului, 

iar retragerea distincţiei se va face prin hotărâre a Consiliului Judeţean 

Mureş;   

c) la şedința Consiliului Judeţean Mureş va fi invitat să-și expună punctul 

de vedere deţinătorul distincţiei ALAE împotriva căruia a fost depusă 

sesizarea;  

d) hotărârea de  retragere a distincţiei se va comunica persoanei în cauză, 

conform dispoziţiilor legale. 

 

Art. 11. Lista persoanelor care au primit distincţia ALAE, însoţită de curriculum 

vitae, fotografie, de expunerea de motive a iniţiatorilor și de Laudatio 

citit la decernare, va fi postată într-o rubrică distinctă pe site-ul 

www.cjmures.ro  

 

 

http://www.cjmures.ro/
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Anexa 1  

la Regulamentul privind  

acordarea distincţiei „ALAE” 

 

Medalia 

 

 

 

Ansamblu  
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Anexa 2  

la Regulamentul privind  

acordarea distincţiei „ALAE” 

 

Insigna 

 

 

 

 

Ansamblu  

 



    1/1 

 

 
 
 

Anexa 3  

la Regulamentul privind  

acordarea distincţiei „ALAE” 

 

Placheta (cu text în limba latină) 

 

 

Ansamblu  
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Anexa 4  

la Regulamentul privind  

acordarea distincţiei „ALAE” 

 

PROCEDURA  

privind asumarea de către deținătorul Distincției ALAE a statutului de 

„invitat permanent” la evenimentele culturale  

 

1. Scopul  

1.1. Prezenta procedură stabilește modul în care deținătorii Distincției ALAE 

pot beneficia de statutul de „invitați permanenți” la evenimentele culturale 

organizate de Consiliul Județean Mureș și/sau de instituțiile culturale subordonate 

acestuia.  

 

2. Descrierea procedurii. Principii și reguli 

2.1. Principii  

a. Deținătorii Distincției ALAE dobândesc, odată cu însemnele oficiale și cu 

toate drepturile ce decurg din art. 7 al Regulamentului de acordare a Distincției, 

și statutul de invitat permanent la evenimentele culturale organizate în județul 

Mureș; 

b. Acest drept dobândit se aplică exclusiv în cazul evenimentelor culturale 

organizate de Consiliul Județean Mureș și/sau de instituțiile culturale subordonate 

acestuia;  

c. În cazul unor evenimente culturale organizate de terți, chiar dacă acestea 

se desfășoară într-o locație aparținând Consiliului Județean Mureș sau unei 

instituții subordonate, acest drept își pierde valabilitatea.  

 

2.2. Reguli 

a. În funcție de interes, deținătorii Distincției ALAE aleg evenimentele la 

care intenționează să participe și cu minim 7 zile înainte de data evenimentului 

anunță instituția organizatoare în vederea realizării demersurilor necesare, 

respectiv rezervarea locului, transmiterea detaliilor legate de eveniment, 

programul evenimentului și orice alte informații suplimentare.  

b. Neanunțarea participării la eveniment în termenul stabilit exonerează 

instituția organizatoare de orice fel de responsabilitate. 
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c. Deținătorii Distincției ALAE pot solicita maxim două invitații / locuri la 

oricare dintre evenimentele culturale la care doresc să participe; însoțitorii pot 

participa la evenimente numai în prezența posesorilor de drept a Distincției.  

d. Statutul de „invitat permanent”, invitațiile la evenimente, locurile 

rezervate nu sunt transmisibile.  

e. Instituțiile de spectacole oferă fiecărui deținător al Distincției ALAE un 

abonament anual gratuit pentru două persoane; și în acest caz, participarea la 

oricare din evenimentele de pe durata întregii stagiuni se va anunța cu minim 7 

zile înaintea evenimentului propriu-zis.   

 

 
3. Responsabilităţi 

3.1. Consiliul Județean Mureș are următoarele atribuții:  
a. Să anunțe instituțiile subordonate lista actualizată permanent a 

deținătorii Distincției ALAE; 
b. Să se asigure că instituțiile subordonate respectă prezentele 

prevederi. 
 
3.2. Instituțiile de cultură subordonate au următoarele atribuții:  

a. Să transmită la timp calendarul lunar al evenimentelor;  
b. Să respecte prezentele prevederi;  
c. Să se asigure că deținătorii Distincției ALAE beneficiază de 

drepturile cuvenite pe durata prezenței lor la evenimentele ale căror 
organizatori sunt.  
 
3.3. Deținătorii Distincției ALAE următoarele atribuții: 

a. Să respecte termenele și condițiile prevăzute de prezenta 
procedură;  

b. În cazul apariției unor disfuncționalități în aplicarea prezentelor 
prevederi, să anunțe Consiliul Județean Mureș. 
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