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În postura de stat membru al UE, politica naţională de
dezvoltare a României se va racorda la politicile, obiectivele,
principiile şi reglementările europene în domeniu, în vederea
asigurării dezvoltării socio-economice şi reducerii cât mai
rapide a disparităţilor faţă de Uniunea Europeană.
Documentul de faţă este elaborat în conformitate cu Planul
Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013, Cadrul Strategic Naţional
de Referinţă, Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru şi
Programele Operaţionale, precum şi cu cadrul legal, strategic
şi de politici sectoriale european.
De asemenea se bazează pe consultarea şi colaborarea cu
consiliul judeţean Alba, administraţiile publice locale din
judeţ, experţi, cetăţeni, precum şi cu alte organizaţii publice şi
private implicate în procesul de dezvoltare.
Lucrarea de faţă se constituie ca parte integrantă a Volumului
II, Secţiunile 1,3: „Demografie şi Servicii publice” din cadrul
„Strategiei de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada
2007-2013” şi se axează pe elementele cheie ale politicii
sociale, asistenţiale, de sănătate, siguranţa cetăţeanului şi
transport public, conţinând viziunea şi obiectivele strategice
de dezvoltare, pachetul de politici, programe şi proiecte şi
recomandările pentru monitorizare şi implementare.

În această lucrare capitolul Audit este prezentat în sinteză,
raportul detaliat fiind obiectul Volumului 1 „Diagnosticarea
stării actuale de dezvoltare socio-economică a judeţului”,
Secţiunile 1,3 „Demografie şi Servicii Publice”.
0.2. Obiectivul studiului
Obiectivul studiului derivă din necesitatea şi oportunitatea
întreprinderii la nivel local, de către fiecare autoritate publică,
inclusiv a celor cu reprezentare judeţeană, a demersurilor
de elaborare şi implementare a unor strategii de dezvoltare
socio-economică pe termen mediu şi lung, sinergice cu
planurile naţionale şi regionale de dezvoltare, precum şi cu
cadrul legal, strategic şi de politici sectoriale european, care
să faciliteze dezvoltarea economică.
Se vor avea în vedere sprijinirea managementului guvernării
locale şi crearea cadrului favorabil atragerii unor surse
investiţionale publice şi private care sa pună în valoare în
viitorul context european, mixul de resurse, naturale, antropice
şi umane aferente acestei entităţi administrativ-teritoriale.
Lucrarea oferă Consiliului Judeţean Alba un instrument
metodologic util pe baza căruia acesta să poată realiza,
în parteneriat cu administraţiile locale, cu instituţiile

deconcentrate la nivel judeţean, cu cetăţenii, cu mediul privat
şi cu societatea civilă, planificarea dezvoltării socio-economice
pe termen mediu şi lung. Documentul se constituie astfel şi
ca platformă de coordonare a investiţiilor şi de pregătire a
administraţiei locale în vederea gestionării instrumentelor
structurale în perioada 2007-2013.
0.3. Metodologia studiului
Metodologia abordată este în conformitate cu Oferta Tehnică.
Strategia de dezvoltare este construită pe metodologia
planificări strategice adaptată după Kotler (1999)1 şi se
compune din cinci etape: (1). Audit, (2). Viziune şi obiective
strategice, (3). Politici de dezvoltare, (4). Implementare,
(5). Monitorizare şi evaluare, conform tabelului din pagina
următore:
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I. Audit: Care este starea judeţului astăzi, dintr-o perspectivă de dezvoltare?
Identificarea tendinţelor de dezvoltare

Analiza SWOT

II.Viziune şi obiective strategice: Cum ar trebui să fie, sau să devină judeţul, în viziunea comunităţii?
Conceptul strategic de dezvoltare bazat pe valorile/identitatea
judeţului

Formularea obiectivelor strategice prin combinaţia
optimă a factorilor de dezvoltare

III.Formularea politicilor de dezvoltare: Care sunt politicile de dezvoltare pe clase de probleme?
Probleme
Politici generale-sectoriale de dezvoltare

Programe şi proiecte organizate pe politici sectoriale

IV.Implementare: Care sunt paşii ce trebuie urmaţi pentru implementarea programelor şi proiectelor?
Identificarea organizaţiilor şi resurselor

Condiţii de implementare

V.Monitorizare şi evaluare: Cum se poate asigura implementarea cu succes a proiectelor?
Monitorizare

Evaluare indicatori

Analiza impactului
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• interviuri de profunzime şi workshop-uri cu factori decezionali
şi de opinie din structura domeniilor cheie analizate în cadrul
studiului. S-au organizat 3 workshopuri cu primarii din judeţ
în faza de Audit şi 3 întâlniri de lucru pentru dezbaterea
proiectelor propuse în strategie. S-au distribuit chestionare
reprezentanţilor administraţiilor publice locale. S-au efectuat
minim 40 de interviuri cu actori locali şi persoane cheie din
instituţii importante la nivel judeţean şi organizaţii nonguvernamentale
• realizarea de sondaje de opinie. S-a realizat un sondaj de
opinie cetăţenească şi o cercetare asupra mediului de afaceri,
aplicându-se chestionare unui număr de 1077 persoane din
22 oraşe şi comune din judeţ, pe de o parte, şi persoanelor din
conducerea a 22 de companii, pe de altă parte.

• interpretări aferente unor studii, rapoarte, cercetări,
documente de politică, strategie şi norme acţionale europene,
naţionale, regionale, judeţene şi locale
• analiza SWOT
0.4.

Structura studiului

Lucrarea este structurată conform etapelor din metodologie
cuprinzând următoarele capitole:
1. Sinteză etapă Audit
2. Viziune şi obiective strategice de dezvoltare
3. Politici – programe – proiecte
Proiecte propuse finanţării prin instrumente financiare ale
Uniunii Europene
4. Monitorizarea şi implementarea strategiei
5. Terminologie si surse de informatie

• realizarea de întâlniri de lucru şi dezbateri ale etapelor
strategiei cu Comitetele de Dezvoltare şi cu reprezentanţi ai
partidelor politice, de câte ori a fost necesar

• analiza de conţinut şi analiza de date statistice din surse
instituţionale oficiale
i

Extrase din raportul asupra întâlnirilor de lucru (workshopuri, interviuri) și rezultate ale sondajelor de opinie se regăsesc în Anexe Lucrare
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1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2.
1.3.
1.4.

Scurtă prezentare a domeniilor de analiză
Populaţia judeţului - date sintetice  
Evaluarea serviciului de educaţie
Evaluarea serviciului de sănătate
Evaluarea serviciului de asistenţă socială
Evaluarea serviciului de siguranţă a cetăţeanului
Evaluarea transportului public
Analiza SWOT
Tendinţe majore de dezvoltare a sectorului
Hărţi
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Populaţia judeţului Alba la 01 ianuarie 2005 era de 380,1 mii
persoane (locul 28 la nivel naţional), din care 220.4 mii locuiesc
în mediul urban (58.0 %) şi 159.7 mii locuiesc în mediul rural
(42.0 %). Conform datelor furnizate de Direcţia Regională de
Statistică Alba, nu există diferenţieri ca pondere de gen în
populaţia judeţului Alba.
Numărul şi structura populaţiei pe medii de viaţă
În perioada 1966-2005 (repere de recensământ şi evoluţie
demografică), numărul şi structura pe medii de viaţă a
populaţiei au evoluat de la 150,7 mii de persoane în 1966
la 220,4 mii persoane în 2006 pentru mediul urban şi de la
232,1 mii persoane în 1966 la un numar de doar 159,7 mii de
persoane în 2006, pentru mediul rural.
Analiza structurii populaţiei stabile la ultimul recensământ
(2002), pe grupele majore de vârstă se prezintă astfel: copiii
sub 14 ani deţin 17,5%, persoanele vârstnice peste 59 de ani
constituie 19,8% din totalul populaţiei, iar persoanele între
14 şi 59 ani reprezintă 62,7%. Persoanele adulte, cu potenţial
activ de ocupare (15 – 59 de ani, şi până în 62 de ani) reprezintă
67.6% din populaţia aferentă mediului rezidenţial urban,
II

ponderea acesteia fiind mai evidentă în oraşele cu un potenţial
de dezvoltare economică mai ridicat: Alba Iulia (72.2 %), Sebeş,
Blaj, Aiud (70.2 %) sau Cugir (68.2 %).
În mediul rural, populaţia adultă cu potenţial activ de muncă
deţine 56.2%. Persoanele vârstnice sunt majoritare în mediul
rural (25.7%) faţă de mediul urban (15.4%). Cel mai scăzut
nivel al populaţiei peste 60 de ani se înregistrează în oraşe şi
municipii – Alba Iulia deţinând primul loc în acest sens (11.8 %),
iar la nivelul mediului rural, această categorie populaţională
înregistrează valori sub 20 % în comune precum: Șugag
(15.3 %), Jidvei (17.8 %), Bistra (18.3 %) şi Săsciori (18.6 %).
Localitatea cu cele mai multe persoane vârstnice în totalul
populaţiei o reprezintă comuna Ohaba (53.5 %).
În judeţul Alba există 133 de sate cu o populaţie sub 50
locuitori unde la recensământul din 2002 s-au înregistrat 3583
persoane, rezultând o medie pe sat de 27 locuitori; în 7 sate
trăiau între 1 şi 5 locuitori, în 15 sate între 6 şi 10 locuitori,
iar în 21 sate între 11 şi 20 locuitori. În 15 din celelalte 40 de
unităţi administrativ teritoriale, la recensământul din 2002
mai existau 60 de sate cu o populaţie sub 50 locuitori.
Conform datelor din recensământul populaţiei din martie
2002, 6 sate erau complet depopulate (populatia = 0) şi anume
Cicard, Inceşti, Doptaru, Cârpenii de Sus, Haraşti şi Poieni.

Pentru mai multe detalii consultaţi Auditul judeţului Alba, vol I, cap II: „Diagnosticarea stării actuale de dezvoltare socio – economică a judeţului: Demografie şi Servicii

publice”
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1.1.1. Populaţia judeţului – date sintetice

Strategia de Dezvoltare a Jude]ului Alba pentru perioada 2007-2013

Demografie și Ser vicii Publice



judeţul Alba, la 30.4%.
Judeţul Alba înregistrează după judeţul Mureş (58.5%), cea
mai crescută rată de dependenţă demografică ca raport
între numărul persoanelor tinere şi vârstnice ce revin la 100
persoane în vârstă de muncă (56.2 %).

Ratele îmbătrânirii şi dependenţei demografice
Luând în calcul rata îmbătrânirii demografice în context regional
(numărul de persoane vârstnice ce revin la 1000 persoane
tinere), aceasta a crescut în Regiunea Centru de la 609 ‰ în
1990 la 1035 ‰ în 2002, plasând regiunea sub media naţională
(1110 ‰). Judeţele Alba (1138 ‰) şi Mureş (1117 ‰) au cel
mai mare număr de bătrâni raportat la numărul de tineri.
Rata de dependenţă demografică analizată ca raport între
numărul persoanelor vârstnice ce revin la 100 persoane adulte
a avut o tendinţă de creştere din 1990 până în 2003, situând

Structura etnică a populaţiei judeţului Alba, conform
datelor de la recensământul din martie 2002 raportate la
totalul populaţiei, prezintă urmatoarea situaţie: români (90.4
%), maghiari (5.4 %), germani (0.3 %), rromi (3.7 %), alte
naţionalităţi (0.1 %). Structura populaţiei judeţului Alba după
limba maternă, potenţează următoarea situaţie: total populaţie
– 382747, din care: 357753 vorbitori de limba română; 19707 –
maghiară; 3974 – romanes; 1003 – germană; 20 – ucraineană;
3 – sârbească; 21 – turcă; slovacă – 9; evreiască - 3; rusă – 22;
bulgară – 11; cehă – 2; croată – 4; greacă – 3; poloneză – 4.

Numărul pensionarilor din judeţul Alba după sistemul de
pensionare
Din datele comunicate de Casa Judeţeană de Pensii Alba
numărul pensionarilor din judeţul Alba în luna aprilie 2006 era
de 93384, dintre care 92989 Pensionari de asigurări sociale,
304 Pensionari I.O.V.R, iar 91 de pensionari beneficiari de
ajutor social de tip pensie. Pensia medie realizată în judeţ, în
luna aprilie 2006, a fost de 271 lei (RON).
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Structura de gen şi categorii de vârstă a populaţiei
Mediul urban al judeţului Alba diferenţiază cele 2 categorii
de gen astfel: 51 % populaţie de sex feminin, 49 % populaţie
de sex masculin, în timp ce media naţională le distanţează cu
aproximativ 4 %.
Grupele majore de vârstă permit reflectarea următoarelor
realităţi: la copii cu vârsta între 0 – 14 ani, predomină populaţia
de sex masculin, atât în mediul rural, cât şi în cel urban; la
grupa pre şi adultă între 15 – 59 de ani, diferenţele se reduc
simţitor (50.2% sex feminin şi 49.8% de sex masculin); la
grupa populaţională de peste 60 de ani, predomină populaţia
feminină (cu 13.8% mai numeroasă în mediul rural şi 12.8% în
mediul urban, decât cea masculină). Acest fapt se datorează
mortalităţii crescute în rândul populaţiei de sex masculin.
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Structura religioasă. În judeţul Alba religia predominanta
este cea ortodoxă, acestia fiind în proporţie de 86,2 %. Ortodocşii
convieţuiesc în armonie cu romano - catolici, reformaţi, greco catolici, penticostali, baptişti sau reprezentanţi ai altor religii.
Structura educaţională. Din punct de vedere al pregătirii
educaţionale aferente populaţiei de 10 ani şi peste, datele
statistice evidenţiază faptul că din totalul de 343 652 persoane

la nivel de judeţ: 18970 de persoane deţin studii superioare
de lungă durată; 1725 persoane cu studii superioare de scurtă
durată; 11029 persoane au absolvit şcoli post-liceale şi de
maiştri; 73592 au absolvit studii liceale; 60445 au absolvit
scoli profesionale şi de ucenici; 93693 au terminat gimanziul;
66167 au terminat ciclul primar de studii, 17803 persoane sunt
fără şcoală absolvită şi 228 persoane nu au declarat forma de
educaţie absolvită.
Fenomene demografice
Conform datelor Direcţiei Generale de Statistică Regională
Alba, în perioada 1966-2004, în judeţul Alba s-au născut
242384 copii (6215 în medie anual), rata medie anuală a
natalităţii fiind de 14. 6‰. În 2004 au fost înregistraţi 3590 de
nou născuţi, rata natalităţii fiind de 9.4 ‰.
În aceeaşi perioadă de analiză, în judeţul Alba au decedat
177770 persoane (4558 decese în medie pe an) iar rata medie
anuală a mortalităţii a fost de 10.7 ‰. Numărul deceselor
(media anuală) înregistrat în 2004 şi rata medie anuală a
mortalităţii a fost de 4730, respectiv 12.3 ‰.
În perioada 1966-2004, în localităţile judeţului Alba au venit
din exteriorul acestuia 216491 persoane (5551 de persoane
în medie anual), înregistrându-se o rată medie anuală de 13.1
‰. În 2004 în judeţul Alba au sosit 5253 de persoane (rata
medie anuală a sosirilor fiind de 13.7 %), mai mult cu 552 de
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O analiză de distribuţie/ polaritate a reprezentării etnice
în judeţul Alba subliniază existenţa a 6 comunităţi rurale
– Arieşeni, Ciuruleasa, Gârda de Sus, Rîmeţ, Poaiana Vadului şi
Vadul Moţilor – unde populaţia este exclusiv de etnie română,
în timp în alte 40 de comunităţi, aceasta depăşeşte 95 % din
totalul etniilor conlocuitoare.
Populaţia de etnie maghiară este prezentă în proporţii
semnificative în localităţile: Rîmetea (87.3 %), Lopadea Nouă
(53.3 %), Miraslău (26.9 %), Sona (26.1 %), Fărău (25.2 %),
Rădeşti (20.9 %), Cetatea de Baltă (19.4 %), Noslac (19.1 %),
Aiud (16.5 %), Crăciunelul de Jos (16 %), Unirea (12 %), Ocna
Mureş (10.6 %).
Populaţia de etnie rromă este a treia etnie ca pondere la nivelul
judeţului Alba fiind semnificativ reprezentată în localităţile:
Cetatea de Baltă (26 %), Unirea (13.6 %), Jidvei (14.5 %),
Scărişoara (12.3 %), Blaj (9.2 %) si Sâncel (8.7 %).
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Concluzionând, conform Direcţiei de Statistică Alba, în perioada
1966-2004 soldul migraţiei populaţiei a fost de -52760 persoane
(cu o medie anuală de -1353 persoane) şi o rată medie anuală
de – 3.2 ‰, rezultând o depopulare a judeţului în 39 de ani
mai mare decât populaţia actuală a oraşului Alba Iulia sau
aproximativ cât a municipiului Aiud şi Sebeş la un loc2.
Cele mai mari valori negative ale migraţiei s-au înregistrat la
nivelul mediului urban în oraşele Baia de Arieş (-7.7 ‰) şi Zlatna
(-5.2 ‰), iar în mediul rural în comunele Ceru Bacainti (-28.3 ‰),
Ramet (-26.7 ‰), Intregalde (-26.1 ‰), Dostat (-25.4 ‰), Roşia
de Secaş (-22.6 ‰), Fărău (-22.1 ‰), Ohaba (-21.2 ‰), Ponor
(-20.6 ‰), Mogoş (-20.4 ‰) şi Cenade (-20.3 ‰).

1.1.2. Evaluarea serviciului de educaţie
În anul şcolar 2004 – 2005, la nivelul judeţului Alba numărul total
de elevi în învăţământul obligatoriu (cls. I - X) a fost de 41172,
din care în mediul urban - 26432, iar în mediul rural - 14740. Din
totalul de 41172 elevi, 22604 sunt de sex feminin (54.9 %).
Conform Inspectoratului Şcolar Judeţean structura numerică,
rezidenţială şi de gen pe cicluri educaţionale a judeţului Alba, în
anul şcolar 2006 – 2007 se prezintă astfel:

• în învăţământul preşcolar 593 grupe cu un efectiv de 11754
copii din care în mediul urban 6671 şi 5074 în mediul rural
• în învăţământul primar (clasele I-IV) au fost înscrişi 15296 elevi,
din care în mediul urban 8302 iar în mediul rural 6994
• în învăţământul gimnazial (clasele V-VIII) au fost cuprinşi 15616
elevi din care în mediul urban 9316, iar în mediul rural 6300.
• în învăţământul liceal de zi (clasele IX-XII) au fost cuprinşi 11223
elevi din care în mediul urban 11144 iar în mediul rural 79, iar în
liceu tehnologic, cls XII, 894 elevi în mediul urban
• în învăţământul liceal seral (clasele IX-XIII) şi cel cu frecvenţă
redusă au fost cuprinşi elevi din care la liceu seral 835 elevi, iar
la frecvenţă redusă 543 elevi, toţi în mediul urban
• în învăţământul profesional au funcţionat 117 clase în Şcoli
de Arte şi Meserii, din care 1 în mediul rural, iar pentru anul de
completare cls. XI, 58
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persoane faţă de 2003, cu 998 faţă de media anuală a anilor
1990 - 1999 şi mai puţin cu 1698 de persoane faţă de media
anilor 1970 -1979.
În acelaşi interval de timp, din localităţile judeţului Alba au
plecat 269259 persoane (6904 în medie anual), înregistrânduse o rată medie anuală de 16.2 ‰, cu 1353 de persoane mai
mult decât numărul total al celor sosiţi în judeţ. În anul 2004,
din localităţile judeţului Alba au plecat 5854 de persoane, cu
435 mai mult faţă de 2003 şi cu 594 mai mult faţă de media
anilor 2000 – 2004, dar mai puţin cu 2296 de persoane faţă de
media anilor 1970 – 1979.
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profesorii nu sunt calificaţi, ci titulari pe mai multe discipline.

mediul urban, cu un efectiv de 361 elevi
1.1.3.
Referitor la învăţământul superior, structura actuală a
„Universităţii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia” cuprinde 26 de
specializări, organizate pe patru facultăţi: Facultatea de Istorie
şi Filologie, Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Sociale, Facultatea de Teologie Ortodoxă. Universitatea şcolarizează un număr de aproximativ 7000 de studenţi, la trei forme
de învăţământ: de zi, la distanţă şi cu frecvenţă redusă.
În ceea ce priveşte elevii cu cerinţe educaţionale speciale,
la nivelul judeţului Alba sunt înregistraţi ca fiind înscrişi în
diverse forme de învăţământ un total de 796 copiii şi elevi, din
care la grădiniţe sunt 31 copii, la învăţământul primar 181 iar la
învăţământul gimnazial un numar de 359 elevi. Pe lângă copiii
şi elevii încadraţi în unităţile de învăţământ de masă există
un număr de copiii şi elevi care urmează forme alternative
de învăţământ, la domiciliul copiilor, care se desfăşoară prin
profesorii itineranţi.
În judeţul Alba, numărul cadrelor didactice încadrate pe
posturi sau catedre din unităţile de învăţământ de stat a fost
5731, crescut faţă de anii precedenţi, din care un procent de
64,7% în mediul urban (anul școlar2006-2007). În multe din
zonele rurale şi izolate se desfăşoară învăţământ simultan, iar

Evaluarea serviciului de sănătate

Conform datelor statistice furnizate de Autoritatea de Sănătate
Publică Alba și Direcţia Regională de Statistică Alba, în privinţa
evaluării serviciului public de sănătate la nivelul judeţului Alba
se prezintă următoarea situaţie în anul de referinţă 2005:
Asistenţa medicală spitalicească este asigurată de 9 spitale,
din care 8 pentru adulţi şi 2 sanatorii TBC. Numărul mediu de
pacienţi/medic de familie este 1762. Un număr de 13 medici şi
două persoane cu studii socio - umane efectuează activităţi
de medicină preventivă. Problemele majore ale spitalelor le
constituie deficitul de cadre medicale specializate, costurile
mari de întreţinere ale unităţilor – în special cele privitoare la
asigurarea confortului termic, aparatura medicală învechită
şi neperformantă, infrastructura de transport specifică –
depăşită fizic şi moral.
Asistenţa medicală primară se realizează prin intermediul a 232
cabinete medicale de familie şi medicină generală, din care 143
(62 %) în mediul urban şi 89 (38 %) în mediul rural.
Asistenţa ambulatorie de specialitate se realizează prin 2
centre medicale publice, 4 policlinici private, 37 cabinete
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• în învăţământul postliceal au funcţionat 15 clase, toate în
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În judeţul Alba numărul paturilor aflate în spitale este în scădere,
mai mare decât media pe Regiune şi anume cu 23,8%, iar în cifre

absolute cu 747 paturi.
Personalul sanitar mediu scade cu cu 9,7%. Numărul medicilor
stomatologi scade peste media regiunii şi anume cu 23 medici (-28%). Scăderi peste media din regiune există la numărul
de farmacişti cu 12 (-23,5%); de la 51 farmacişti în anul 1998
la 39 în 2003.
1.1.4.

Evaluarea serviciului de asistenţă socială

Conform datelor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, la finalul anului 2006, în centrele SPS
(Serviciu Public Specializat) din judeţ, beneficiau de protecţie
specială un număr total de 630 copii, din care: în centre de plasament clasice 152 copii, în centre de tip familial 209 copii, în centre
de îngrijire sau recuperare de zi 143 copii, în servicii săptămânale
24 copii, în centre rezidenţiale pentru copii cu dizabilităţi 85
copii, în centre maternale 9 copii - 8 mame, în serviciu pentru
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 8 tineri.
Numărul copiilor beneficiari ai măsurii de protecţie specială
– plasament la familii/persoane, inclusiv rude până la gradul IV
este 569, mai scăzut comparativ cu anul 2005 când a fost de 591
copii. Scăderea numărului de copii aflaţi în plasament familial
se datorează accentului pus pe responsabilizarea familiei
biologice de a-şi creşte proprii copii şi pe implicarea familiei
extinse în sprijinirea acestora.
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private, 8 dispensare publice şi la domiciliu din mediul rural.
Problema majoră constată la acest nivel o reprezintă deficitul
de specialişti în mediul rural şi în spitalele mici, deficit care
determină scăderea utilizării ambulatoriilor din mediul rural
sau ambulatoriilor spitalelor mici şi suprasolicitarea cabinetelor de specialitate ale Spitalului Judeţean. Asistenţa
de urgenţă prespitalicească se realizează printr-un serviciu
judeţean de Ambulanţă, 10 puncte de lucru (substaţii). Dotarea
centrelor de permanenţă este deficitară, atât ca aparatură
cât şi ca medicamente şi materiale sanitare. Majoritatea
spaţiilor în care acestea funcţionează necesită reabilitare şi
întreţinere curentă.
Asistenţa stomatologică se realizează prin 130 cabinete
stomatologice, comodate şi private, din care peste 75 %
sunt amplasate în mediul urban. Dotarea cu echipamente şi
materiale este în general mai bună în cabinetele private.
Asistenţa medicală a colectivităţilor de preşcolari şi elevi este
deficitară ca urmare a numărului mic de medici şcolari. În
mediul urban sunt organizate 14 cabinete medicale şcolare, iar
în mediul rural asistenţa şcolarului este teoretic asigurată de
medicul de familie dar practic, cu excepţia vaccinărilor şi uneori
a triajului epidemiologic nu se desfăşoară nici o altă activitate.
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În evidenţa Direcţiei Generale de Muncă și Protecţie Socială
Alba, un număr de 110 copii sunt ocrotiţi în case de tip familial
aparţinând organizaţiilor private autorizate. Cu sprijinul
organizaţiilor private autorizate, în baza unor convenţii de
cooperare se realizează procesul de recuperare şi reabilitare
a copilului cu dizabilităţi multiple, în regim de zi, în localităţile
Alba Iulia şi Sebeş
Numărul persoanelor adulte asistate era de 798 în anul 2003, din
care: 418 în centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică,
280 în Centre de îngrijire şi asistenţă şi 100 în cămine pentru
persoane vârstnice (Alba Iulia).
Activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap
pentru Adulţi s-a axat pe evaluarea şi reevaluarea tuturor
persoanelor adulte cu handicap din judeţul Alba. În acest
sens, în cursul anului 2006, au fost evaluate 5.578 persoane
adulte, dintre acestea 575 persoane neîncadrându-se într-o

categorie de handicap. Cele 5.003 persoane cu handicap, au
fost încadrate, conform legii, în următoarele categorii: 882
persoane cu handicap grav, 3802 cu handicap accentuat şi 319
persoane cu handicap mediu.
1.1.5.

Evaluarea serviciului de siguranţă a cetăţeanului

La nivelul judeţului Alba3, rata criminalităţii, după numărul
persoanelor cercetate pentru comiterea de infracţiuni în
perioada anului 2005, este de 953, ceea ce situează judeţul în
prima parte a clasamentului întocmit pe ţară (locul 10).
Rata relativ ridicată a criminalităţii, este dată de constatările de
natură economico – financiară, unde judeţul Alba ocupă locul
3 pe ţară, în timp ce judeţul Hunedoara ocupă locul 1, Mureş
locul 14, Cluj locul 17 şi Sibiu locul 33.
Trebuie evidenţiat că în ultimii 2 ani a scăzut semnificativ
numărul infracţiunilor (de la 6598 în anul 2000 la 4424 în anul
2005). Acest fapt se datorează schimbării legislaţiei penale prea
severe cu una mai liberală, care a dezincriminat câteva fapte.
Judeţul Alba nu a înregistrat probleme deosebite în ce priveşte
faptele de natură judiciară, iar alaturi de Sibiu se regaseşte în
partea de jos a clasamentului.
Conform Inspectoratului Judeţean de Poliţie, o eventuală pro-
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Numărul copiilor ocrotiţi la asistenţi maternali profesionişti,
angajaţi SPS şi OPA, este de 298 copii, acesta menţinându-se la
un nivel relativ constant, comparativ cu anul 2005 – 314 copii.
Numărul relativ mare de copii protejaţi în reţeaua asistenţilor
maternali profesionişti se explică prin faptul că legislaţia
actuală interzice ocrotirea copiilor, în intervalul de vârstă 0-2
ani, în centre de plasament şi recomandă plasarea acestora în
familii substitut.
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1.2.6.

Evaluarea transportului public

de vedere de aeroporturi situate în apropiere, la Sibiu, Mureş şi
Cluj. Totuşi, există un plan de proiect pentru construirea unui
aerodrom la Vinţu de Jos.
Judeţul Alba este relaţionat prin operatori privaţi de transport
public cu capitala şi majoritatea oraşelor mari. Autobuzele
şi microbuzele sunt principalele mijloace de asigurare a
transportului public de călători, iar forma de proprietate
a acestora este majoritar privată. De asemenea companii
private de transport operează la nivelul asigurării necesarului
de transport călători în fiecare din cele 11 entităţi urbane ale
judeţului, precum şi în spaţiul rural, fiind asigurate mai multe
curse regulate zilnic, cu frecvenţă mare, înspre destinaţii
precum Sebeş (30 minute), Cugir (1 oră), Aiud (1 oră) sau Blaj şi
mai mică înspre Câmpeni, Abrud sau Baia de Arieş.
Există încă unele comunităţi rurale, care nu sunt deservite de
firme de transport public, datorită accesului dificil, numărului
redus de călători şi infrastructurii rutiere de proastă calitate.

Judeţul Alba este străbătut de două drumurile europene E 81
şi E68 şi pe teritoriul judeţului există două noduri feroviare
importante la nivel naţional, la Teiuş şi la Vinţu de jos. Alba nu
are pe teritoriul său un aeroport, fiind deservit din acest punct
Tabel nr. 1 Transportul urban de călători evolutiv – serie de 30 de ani
Numărul autobuzelor în inventar
Călători transportaţi-mii călători

1970
62
12269

1980
170
25945

1990
66
17948

1995
106
15146

2000
95
20020

2001
132
20407

2002
152
21867

2003
163
30196

Sursa datelor: Direcţia Regională de Statistică Alba
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blemă la nivelul judeţului Alba este traficul de fiinţe umane.
Totodată, e importantă şi infracţionalitatea pe vârste, din analizele IPJ reieşind faptul că infracţionalitatea la copii ar putea
deveni o problemă. Ca indicatori, pe primul loc la infracţionalităţi
în jud. Alba sunt furturile, majoritatea înregistrându-se la tineri,
factorul favorizant fiind alcoolul. Totodată, analizele criminologice realizate în prima jumătate a anului 2006 relevă că
jumătate dintre persoanele care au comis infracţiuni privitoare
la viaţa sexuală cu victime minori sunt de asemenea minori.
Concluzionând, privind pericolele, s-ar putea menţiona creşterea infracţionalităţii la copii. De asemenea, pe viitor, pe lângă
consumul de droguri, şi consumul de alcool şi tutun sunt
preconizate a deveni probleme, deoarece acestea sunt tolerate
de către elevi şi chiar de către copii de grădiniţă, după cum
reiese din interviurile IPJ Alba în teritoriu.
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Analiza SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats)
prezentată în tabelele următoare, cuprinde într-o formă concisă
elementele esenţiale privind punctele tari, punctele slabe,
oportunităţile şi pericolele privind dezvoltarea judeţului Alba,
pe sectoarele analizate. Punctele tari şi punctele slabe sunt
determinate de factori interni şi definirea lor este realizată în
urma analizei interne, în timp ce oportunităţile şi ameninţările
derivă din analiza mediului extern comunităţii, a factorilor care
pot genera dezvoltarea, respectiv a factorilor care pot interveni
negativ în procesul de dezvoltare.
Pentru mai multă claritate analiza SWOT este structurată pe
următoarele domenii:
1. Populație, Educație
2. Sănătate
3. Asistență socială
4. Siguranța cetățeanului
5. Transport public

1. Populaţie, Educaţie
Puncte tari

Nivel ridicat al civilizaţiei, cu cetăţeni educaţi în spiritul hărniciei şi al
ordinii
Mix etnic (română, maghiară, germană şi rromă) care asigură interferenţe
culturale cu o mare varietate de tradiţii şi obiceiuri
centru universitar puternic – Alba Iulia
Bază materială şi infrastructură educaţională bună în mediul urban
Corp de profesori bine pregătiţi
Rata netă de cuprindere în învăţământul gimnazial în anul şcolar 20042005 – cea mai mare din Regiunea Centru, iar rata netă de cuprindere atât
în învăţământul liceal cât şi în cel vocaţional este a doua ca valoare din
regiunea Centru

Puncte slabe
Spor natural negativ şi îmbătrânirea populaţiei
Migrarea, în special în străinătate, şi dispersia geografică a populaţiei pot
determina instabilitate demografică
Probleme educaţionale la grupele de populaţie sărace, în special rromi, cu slab
potenţial de dezvoltare şi grad de sărăcie ridicat
Cultura învăţării pe întreg parcursul vieţii insuficient dezvoltată
Necorelarea ofertei educaţionale cu nevoile de pe piaţa muncii
Infrastructura educaţională lipseşte în unele sate montane izolate
Insuficienţa personalului calificat în învăţământul din mediul rural, unde există
doar profesori titulari pe mai multe discipline
Sectorul cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic şi inovare în declin, cu număr
redus de personal
Nu există grup scolar avizat pe formare profesională, ci doar ateliere şi relaţii cu
unităţi economice (cf. ISJ Alba, 2006)
lnsuficientă consiliere profesională şi număr mic de cabinete de asistenţă
psiho-pedagogică şi de consilieri specializaţi în şcoli

Oportunităţi

Ameninţări

Existenţa unor relaţii de cooperare între Universitatea „1 Decembrie 1918”
Alba Iulia şi alţi parteneri sociali oferă potenţial de dezvoltare socioeconomică şi comunitară integrate
Dezvoltarea învăţământului vocaţional şi a metodelor alternative de
învăţare pe parcursul vieţii]]
Existenţa unor legături strânse între populaţia zonei şi persoanele
emigrate în ţările Uniunii Europene contribuie la schimbările economice
şi culturale
Programele naţionale de finanţare a infrastructurii educaţionale şi creştere
a procentului din PIB alocat educaţiei
Programele de finanţare postaderare dedicate infrastructurii educaţionale
(FEDR) şi cele comunitare dedicate implementării politicii educaţionale a
UE – Leonardo de Vinci, Youth, Comenius, Socrates, etc.
Intenţia de comasare a şcolilor şi asigurarea transportului în mediul rural
Proiecte iniţiate pentru construirea de campusuri şcolare (Blaj, Albac–
Horea)

Amplificarea migraţiei cuprinde în special populaţia tânără, indiferent de
nivelul de pregătire
Dezvoltarea Clujului, a Centrului Universitar, şi absorbţia ”inteligenţei”
Amplificarea îmbătrânirii populaţiei/ reducerea natalităţii
Depopularea, care se va accentua în zonele: Podişul Secaselor, Podişul
Târnavelor, Zona de deal de pe cursul superior al Mureşului şi în majoritatea
localităţilor rurale din zona montană
Risc crescut de abandon şcolar (din cauza cuantumului scăzut al burselor
sociale şi al venitului familial) şi analfabetism
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Puncte tari

Puncte slabe

Infrastructura de sănătate şi servicii sociale, clădiri şi anexe, în stare
satisfăcătoare
Existenţa infrastructurii medicale private (cabinete, laboratoare şi clinici
private cu dotări şi aparatură medicală moderne)
Cel mai mare număr de laboratoare medicale private din Regiunea de
Dezvoltare Centru
Parteneriate numeroase între Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi organizaţii
neguvernamentale active în domeniul serviciilor sociale şi de sănătate
Grad de implicare ridicat al sectorului non-guvernamental
Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu se află în stadiu incipient

Infrastructura de sănătate slab dezvoltată în spaţiul rural
Insuficienţa finanţării şi lipsa disponibilităţii medicilor de a lucra în mediul
rural
Insuficienţa cadrelor medicale specializate
Lipsa materialelor de osteosinteză, reactivi, a aparaturii de specialitate
Management neperformant în spitale
Accesul limitat (distanţe foarte mari) la servicii medicale al persoanelor cu
handicap şi al femeilor gravide (în special din mediul rural)
Număr mare de persoane neînregistrate pe listele medicilor de familie
Stil şi mod de viaţă nesănătos pentru grupele de risc (ex: tineri, adolescenţi)
Insuficienţa materialelor specifice (proteze) pentru persoanele cu handicap
Lipsa de continuitate pe posturi şi insuficienta pregătire profesională a
lucrătorilor sociali din unele servicii publice de asistenţă socială
Insuficienţa serviciilor de asistenţă la domiciliu în special în mediul rural
Insuficienţa spaţiilor

Oportunităţi

Ameninţări

Ofertele financiare de susţinere a sistemelor de sănătate şi asistenţă
socială locale ale programelor guvernamentale şi europene sau ale unor
programe bilaterale
Comasarea spitalelor din zonele rurale, concentrarea resurselor umane şi
materiale, a aparaturii, în vederea eficientizării muncii şi a investiţiilor
Instrumentele structurale ale UE şi posibilitatea finanţării infrastructurii de
sănătate ( Programul Operaţional Regional )
Înfiinţarea SMURD la nivelul judeţului Alba

Închiderea unor spitale, ca urmare a managementului neperformant şi a lipsei
de cadre medicale specializate
Migrarea cadrelor medicale tinere, specialişti
Deficitul de specialişti în mediul rural şi în spitalele mici, deficit care determină
scăderea utilizării ambulatoriilor din mediul rural sau ambulatoriilor spitalelor
mici şi suprasolicitarea cabinetelor de specialitate ale Spitalului Judeţean
Riscul proliferării unor boli cu transmitere sexuală în special în rândul tinerilor
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3. Asistenţă socială

Oportunităţi

Exemple de bună practică în ceea ce priveşte implicarea ONG-urilor
prin facilitare comunitară şi asistenţă socială în rezolvarea problemelor
comunităţilor sărace
Dezvoltarea sectorului neguvernamental naţional şi regional activ în
domeniul serviciilor sociale
Externalizarea serviciilor de asistenţă socială înspre ONG-uri
Descentralizarea prestatiilor sociale catre firme
Replicabilitatea şi consistenţa financiară a Programelor de Interes Naţional
(PIN) în domeniul asistenţei sociale
Necesitatea unei legislaţii unitare, definirea clară a responsabilităţilor în
cadrul serviciului de asistenţă socială, pentru a nu mai exista suprapuneri
în prestaţiile sociale ale diferitelor instituţii

Politica în sistemul social este reactivă
Insuficienţa personalului calificat în comune şi oraşe mici
Dificultatea adunării datelor din teritoriu şi comunicarea deficitară cu
primăriile
Organizaţiile ocolesc în general cazurile grave, munca fiind mai mult în
activitatea de consiliere
Insuficienţa terenurilor din domeniul public pentru construirea de locuinţe
sociale
Insuficienta informare a persoanelor cu handicap din mediu rural cu privire la
facilităţile existente pentru aceştia
Insuficiente abilităţi de viaţă independentă ale tinerilor care părăsesc instituţiile
publice de ocrotire şi informarea redusă a angajatorilor şi disponibilitatea
limitată a acestora de a angaja tineri dezinstituţionalizaţi
Insuficienţa serviciilor de recuperare în centre rezidenţiale şi centre de zi pentru
persoanele cu handicap, persoanele aflate la tratament de dezalcoolizare
Insuficienţa cantinelor de ajutor social
Insuficienţa serviciilor de consiliere familială (pentru familiile cu copii în
plasament, femeile însărcinate cu risc de abandon) şi accesul limitat al
populaţiei romă la servicii de planificare familială
Lipsa serviciilor de reintegrare socială a persoanelor în detenţie şi a
delincvenţilor juvenili
Oferta limitată de locuri de muncă (pentru tineri dezinstituţionalizaţi, şomeri
de lungă durată, persoane cu varsta mai mare de 45 ani, lucrători sezonieri,
angajaţi cu normă fracţionată)

Ameninţări

Proliferarea numărului persoanelor fără adăpost
Excluziunea socială şi cresterea numărului de persoane vulnerabile social
Creşterea potenţialului infracţional în rândul tinerilor care părăsesc centrele de
plasament
Problema îngrijirii vărstinicilor din zone izolate sau fara familie
Situaţia copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

Sector neguvernamental dezvoltat şi activ în domeniul serviciilor şi
asistenţei sociale: Asociaţia „Sprijiniţi Copiii” Alba Iulia, Asociaţia Filantropia
Ortodoxă Alba Iulia, Asociaţia Caritas Alba Iulia, Diakonia, Trebuie, etc.
Personal competent în domeniul public si privat, care gestioneaza
problemele sociale ale judetului
Grad ridicat al implicării autorităţilor publice
Infiintarea Inspectiei Sociale din 2007

Puncte slabe
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Puncte tari

Puncte slabe

Existenţa unor ofiţeri tineri, cu o bună pregătire profesională şi
disponibilitate la nou
Mulţi dintre lucrătorii inspectoratului au deprinderile necesare operării pe
calculator, a folosirii aplicaţiilor şi a reţelelor Internet şi Intranet
Accesul direct la bazele de date ale MAI şi ale instituţiilor cu care există
protocoale semnate în acest sens

Numărul mare de evenimente rutiere, soldate cu morţi şi răniţi grav
Inexistenţa serviciilor, programelor, responsabilităţilor pentru recuperarea
victimelor infracţionalităţii (copii abuzaţi, victime ale violenţei domestice)
Comunicare deficitară la nivelul Regiunii Centru, doar pe cazuri punctuale,
având în vedere faptul că infracţionalitatea migrează
Dotarea insuficientă cu mijloace logistice, în special tehnică IT şi de înregistrare
audio-video
Lipsa spaţiului pentru organizarea birourilor la un standard minim necesar
Neîndeplinirea de către unii lucrători a standardelor de performanţă
profesională
Eficienţa redusă în investigarea cazurilor de mare complexitate, din sfera
economico-financiară

Oportunităţi

Consolidarea relaţiilor de parteneriat cu comunitatea
Recâştigarea demnităţii şi respectului poliţistului în comunitate
Aplicarea unor metode moderne de cercetare a criminalităţii, în scopul
prevenirii şi reducerii diferitelor forme de manifestare a fenomenului
infracţional
Crearea unor condiţii de lucru moderne, cu echipamente IT şi legături la
bazele de date
Îmbunătăţirea cooperarii cu structurile M.A.I., ale parchetului şi celelalte
instituţii ale statului, care concură la înfăptuirea actului de justiţie

Ameninţări

Lipsa de reacţie a poliţiei pentru neutralizarea încă din faza incipientă a
grupurilor infracţionale
Creşterea infracţionalităţii şi ineficienţa poliţiei în combaterea noilor forme de
manifestare a acestui fenomen
Creşterea infracţionalităţii la copii
În viitor, pe lângă consumul de droguri, şi consumul de alcool şi tutun sunt
preconizate a deveni probleme, deoarece acestea sunt tolerate de către elevi
şi chiar de către copiii de grădiniţă, după cum reiese din interviurile IPJ Alba în
teritoriu
Riscul proliferării delicvenţei juvenile
Realizarea unor ample conexiuni cu grupuri infracţionale din ţară şi străinătate
Specializarea infractorilor în comiterea unor noi genuri de infracţiuni
Folosirea tot mai frecventă de către infractori a unor metode speciale de
descoperire şi contracarare a acţiunilor desfăşurate de poliţie şi parchet
(interceptarea telefoanelor, filaj, infiltrarea instituţiilor statului şi coruperea
persoanelor cu responsabilităţi în aplicarea actului de justiţie, manipularea
presei etc.)
Organizarea infractorilor în grupuri infracţionale cu legături în administraţie,
poliţie, parchet, instanţe

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

4. Siguranţa Cetăţeanului
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Puncte tari

Puncte slabe

Judeţ situat în zona centrală a României, are legături directe cu 8 judeţe
din 4 regiuni de dezvoltare
Poziţia geografică la intersecţia principalelor artere de circulaţie rutieră
(drumurile E 81 si E 68) şi feroviară ce ofera mobilitatea unor fluxuri de
bunuri, servicii, mobilităţi umane şi informaţii
Operatori privaţi licenţiaţi numeroşi de transport persoane
Judeţul Alba este relaţionat prin operatori privaţi de transport public cu
capitala – Bucureşti şi majoritatea oraşelor mari – reşedinţe de judeţe şi
municipii din Regiunile de Dezvoltare apropiate
Două noduri feroviare importante la nivel naţional ( Teius, Vintu de Jos )
Infrastructura aeroportuară şi servicii de transport aerian învecinate

Infrastructura de transport învechită, uzată fizic şi moral, atât rutier, cât şi
feroviar
Rentabilitate economică a firmelor de transport afectată de numărul scăzut
de călători, pe unele rute, consumul mare de combustibili, costurile mari de
întreţinere, şi starea proastă a drumurilor
Prezenţa unui număr relativ mare de transportatori clandestini, fără licenţă
Condiţii improprii de călătorie ca urmare a învechirii parcului auto şi feroviar
Semnalizare/ marcare insuficientă

Oportunităţi

Ameninţări

Poziţia avantajoasă a judeţului în raport cu proiecte europene de invesţii în
domeniul rutelor de tranzit, bunuri şi persoane (Culoarul IV pan-european)
şi autostrada Bechtel
Facilităţi de acces spre graniţa de vest a ţării
Relaţionare directă cu capitala ţării, 8 judeţe, 4 regiuni de dezvoltare, atât
rutier, cât şi pe rute feroviare
Politici şi investiţii de reînnoire, extindere şi diversificare a parcului auto la
nivelul operatorilor licentiaţi privaţi
Plan de proiect pentru construirea unui aerodrom la Vinţu de Jos

Renunţarea de către unii operatori privaţi la o serie de rute de transport ca
urmare a numărului scăzut de călători şi a infrastructurii de acces foarte
proaste
Creşterea numărului de accidente din cauza măririi volumului traficului de
tranzit
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La nivel naţional şi regional, în general, şi în particular la nivelul
judeţului Alba, ca urmare a evoluţiilor demografice din ultimii
ani şi a celor previzionate pe termen mediu şi lung, populaţia
tânăra (aptă de muncă) se va reduce cu aproximativ 20%, cu
accent îndeosebi la nivelul grupelor demografice şcolare de 15
– 24 de ani.
Populaţia judeţului Alba va scădea continuu în viitorii 10 ani,
atât ca urmare a migraţiei, cât şi datorită fenomenelor naturale
(rata scazută a natalităţii, creşterea ratei mortalităţii, îmbătrânire
demografică în special în mediul rural). INS evidenţiază că până
în anul 2020 depopularea se va accentua în zonele: Podişul
Secaşelor, Podişul Târnavelor, Zona de deal de pe cursul superior
al Mureşului şi majoritatea localităţilor rurale din zona montană.
În perioada următoare de timp (până în 2025), specialiştii în
demografie apreciază că, la nivel naţional, se va înregistra o
scădere a populaţiei tuturor judeţelor. În judeţul Alba scăderea
va fi dramatică - valoarea maximă – 61,9 mii de locuitori – fiind
cea mai mare din Regiunea de Dezvoltare 7 Centru)4.
Pregătirea forţei de muncă viitoare depinde de calitatea
serviciilor de educaţie. Potrivit unui studiu5 al Institutului
Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei
Sociale, creşterea competitivităţii economice este strâns legată

de necesitatea sporirii competenţelor tehnice şi informaţionale
ale forţei de muncă. Pe cale de consecinţă, reforma sistemului
de învăţământ profesional şi tehnic trebuie condusă către
creşterea ofertei de calificări înalte şi stimularea elevilor de a
dobândi un nivel de pregătire profesională cât mai ridicat.
Unele unităţi de învăţământ trebuie să se adapteze pe de o
parte la scăderea numărului de elevi în sistemul pregătirii de
baza. În contextul existenţei unui potenţial al sistemului de
educaţie trebuie valorificată oportunitatea accesului şcolilor pe
piaţa de formare şi recalificare a forţei de munca6.
Se apreciază ca mutaţiile calitative la nivelul locuirii, prin
amplificarea funcţiei culturale a locuinţei, vor determina
schimbări asupra modului de locuire în plan economic, social
şi familial. În aceaşi manieră noi teme de interes se înscriu în
analiza problematicii construcţiilor publice, din perspectiva
vieţii sociale, cum ar fi – locuinţe cu destinaţii sociale pentru
vârstnici, tineri, alte categorii defavorizate sau ridicarea calităţii
şi standardelor construcţiilor publice deja existente.
Pe viitor, în domeniul sănătăţii există intenţia unui proces de
restructurare la nivel naţional prin modificări de structuri,
desfiinţări şi comasări de spitale şi obligativitatea acreditării în
funcţie de competenţe. Conform DSP Alba, Direcţia de Sănătate
Publică urmează a fi desfiinţată şi înlocuită de Autoritatea

Sanitară Judeţeană, înfiinţându-se de asemenea şi Inspecţia
Sanitară de Stat, structură inter-judeţeană cu puncte de lucru
în municipii. Prin acestea se are în vedere descentralizarea şi
evitarea subordonării serviciului faţă de Prefectură.
În cadrul conferinței internaționale “Populația României,
încotro?”, Sibiu 2007, a fost prezentată Cartea Verde a
Populatiei, studiu realizat sub egida Fondului ONU pentru
Populatie (UNFPA) si a Comisiei Nationale pentru Populatie si
Dezvoltare, care propune directii de actiune pentru o viitoare
strategie in domeniul populatiei. La consultarea publica
purtata in perioada mai-iulie 2007 au luat parte circa 500 de
persoane, din mediul guvernamental, administrativ, al ONGurilor etc.
În continuare sunt prezentate câteva aspecte cheie din
raportul UNFPA7:
Migrație
• Migratia fortei de munca este vazuta ca o problema in
principal fiindca cei care pleaca sunt tineri si pentru ca este
intarita imaginea cum ca cei care pleaca reprezinta o forta de
munca mai valoroasa.
• Investitia in calificarea fortei de munca este considerata o
directie de actiune buna, insa exista pericolul ca si aceasta
forta de munca sa emigreze.
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sanatate este asociat cu costul ridicat al medicamentelor
nesubventionate si cu dificultatea achizitionarii
medicamentelor subventionate sau gratuite.
• E necesara responsabilizarea autoritatilor publice locale
privind nevoile medico-sociale ale populatiei varstnice si
prevenirea institutionalizarii.
Note

1

Kotler, P., Asplund, C., Rein, I., Haider, D. (1999), Marketing Places Europe, Financial

Times, Prentice Hall, U.K
2

Alexandru PITU, Diana PITU, Manifestări specifice în evoluţia principalilor indicatori

demografici din judţtul Alba, Institutul Naţional de Statistică – Direcţia Regională
de Statistică Alba, 2005.
3

Strategia IPL Alba, 2006

4

Cf. INS, judeţele Prahova, Teleorman, Dolj, Hunedoara, Olt şi Cluj vor pierde peste

100 mii locuitori, iar Galaţi, Argeş, Brăila, Buzău, Dâmboviţa şi Bihor între 70-95 mii
persoane.
5

Provision of the development of regional labour market studies for estimation

2013 TVET supply accoding to demand. Technical and vocational education and
Training. ID no. RO2002/000-586.01.02.02.01-2. Raport Final. Regiunea Centru,
Bucuresti, iulie 2005.
6

Idem

7

Raport - Consultare Publică, Cartea Verde a Populației, UNFPA sep 2007
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• Propunerea unei strategii care sa incurajeze imigratia din
tari compatibile cultural este o tema controversata.
Parerile se concentreaza in trei directii: dorinta de a nu
discrimina; opozitia fata de imigratia de orice fel, care ar
constitui o concurenta suplimentara pe piata fortei de
munca; sustinerea ideii de a importa forta de munca din tari
cu o cultura asemanatoare, in special din Republica Moldova.
Natalitatea scăzută
• Unul din motivele scăderii natalității este lipsa unei locuinte
considerate adecvate.
• Serviciile de ingrijire a copilului trebuie dezvoltate, astfel
incat parintii sa poata reveni la munca. In acest sens este
necesara si o responsabilizare a angajatorilor.
Educație
• Calitatea actului educational este considerata principala
problema a sistemului educational din Romania.
• Restructurarea retelei scolare este vazuta ca necesara, mai
ales in ce priveste calitatea generala a invatamantului modalitatea de predare, curricula utilizata, relatia dascal-elev.
• Corelarea specializarilor din invatamant cu nevoile
identificate pe piata muncii este solutia cu cea mai mare
sustinere din partea respondentilor, dar primeste evaluari
mai putin bune la capitolul fezabilitate.
Sănătate
• Impactul schimbarilor demografice asupra sistemului de
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1.4. Hărţi

Evoluția populației la 01.05.2005 față de recensământul din 1966

Ponor

Abrud
Bucium
Ciuruleasa

Livezile

Aiud
Rãdeºti

Stremt
Galda deJos
Ighiu

Teiuº

Sântimbru

AlmaºuMare

Farãu

Lopadea Nouã

Sâncel
CrãciuneludeJos
Blaj
Mihal?

ª ona

Cugir

ª ugag

Cetatea deBaltã
Jidvei

Valea Lunga

Cergãu
Ohaba
Alba Iulia
Berghin Roºia deSecaº Cenade
Ciugud
Ceru-Bãcãin?i Vin?udeJos
Daia Romanã
Blandiana
Spring Dostat
Sebeº
ª ibot
Câlnic
Sãliºtea
Pianu
Gârbova
Sãsciori

>-60%
-59,9- -30,0%

Harta nr.1

Noºlac

Hopârta

Meteº

-29,9- -0,1%

Lunca Mureºului

Ocna Mureº

Râmet

Cricãu

Zlatna

0 - 30,0%
30,1 - 40,0%
40,1 - 60,0%
>60,0%

Mirãslãu

Mogoº
Întregalde

Legendă

Unirea
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Sohodol
Roºia Montana

Râmetea
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Horea
Arieºeni
Ocoliº
Gârda deSus Albac
Poºaga
Scãriºoara
Poiana Vadului Câmpeni
Vadu Mo?ilor
Bistra
AvramIancu
Baia deArieºSãlciua
Lupºa
Vidra
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2.2. Obiective strategice de dezvoltare
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Alba, un judeţ competitiv!
Judeţul Alba va deveni o comunitate prosperă şi atractivă pentru investitori şi turişti, cu o dezvoltare armonioasă, echilibrată şi durabilă
a activităţii economice şi turistice, insoţită de o coeziune socială mai sporită şi de o îmbunătăţire a ocupării forţei de muncă.
Adevărata bogăţie, oamenii!
Alba va oferi un mediu plăcut şi primitor cetăţenilor.
Judeţul Alba va dispune de o forţă bine pregătită şi competitivă, cu o cultură a seriozităţii, care va fi aptă să se adapteze la
schimbare.
Cetăţenii judeţului vor avea acces nediscriminatoriu la educaţie şi cunoaştere, o calitate ridicată a vieţii şi servicii publice imbunătăţite.
Egalitatea de şanse pentru toţi cetăţenii şi incluziunea socială a grupurilor vulnerabile sunt principii care vor fi promovate si aplicate
în judeţul Alba.
Cooperarea, impuls al dezvoltării!
Implicarea comunităţii, conlucrarea actorilor locali, in special prin parteneriate, buna guvernare şi managementul performant vor
reprezenta premisele dezvoltării judeţului.
2.2. Obiective strategice de dezvoltare
Întâmpinarea nevoilor comunităţii şi creşterea oportunităţilor de interacţiune şi de dezvoltare personală sunt condiţii esenţiale
creşterii sentimentului apartenenţei sociale şi teritoriale.
Calitatea vieţii comunităţii nu depinde doar de locuire, acces pe piaţa muncii sau infrastructura existentă, ci este generată şi
de accesul la facilităţile sociale şi la serviciile publice, care sunt fundamentale pentru realizarea coeziunii sociale, încurajând
dezvoltarea comunitară şi personală.
În completarea dezvoltării economice, pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii este necesară îmbunătăţirea accesului la
educaţie, sănătate, asistenţă socială sau la facilităţile de petrecere a timpului liber.
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2.1. Viziunea de dezvoltare socio - economică
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Astfel, creşterea calităţii serviciilor de educaţie şi recreere şi
ameliorarea disparităţilor din teritoriu sunt imperioase. De
asemenea, o cerinţă esenţială în dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere o reprezintă educaţia iniţială şi continuă,
prin furnizarea unei oferte educaţionale relevante pentru
piaţa muncii, în special prin creşterea ofertei învăţământului
vocaţional şi tehnic.
O1. Dezvoltarea educaţiei iniţiale si continue, reducerea
părăsirii timpurii a şcolii şi crearea oportunităţilor egale
de învaţare pe tot parcursul vieţii, în vederea asigurării
premiselor generale pentru furnizarea competenţelor
şi aptitudinilor relevante pentru piaţa muncii şi în sprijiniul dezvoltării societăţii bazate pe cunoştere.

•

Populaţie

În Alba sunt necesare măsuri pentru reducerea migraţiei
şi atragerea forţei de muncă, a persoanelor calificate şi a
inteligenţei, având în vedere că factorul disponibilitate este
un element cheie în localizarea investiţiilor şi în dezvoltarea
viitoare a judeţului.
O2. Reducerea migraţiei, atragerea şi stimularea
populaţiei calificate şi a tinerilor în judeţ, însoţite de
creşterea natalităţii şi îmbunatăţirea calităţii vieţii locuitorilor judeţului Alba.

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

• Educaţie
Invăţământul este cheia principală care deschide porţile pieţei
muncii. Calitatea serviciilor de educaţie şi gradul de dotare cu
tehnologia corespunzătoare sunt factorii de care depinde nivelul de pregătire a forţei de muncă viitoare.

Strategia de Dezvoltare a Jude]ului Alba pentru perioada 2007-2013
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Asistenţă socială

Principalele linii directoare de dezvoltare a serviciilor sociale sunt:
• îmbunatăţirea comunicării şi informării
• îmbunatăţirea managementului şi organizării sistemului de furnizare a serviciilor sociale
• facilitarea participării tuturor actorilor sociali la
dezvoltarea sistemului de servicii sociale.
Creşterea capacităţii de planificare strategică la nivel judeţean
şi dezvoltarea unui sistem integrat, echitabil şi armonizat de
servicii sociale, va facilita incluziunea socială a categoriilor vulnerabile şi creşterea calităţii vieţii cetăţeanului.
Dezvoltarea culturii participării şi creşterea capacităţii de
dialog între structurile publice, ONG-uri, mediul economic
şi alţi actori locali este un obiectiv important în dezvoltarea
serviciilor sociale.
O3. Promovarea coeziunii sociale prin creşterea incluziunii persoanelor dezavantajate şi combaterea discriminării, externalizarea serviciilor sociale la nivel mic şi permanentizarea relaţiei cu partenerii economici şi sociali, în
vederea asigurării echilibrului între cerinţele economiei
de piaţă şi cele ale protecţiei şi solidarităţii sociale.

•

Sănătate publică

Prevenirea bolilor şi promovarea unui stil de viaţă sănătos
reprezintă principalele căi prin care se poate proteja sănătatea
cetăţenilor şi prin care se pot reduce costurile cauzate de
îmbolnăviri sau accidente din perspectiva sănătăţii.
Priorităţile în sectorul sănătăţii publice includ dezvoltarea atitudinilor şi compotamentelor favorabile sănătăţii, reducerea
impactului asupra sanătăţii publice a bolilor transmisibile cu
impact major, monitorizarea surselor publice de apă şi asigurarea accesului echitabil la sistemul sanitar, pentru întreaga
populaţie a judeţului.
O4. Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei
judeţului Alba în special prin dezvoltarea educaţiei
pentru sănătate cu accent pe prevenirea îmbolnăvirilor,
creşterea calităţii şi ofertei de servicii medicale şi ameliorarea disparităţilor în teritoriul judeţului.

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

•
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Siguranţa cetăţeanului

Sprijinirea dezvoltării relaţiilor de încredere şi cooperare între
poliţie şi colectivitate, cu accent în special pe relaţia cu segmentele marginalizate, şi creşterea progresivă a contribuţiei
sectorului la incluziunea socială sunt priorităţi care faciliteaza
coeziunea socială.
Este nevoie de dezvoltarea unor capacităţi instituţionale noi
la probleme nou apărute: traficul de fiinţe umane, consumul
de droguri, violenţa de orice gen.
O5. Pregătirea antiinfracţională a populaţiei, în special
a minorilor şi tinerilor, în vederea reducerii numărului
de infracţiuni şi a participării la săvârşirea acestora şi
susţinerea dezvoltării serviciilor de orientare, supraveghere şi sprijin.

•

Transport public

Pentru a se asigura o calitate mai bună, la standarde europene, a transportului public, se va susţine şi promova modernizarea infrastructurii de transport, adaptarea acesteia
persoanelor cu handicap locomotor şi creşterea capacităţii
pentru preluarea transportului de pasageri. Totodată se vor
promova metode inteligente şi alternative de transport, precum ciclismul.
O6. Modernizarea şi creşterea capacităţii serviciilor de transport public şi asigurarea legăturilor de
transport rutier între oraşele şi comunele judeţului în
funcţie de necesităţile populaţiei, în corelaţie cu trasportul interjudeţean şi pentru facilitarea desfăşurării
activităţilor economice.

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

•
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3.1. Politica socială şi a serviciilor publice
3.1.1. Politici – Programe – Proiecte în domeniul
educaţiei
3.1.2. Politici – Programe – Proiecte în domeniul
sănătăţii publice
3.1.3. Politici – Programe – Proiecte în domeniul
asistenţei sociale
3.1.4. Politici – Programe – Proiecte în domeniul
siguranţei cetăţeanului
3.1.5. Politici – Programe – Proiecte în domeniul
transportului public
3.2. Centralizator de proiecte propuse finanţării
prin fonduri structurale
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3. Politici-Programe-Proiecte de dezvoltare a judeţului
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•

Va promova principiului subsidiarităţii, astfel încât
acţiunile sa fie iniţiate şi conduse la nivel local,
valorificând resurse şi avantaje comparative.

•

Va susţine dezvoltarea socio-economică, în special a
mediului rural, în vederea prevenirii instituţionalizării
copiilor, persoanelor vârstnice şi dependente.

Consiliul Judeţean va susţine dezvoltarea socială durabilă şi
creşterea calităţii serviciilor publice în judeţul Alba.
În acest sens, Consiliul Judeţean:
•

•

•

iii

Va susţine dezvoltarea şi distribuţia echitabilă a
infrastructurii sociale şi a serviciilor publice pentru a
satisface şi răspunde nevoilor cetăţenilor judeţului,
colaborând cu autorităţile publice şi actorii locali
implicaţi în procesul de dezvoltare.
Va contribui la dezvoltarea unei societăţi bazate pe
egalitate, incluziune şi participare, în care fiecare
cetăţean va avea dreptul de a trăi într-un mediu
prietenos şi sigur, având acces la serviciile şi facilităţile
necesare pentru îndeplinirea aspiraţiilor şi afirmarea
potenţialului fiecăruia.
Va promova dezvoltarea durabilă a judeţului Alba
printr-o abordare integrată şi de incluziune socială,
care să recunoască şi să valorifice potenţialul economic,
social şi cultural al populaţiei şi oportunităţile oferite
de resursele naturale participatorii.

Referitor la politica demografică, având în vedere dimensiunile şi implicaţiile economice şi sociale, fenomenul migraţiei
externe nu poate fi neglijat. Efectele migraţiei externe masive
sunt importante pentru economie, pe termen scurt şi mediu.
Marele aflux de tineri lucrători are impact asupra demografiei
şi contribuie la îmbătrânirea forţei de muncă, reducând
dimensiunea populaţiei active.
Pentru a preveni şi ameliora efectele fenomenului
migraţiei, Consiliul Judeţean Alba va dezvolta o politică
de atragere şi menţinere a populaţiei tinere şi calificate,
a forţei de muncă în judeţ.iii Aceasta va favoriza
atragerea investitorilor şi dezvoltarea economică
viitoare a judeţului.

Pentru detalii referitoare la obiectivele, politicile şi proiectele privind Forţa de Muncă se va consulta „Secţiunea Dezvoltare Economică, din cadrul Strategiei de dezvoltarea a

judeţului Alba”

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

3.1. Politica socială şi a serviciilor publice
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Politica de asistenţă socială în judeţul Alba va viza
promovarea unei culturi proactive şi participative în
rândul populaţiei şi al beneficiarilor serviciilor sociale,
cât şi susţinerea definirii clare a responsabilităţilor
instituţiilor şi diversificarea acestora, pentru a nu exista
suprapuneri în prestaţiile lor sociale.
Este imperioasă descentralizarea serviciilor sociale la
nivel mic, externalizarea lor către organizaţii neguvernamentale, firme şi biserici, în vederea creşterii rolului
social al acestora.
Consiliul Judeţean va promova coeziunea socială prin

creşterea incluziunii persoanelor dezavantajate şi
combaterea discriminării.

Consiliul Judeţean Alba va veni în întâmpinarea necesităţilor
persoanelor cu nevoi speciale, va susţine asigurarea unui
trai decent pentru acestea şi va sprijini comunităţile locale şi
organizaţiile implicate în dezvoltarea facilităţilor şi serviciilor
pentru persoane vulnerabile.
Accentul în acordarea asistenţei sociale se va plasa pe suportul
acordat cât mai aproape de mediul în care se dezvoltă fiecare
persoană vulnerabilă, în cadrul familiei sale şi al comunităţii de
origine, conform principiului subsidiarităţii. Consiliul judeţean
va sprijini prevenirea instituţionalizării copiilor şi persoanelor
vârstnice.
Consiliile locale vor fi sprijinite pentru înfiinţarea de servicii
alternative cum ar fi: centre de zi (inclusiv pentru persoane
cu dizabilităţi şi vârstnice), centre de îngrijire paliativă, servicii
de consiliere (inclusiv a părinţilor), servicii de prevenire a
abandonului şi de menţinere a copilului în propria familie.
Consiliul Judeţean Alba va sprijini acţiunile de combatere a
excluziunii sociale şi de promovare a incluziunii grupurilor

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

Dezvoltarea în perspectivă a serviciilor sociale se realizează
în corelaţie cu dezvoltarea pieţei mixte a acestora, care
presupune un sistem coerent şi corelat la care participă
familia, administraţia publică, organizaţiile neguvernamentale
şi sectorul privat.
Consiliul Judeţean recunoaşte importanţa cooperării dintre
partenerii sociali şi se angajează să dezvolte parteneriatul
cu principalii actori comunitari implicaţi în suport social
(întreprinzători economici, organizaţii non-guvernamentale,
unităţi de învăţământ, biserică, organizaţii private care oferă
servicii sociale). Consiliul Judeţean va facilita parteneriatele
atât la nivel intern, cât şi la nivel internaţional.
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Pentru realizarea coeziunii sociale, Consiliul Judeţean va
susţine integrarea copiilor şi tinerilor dezinstituţionalizaţi şi
dezvoltarea serviciilor socio-medicale integrate la domiciliu
pentru persoanele vârstnice, va sprijini victimele violenţei
în familie, promovarea egalităţii de gen şi dezvoltarea
programelor pentru ameliorarea condiţiilor de viaţă ale
populaţiei vulnerabile.
Politica socială la nivel european.....
Valorile comune care stau la baza ideii de model
social european sunt: importanţa solidarităţii sociale,
limitarea inegalităţii economice şi sociale, protecţia
grupurilor vulnerabile, cooperarea dintre partenerii
sociali.
...şi naţional
Politica României privind implementarea agendei
sociale se axeaza pe: investiţii prioritare privind
resursele umane – prioritate a Strategiei de post-aderare
(educaţie, formare continuă, recalificare, promovarea
femeilor, a grupurilor marginalizate, prelungirea vieţii
active, descurajarea abandonului şcolar) reformarea

sistemului de pensii şi utilizarea eficientă a Fondului
Social European.
Pe lângă creşterea investiţiei în capitalul uman şi
eforturile privind piaţa forţei de muncă, se va asigura
convergenta cu prevederile conţinute în obiectivele
Strategiei de Dezvoltare Durabilă – problema demografică şi migraţia, excluziunea socială, precum şi
elementele asociate cum ar fi sănătatea populaţiei si
aspectele sensibile ale saraciei.

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

vulnerabile, în special prin formele economiei sociale, astfel
încât persoanele să poată beneficia de serviciile curente şi de
oportunităţile de angajare.
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În domeniul educaţiei Consiliul Judeţean va sprijini
sistemul de învăţământ pentru a furniza educaţie
flexibilă şi de mai bună calitate şi calificări adaptate
indivizilor şi relevante pentru piaţa muncii.

la reducerea ratei abandonului.
O atenţie deosebită trebuie acordată tranziţiei de la şcoală
la piaţa muncii ca parte a politicii educaţionale pentru
învăţământul gimnazial şi „a doua şansă”. Aceasta presupune
o implicare mai puternică a actorilor economici locali şi a
serviciilor de ocupare şi o mai mare atenţie acordată pregătirii
practice, în special uceniciei ca parte a procesului educaţional,
printr-o mai bună îndrumare, consiliere şi cooperare între
şcoli, întreprinderi şi servicii de angajare.

Consiliul Judetean recunoaste importanta educatiei prin
sport si contributia sportului la dezvoltarea personala si
sociala. Politica Consiliului Judetean Alba este de a sustine
dezvoltarea sportului pentru toti, incurajand activitatile
creatoare si preocuparile recreative.
Consiliul Judeţean va promova dezvoltarea instrumentelor
de orientare si consiliere, in vederea atingerii „obiectivelor
Lisabona” stabilite pentru sistemele de educaţie şi formare
profesionala.
CJ Alba recunoaşte valoarea şi va susţine educaţia timpurie,
care reprezintă un domeniu-cheie în ceea ce priveşte incluziunea socială şi dezvoltarea umană, contribuind semnificativ
IV

Domeniul cercetare - inovare este tratat în Secțiunea Dezvoltare economică a Strategiei de dezvoltare a județului Alba

Consiliul Judetean va promova si sustine formarea continua si
obtinerea calificarilor manageriale, in randul tinerilor, care sa
faca din antreprenoriat o optiune in cariera.
Dezvoltarea unui sistem de formare profesională şi reformare
continuă a profesorilor reprezintă de asemenea o prioritate.
CJ promovează un rol central al domeniului cercetăriidezvoltării-inovării
susținând
parteneriatele
dintre
IV
universitate, centre de cercetare și mediul economic .
În cazul învăţământului special Consiliul Judeţean va susţine
adaptarea infrastructurii educaţionale pentru persoane cu
disabilităţi şi va sprijini orientarea şcolară a acestora.
Politica privind educaţia la nivel european….
Agenta Lisabona a stabilit anumite priorităţi pentru
sistemul de educaţie: cresterea participarii la
invatamantul liceal, cresterea participarii adultilor la
educatie si formare sau reducerea parasirii timpurii a
scolii.
...şi în România
România sprijină creşterea calităţii în educaţie pe tot
parcursul vieţii, corelarea cu nevoile pieţei muncii şi
obţinerea compatibilităţii între sistemul de educaţie
şi formare profesională naţional şi cele similare din
Europa.

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

Pentru a beneficia de un sistem educaţional de calitate,
Consiliul Judeţean Alba va susţine dezvoltarea şi modernizarea
infrastructurii educaţionale şi de formare.
Consiliul Judeţean va acorda o atenţie deosebită diminuării
decalajului de calitate a învăţământului între mediul rural şi
cel urban, între zonele sărace şi cele prospere.
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Politica de sănătate publică în judeţul Alba va fi
orientată spre informarea populaţiei, promovarea a
unui stil de viaţă sănătos şi către sprijinirea creşterii
calităţii serviciilor şi a infrastructurii de sănătate.
Consiliul Judeţean Alba recunoaşte necesitatea formării cadrelor medicale şi va sprijini îmbunătăţirea managementului
resurselor umane şi creşterea numărului de specialişti din
sistemul sanitar.
Alba va accentua eforturile de atragere a fondurilor comunitare şi structurale pentru activităţi de promovare a unui stil
de viaţă sănătos.

Politica de sănătate publică în UE…
Promovarea sănătăţii prin nutriţie şi sport, ţinânduse cont şi de noile reglementări în privinţa fumatului,
reprezintă preocupări majore la nivel european.
…şi la nivel naţional
România se confrunta cu aceleaşi probleme din punct
de vedere al sănătăţii publice. Obiectivele prioritare
de prevenire a îmbolnăvirilor şi promovare a unui
stil de viaţă sănătos se concretizează în programe de
sănătate naţionale, activităţi de informare, educare şi
comunicare.

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

În domeniul sănătăţii se va susţine imbunătăţirea calităţii si
siguranţei serviciilor de sănătate şi îngrijire, care vor contribui
la regenerarea economică prin reducerea costurilor şi a
perioadelor de inactivitate.
Consiliul Judeţean recunoaşte necesităţile sistemului sanitar
şi va sprijini dezvoltarea infrastructurii de sănătate, în special
în munţii Apuseni, dotarea cu aparatură tehnico-medicală a
Spitalului Judeţean şi dezvoltarea serviciilor ambulatorii.
Consiliul Judeţean va sprijini Autoritatea pentru Sănătate
Publică în vederea facilitării accesului populaţiei din zonele
dispersate la servicii medicale și va susține dezvoltarea
serviciului medical de urgență în județ.
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In domeniul transporturilor CJ Alba va sustine imbunătăţirea
infrastructurii de transport public, ca baza pentru dezvoltarea
transporturilor de marfa şi de persoane, şi va sprijini adaptarea
acesteia nevoilor persoanelor cu handicap locomotor, în
vederea facilitării accesului acestora.
Totodată, CJ va viza asigurarea legăturilor de transport rutier
pentru facilitarea accesului echitabil la servicii de transport şi
va promova serviciile alternative de transport public.

Consiliul Judeţean Alba recunoaşte necesitatea furnizarii
unor servicii de calitate cetatenilor şi va susţine şi promova
eficientizarea serviciilor publice prin dezvoltarea serviciilor
moderne precum: e-guvernare, e-educatie sau e-sanatate.
Totodată CJ va sprijini acţiunile de promovare a celor mai bune
practici din UE.

Consiliul Judeţean va susţine segmentul ordinii şi
siguranţei publice, promovând o politică de creştere
a siguranţei cetăţeanului, de scăderea a fenomenului
de instabilitate socială şi de combatere a delicvenţei
juvenile.

Politica Consiliului Judeţean in domeniul transportului
public este de stabilire şi aplicare a politicilor teritoriale
de dezvoltare durabilă a transportului public, în
corelaţie cu politicile naţionale şi în funcţie de nevoile
populaţiei.

În concluzie, Consiliul Judeţean Alba va promova o
politică socială şi a servicilor publice activă, centrată
pe ideea dezvoltării sociale durabile în sensul ameliorarii
indicatorilor educaţionali, a celor de sanătăte publică,
asistenţă socială, a condiţiilor de locuit şi a condiţiilor la
locul de muncă. Această abordare nu poate decât facilita
dezvoltarea generală a judeţului.
Va fi promovată o abordare integrată a politicilor privind
educaţia, conduita publică, formarea profesională
continuă, sănătatea publică, ocuparea forţei de muncă,
incluziunea socială şi mobilitatea ocupaţională şi
geografică.

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

În domeniul siguranţei cetăţeanului, Consiliul Judeţean
va sprijini Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi Inspectoratul
Şcolar Judeţean pentru întărirea măsurilor de securitate a
copiilor în cadrul colectivităţii şi în măsurile împotriva riscurilor
de violenţă sau a altor forme de agresiune socială. Totodată
Consiliul Judeţean va promova măsuri pentru creşterea
conduitei civice a cetăţenilor şi pentru creşterea participării
colectivităţii la menţinerea climatului de siguranţă
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POLITICI

3.1.1

Educaţie

Politica 1
Educaţie de calitate în sprijinul dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere şi creşterii economice

Programe

Proiecte

Program 1.1. Modernizarea infrastructurii educaţionale şi facilitarea
accesului egal la educaţie şi sport

E1. Susţinerea reabilitării unităţilor de învăţământ, în special din mediul rural, şi
dotarea lor, asigurarea cu utilităţi şi modernizarea atelierelor
E2. Adaptarea infrastructurii şcolare în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi
locomotorii şi facilitarea accesului în şcoli (amenajarea de rampe, atât la intrare în
şcoli cât şi în interiorul lor, precum şi montarea de lifturi)
E3. Susţinerea achiziţionării de autobuze şcolare dotate cu facilităţi pentru persoane
cu handicap locomotor
E4. Construirea de campusuri şcolare (ex: Blaj)
E5. Iniţierea de către CJ a unui proiect pentru înfiinţarea unei săli polivalente de
sport în Alba Iulia
E6. Sprijinirea dezvoltării facilităţilor sportive: reînfiinţarea de baze sportive şi
reabilitarea pistelor de atletism
E7. Promovarea amenajării în centre urbane a unor „SkatePark-uri” cu rampe şi
platforme pentru tinerii bikeri, roleri şi skateri

Program 1.2. Încurajarea performanţei şi stimularea elevilor şi
profesorilor

E8. Conceperea de către Consiliul Judeţean a unui sistem de burse pentru
stimularea elevilor cu merite deosebite la concursuri naţionale şi internaţionale, în
domenii diferite de învăţământ
E9. Promovarea oportunităţilor şi serviciilor de dezvoltare a carierei pentru cadrele
didactice, inclusiv dezvoltarea ofertelor de formare continuă a personalului
didactic
E10. Oferirea de stimulente pentru atragerea profesorilor calificaţi în învăţământul
din mediul rural
E11. Promovarea de parteneriate pentru organizarea de competiţii sportive la nivel
judeţean, interjudeţean şi naţional, precum şi iniţierea unor acţiuni de educaţie
sportivă a tinerilor

POLITICI

3.1.1

Educaţie

Politica 1
Educaţie de calitate în sprijinul dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere şi creşterii economice

Programe

Program 1.3. Sprijinirea dezvoltării mediului universitar

Proiecte
E12. Promovarea diversificării ofertei„Universităţii 1 Decembrie 1918” prin corelarea
acesteia cu cerinţele pieţei muncii şi societăţii bazate pe cunoaştere, şi susţinerea
înfiinţării secţiilor politehnice în cadrul Universităţii
E13. Sprijinirea dezvoltării parteneriatelor între universitate, mediul economic şi
centre de cercetare în vederea stimulării competitivităţii economice şi inovării
E14. Crearea parteneriatelor între „Universitatea 1 Decembrie 1918”, Consiliul
Judeţean, autorităţi locale şi întreprinderi, în vederea dezvoltării programelor de
integrare a absolvenţilor pe piaţa locală a muncii
E15. Susţinerea Universităţii în dezvoltarea şi implementarea sistemului de
asigurare a calităţii în universitate, inclusiv prin dezvoltarea personalului
E16. Promovarea unui program de creştere a accesului în învăţământul superior

Politica 2
Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie

Program 1.1. Acces nediferenţiat la educaţie, scăderea ratei de
abandon şi stimularea dezvoltării personale individuale

E17. Susţinerea integrării individuale şi de grup a copiilor cu dizabilităţi şi a copiilor
cu CES în învăţământul de masă
E18. Program de „Şcoală după – amiază” pentru copii cu părinţi plecaţi în străinătate
(masă de prânz, activităţi de pregătire şi suport psihologic). Organizarea programului
de către CJ în parteneriat cu Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică şi
ONG – uri şi stabilirea unei taxe pentru părinţii plecaţi în străinătate
E19. Susţinerea extinderii ofertelor de educaţie de tip « a doua şansa » şi a
proiectelor « şcoala după şcoală » în toate centrele urbane ale judeţului, pentru
creşterea accesului la educaţie a grupurilor dezavantajate
E20. Desfăşurarea unei campanii de promovare a educaţiei şi drepturilor copiilor
rromi prin distribuirea de materiale informative şi organizarea de întâlniri şi
seminarii

POLITICI

3.1.1

Educaţie

Politica 3
Cultura învăţării pe întreg parcursul vieţii în întâmpinarea nevoilor pieţei muncii

Programe

Proiecte

Program 1.2. Parteneriate între unităţi de învăţământ şi
întreprinderi

E21. Susţinerea creării parteneriatelor între unităţile de învăţământ şi mediul
economic în vederea organizării de stagii practice în întreprinderi, pentru tineri
E22. Susţinerea creării de parteneriate şi reţele care să faciliteze tranziţia de la
şcoală la locul de muncă

Program 2.2. Îmbunatăţirea şanselor de integrare pe piaţa muncii

E23. Susţinere dezvoltării instrumentelor de orientare şcolară şi consiliere
profesională şi asigurarea creşterii accesului elevilor la aceste servicii
E24. Specializarea Şcolii Populare de Arte si Meserii Alba pentru o paleta extinsă
de oferte. Realizarea de scheme duale de învăţare (şcoală şi întreprindere) prin care
cunostinţele teoretice dobândite în şcoală sunt testate/ aplicate/ implementate în
întreprindere (“workplace experience”)
E25. Iniţiativa Consiliului Judeţean de stimulare a Asociaţiilor Meşteşugăreşti
în vederea realizării de parteneriate cu ISJ/ unităţi şcolare pentru dezvoltarea
meşteşugurilor tradiţionale, prin introducerea lor în Curriculum de Dezvoltare
Locală
E26. Promovarea înfiinţării claselor speciale de meserii în unităţile de învăţământ
din judeţ
E27. Sprijinirea unităţilor de învăţământ în vederea autorizării lor ca furnizori de
educaţie şi formare profesională pentru adulţi

POLITICI

3.1.2

Sănătate publică

Politica 1
Îmbunatăţirea calităţii şi creşterea ofertei de servicii medicale

Programe

Proiecte

Program 1.1. Creşterea accesului la servicii de sănătate şi eliminarea
disparităţilor teritoriale

S1. Crearea condiţiilor şi luarea măsurilor pentru asigurarea asistenţei medicale
primară in toate localităţile
S2. Dezvoltarea de programe specifice de facilitare a accesului pacienţilor vârstnici
din localităţile izolate sau fără asistenţă medicală, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor sărace neasigurate şi a persoanelor total dependente, la informaţia
sanitară, la serviciile medicale şi farmaceutice

Program 1.2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de
sănătate

S3. Susţinerea de către Consiliul Judeţean a extinderii centrelor multifuncţionale
de asistenţă socio-medicală dimensionate pentru copii şi adulţi (cazuri de paliatie,
Alzheimer, Parkinson, Down, autism etc.). Realizarea de centre multifuncţionale la
Aiud (locaţie: centrală termică), Abrud (locaţie: unitate militară), Cugir sau Alba Iulia
S4. Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de sănătate, în special în M-ţii Apuseni
S5. Susţinerea CJ pentru îmbunătăţirea servciilor de sănătate, modernizarea
şi creşterea gradului de dotare cu echipamente tehnico - medicale a Spitalului
Judeţean
S6. Iniţierea unui proiect pentru dezvoltarea serviciilor ambulatorii: extinderea
ambulatoriilor şi dotarea cu aparatură modernă de investigaţii, recuperare, fizioterapie
şi tratament
S7. Susţinerea din partea CJ a înfiinţării unui sistem operativ şi operaţional, de tip
Smurd, de asistenţă în situaţii de urgenţă
S8. Susţinerea achiziţionării de elicoptere pentru intervenţii în caz de urgenţă

POLITICI

3.1.2

Sănătate publică

Politica 2
Îmbunătăţirea managementului în sistemul de sănătate publică şi promovarea unui stil de viaţă sănătos

Programe

Proiecte

Program 2.1. Creşterea importanţei sectorului preventiv

S9. Realizarea unui studiu de evaluare a stadiului actual şi a nevoilor din sectorul de
sănătate (nevoi de personal, pregătire profesională)
S10. Susţinerea formării specialiştilor în sănătate publică şi asigurarea unei reţele
de minim 5 persoane pentru promovarea sănătăţii
S11. Sprijinirea acţiunilor de promovare a sănătăţii (lupta împotriva obezităţii,
drogurilor , alcoolului, tutunului, etc.) în special în rândul tinerilor, în şcoli şi în
comunităţi dezavantajate. Realizarea de parteneriate cu ISJ, IPJ şi autorităţi locale
pentru întreprinderea de iniţiative comune

Program 2.2. Management performant în serviciile de sănătate

S12. Promovarea participării la cursuri de management a personalului care ocupă
funcţii în unităţi sanitare
S13. Realizarea de către CJ, în parteneriat cu CL şi Autoritatea pentru Sănătate
Publică, a unui fond de stimulare, în vederea atragerii absolvenţilor facultăţilor de
specialitate (în special a acelora proveniţi din medii defavorizate) pentru a profesa
în domeniul sănătăţii publice şi a managementului sanitar

POLITICI

3.1.3

Asistenţă socială

Politica 1
Realizarea unei construcţii instituţionale eficiente, adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile

Programe

Proiecte

Program 1.1. Evaluarea şi definirea cadrului general de organizare a
sistemului de servicii sociale

AS1. Iniţiative vizând îmbunătăţirea eficienţei şi calităţii furnizării serviciilor sociale: stabilirea cadrului metodologic şi instituţional, coerent şi eficace, privind
conlucrarea tuturor actorilor, publici şi privaţi, implicaţi în dezvoltarea şi acordarea
serviciilor sociale.
AS2. Crearea de parteneriate pentru realizarea unui studiu pentru determinarea
calităţii vieţii populaţiei, a problemelor sociale, a accesului la servicii sociale, ţinând
cont de criterii precum: arie geografică, dezvoltare economică, grupuri vulnerabile
etc. Realizarea de previziuni, de scenarii de dezvoltare optimiste/ pesimiste.
AS3. Centru polifuncţional de informare şi consiliere pe probleme sociale (realizare
baze de date cu ONG, angajare consultanţi pe diferite probleme sociale, specialişti
în elaborarea proiectelor eligibile pentru finanţare din f. s., autorizări, acreditări
etc.)
AS4. Susţinerea organizării de programe de formare profesională pentru
profesioniştii care activează în domeniul serviciilor sociale

Program 1.2. Întărirea capacităţii instituţionale a Consiliului Judeţean
privind coordonarea sistemului serviciilor sociale

AS5. Crearea la nivel judeţean a unei unităţi suport pentru autorităţile locale care
nu dispun de capacitatea necesară dezvoltării serviciilor sociale
AS6. Dezvoltarea în parteneriat cu organizaţii non-guvernamentale a unui program
informatic, pentru colectarea şi centralizarea cu regularitate a datelor din teritoriu,
în vederea îmbunătăţirii comunicării dintre beneficiarii şi furnizorii din sistemul
social, cu prioritate în zonele greu accesibile
AS7. Susţinerea introducerii aplicaţiilor e-guvernare, e-sănătate si e-educaţie în
vederea dezvoltării şi eficientizării serviciilor publice electronice şi creării unui
mediu pozitiv pentru dezvoltarea produselor şi serviciilor inovative prin dezvoltarea
interacţiunilor intre diferiţii actori sociali si economici

POLITICI

3.1.3

Asistenţă socială

Politica 2
Promovarea dezvoltării unui sistem echitabil, armonizat şi integrat de servicii sociale la nivel judeţean

Programe

Program 2.1. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale integrate
pentru persoanele vulnerabile, în situaţie de risc, şi creşterea capacităţii acestora de integrare socială

Proiecte
AS8. Facilitarea accesului populaţiei la servicii sociale prin implementarea de
modele noi, flexibile şi alternative (ex: servicii mobile de consiliere şi sprijin copiilor
ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate; servicii alternative pentru îngrijirea pe
parcursul zilei a membrilor de familie dependenţi, protecţia persoanelor străzii)
AS9. Crearea în parteneriat cu organizaţii non-guvernamentale a unui centru de
zi/ terapie ocupaţională pentru copii cu handicap în scopul facilitării reintegrării
părinţilor pe piaţa muncii. Desfăşurarea de activităţi în cadrul fermelor didactice
vor favoriza dezvoltarea abilităţilor şi ocuparea timpului liber
AS10. Realizarea în parteneriat cu ONG-uri, a unui proiect pentru reducerea
instituţionalizării şi prevenirea extinderii fenomenului „copiii străzii” prin
promovarea cu prioritate a plasamentului copiilor la familii, persoane, rude până la
gradul IV şi prin dezvoltarea unor servicii de consiliere familială
AS11. Realizarea de parteneriate cu organizaţii non-guvernamentale pentru
extinderea la nivel judeţean a reţelelor de îngrijire la domiciliu (pentru eficienţa
reţelei se preconizează colaborarea cu Primăriile de la sate şi angajarea a 1-2
asistenţi sociali în funcţie de nevoile, de problemele apărute la nivel local)
AS12. Crearea de centre de zi pentru persoane vârstnice şi susţinerea extinderii
reţelei judeţene de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, în special în zonele rurale
de munte
AS13. Realizarea de parteneriate în vederea dezvoltării serviciilor de îngrijire
paliativă, pe lângă centrele existente
AS14. Susţinerea construirii/ renovării clădirilor cu destinaţie de locuinţe sociale în
judeţul Alba
AS15. Reabilitarea, dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor
de servicii oferite (inclusiv pentru persoane cu disabilitãţi – facilitare acces) şi
modernizarea clădirilor în care funcţionează centre sociale
AS16. Îmbunătăţirea nivelului de trai al copiilor proveniţi din familiile de etnie
rromă din: Cetatea de Baltă, Iclod, Blaj, Tatarlaua, Aiud, Lunca, Valea Lunga, Cenade,
Răchita, Săsciori, Teiuş, Unirea. Desfăşurarea de activităţi precum: igienizare, cursuri
de şcolarizare pentru reducerea ratei analfabetismului, realizare de băi comunale,
etc.

POLITICI

3.1.3

Asistenţă socială

Politica 2
Promovarea dezvoltării unui sistem echitabil, armonizat şi integrat de servicii sociale la nivel judeţean

Programe

Program 2.2. Creşterea motivaţiei grupurilor vulnerabile pentru învăţare şi muncă, precum şi susţinerea integrării acestora pe piaţa
muncii

Proiecte
AS17. Dezvoltarea programelor pentru integrarea pe piaţa muncii a tinerilor peste
18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecţia copilului (Abrud, Ciumbrud,
Blaj). Realizarea unor parteneriate cu firme private în vederea facilitării participării
tinerilor din centrele de stat la stagii de practică în cadrul companiilor şi angajarea
lor ulterior părăsirii centrului de plasament
AS18. Dezvoltarea serviciilor pentru integrarea profesională a persoanelor cu
dizabilităţi, prin sprijinirea creării locurilor de muncă protejate în întreprinderi sau
a atelierelor protejate
AS19. Susţinerea realizării de programe pentru dezvoltarea abilitaţilor, calificărilor
şi formării profesionale a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile
AS20. Campanii de informare şi conştientizare direcţionate către angajatori,
angajaţi, comunităţi, factori de decizie, în cederea schimbării atitudinilor si a
stereotipurilor cu privire la grupurile vulnerabile, în special la locul de muncă

Politica 3:
Dezvoltarea unei culturi proactive şi participative

Program 3.1. Încurajarea participării şi implicării populaţiei

AS21. Crearea unor parteneriate intre ONG-uri, instituţii publice şi liderii grupurilor
dezavantajate şi elaborarea unei program de campanie în vederea implicării
comunităţii în dezvoltarea serviciilor sociale
AS22. Implementarea căilor de creştere a interesului angajatorilor şi a altor actori
în mărirea gradului de responsabilitate socială a întreprinderilor
AS23. Susţinerea unui proiect pentru consolidarea capacităţii ONG-urilor de a
conlucra cu autorităţile publice, în vederea promovării iniţiativelor comune pentru
incluziune socială, inclusiv dezvoltarea serviciilor de voluntariat şi caritate (ex:
iniţiative pentru atragerea şi implicarea voluntarilor în furnizarea serviciilor de
îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice)

POLITICI

3.1.4

Siguranţa cetăţeanului

Politica 1
Prevenirea şi combaterea delicvenţei urbane şi rurale

Programe

Proiecte

Program 1.1.Promovarea parteneriatului între comunităţi locale, ONG
- uri şi organizaţii publice abilitate, în vederea prevenirii delicvenţei

SC1. Realizarea de parteneriate cu ISJ si IPJ pentru furnizarea de sprijin si organizarea
de campanii de informare/ conştientizare pentru prevenirea violenţei în familie şi
pentru promovarea drepturile persoanelor abuzate.
SC2. Susţinerea înfiinţării unui Centru Judeţean de Criză care să acopere toate
nevoile judeţului (cazuri de violenţă, dependenţe, recuperare cu persoane agresate
şi agresori, reabilitare minori)
SC3. Realizarea de campanii cu sloganul „Viitorul tău depinde de tine!” în vederea
sensibilizării tinerilor cu privire la importanţa respectării legilor şi a normelor morale
în societate, pentru pregătirea antiinfracţională şi antivictimală
SC4. Centru de Terapie Comportamentală la Sâncrai, pentru sprijinire elevilor şi
tinerilor cu ajutorul terapiei comportamentale, prin activităţi fizice în cadrul unei
ferme
SC5. Eradicarea cazurilor de lipsă a identităţii, în special în comunităţile de rromi

Program 1.2. Reintegrarea şcolară, familială sau socială a persoanelor
care au săvârşit fapte penale

SC6. Înfiinţarea unui Centru de Supraveghere şi Sprijinire a Copilului care a săvârşit
o faptă penală şi nu răspunde
SC7. Reinserţia socială a 5% din persoanele eliberate din detenţie şi a deţinuţilor
din Penitenciarul Aiud în perioada 2007 – 2013 (persoane cu domiciliul în Alba)
SC8. Realizarea unui program comun de combatere a criminalităţii

POLITICI

3.1.5

Transport public

Politica 1
Creşterea calităţii serviciilor de transport public

Programe

Program 1.2. Coordonarea transportului în comun

Proiecte

TP1. Susţinerea din partea Consiliului Judeţean pentru adaptarea rutelor de transport şi stabilirea de trasee noi, în funcţie de nevoile mediului economic şi ale
populaţiei
TP2. Promovarea de către CJ a măsurilor de îmbunătăţire a infrastructurii de
transport de persoane şi adaptarea acesteia nevoilor persoanelor cu handicap
locomotor
TP3. Găsirea de soluţii inteligente pentru oferirea serviciilor de transport în zone
depopulate şi dispersate, pentru facilitarea transportului de persoane şi a turismului
de week-end
TP4. Realizarea de piste pentru bicicletă. Ierarhizarea traficului: pietonal, ciclism,
auto odată cu planificarea urbanistică, într-o gândire globală. Încurajarea traficului
pietonal şi cliclismului în centrele istorice, unde traficul auto poate afecta
monumentelor istorice

Anexa 1 Centralizator de proiecte propuse
finanţării prin fonduri structurale
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Implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare locală
presupune parteneriatul între actorii de la nivel local, un
rol aparte avându-l însă administraţia publică locală, care
participă în faza de elaborare dar şi în cea de implementare a
iniţiativelor de dezvoltare locală.
Tema finanţării reprezintă punctul critic al tuturor operaţiunilor
de implementare a proiectelor locale.
Pe lângă posibilitatea de finanţare din bugetul propriu,
Consiliul Judetean Alba poate recurge la finanţarea proiectelor
din împrumuturi sau prin parteneriat public - privat, dar,
modalitatea de finanţare care nu trebuie neglijată, în postura
României de stat membru al UE, este finanţarea europeană
prin instrumentele structurale. Consiliul Judeţean trebuie
să fie pregătit pentru atragerea acestor fonduri în vederea
finanţării diferitelor proiecte de dezvoltare locală.
Politica de coeziune a UE are drept scop reducerea decalajelor
existente între regiunile din Uniunea Europeană. Aşadar,
pentru atingerea ţelului politicii de coeziune, statele membre
şi regiunile au nevoie de ajutor financiar important în vederea
soluţionării diverselor probleme structurale răspândite şi a

realizării potenţialului lor de creştere.
Instrumentele structurale, instrumente financiare ale Politicii
de Coeziune 2007 – 2013, sunt compuse din fondurile
structurale ( Fondul European de Dezvoltare Regională şi
Fondul Social European ) şi Fondul de Coeziune.
Instrumentul fundamental prin care România va încerca să
recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socioeconomică faţa de Uniunea Europeană este Planul Naţional
de Dezvoltare (PND). Cadrul Strategic Naţional de Referinţa,
documentul strategic pentru programarea Instrumentelor
Structurale in România, îşi are originea în PND. CSNR descrie
strategia care sprijină Programele Operaţionale, care vor fi cofinanţate de Fondul European pentru Dezvoltare Regionala,
Fondul European Social si Fondul de Coeziune.
În acest context, al oportunităţii atragerii fondurilor UE,
este imperios ca Strategia de Dezvoltare a Judeţului Alba
sa fie în concordanţă Planul Naţional de Dezvoltare 2007
– 2013, Cadrul Strategic Naţional de Referinţă şi Programele
Operaţionale, precum şi cu cadrul legal, strategic şi de politici
sectoriale european.
În continuare sunt centralizate o parte dintre proiectele
menţionate anterior, proiecte care sunt in concordanţă
cu axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie

ale Programului Operaţional Regional şi ale Programelor
Operaţionale Sectoriale. Prin corelaţia acestor proiecte cu
documentele de programare pentru România in perioada
2007 – 2013, se face un prim pas in vederea pregătirii accesării
fondurilor europene.
Documentul se constituie astfel ca platformă de coordonare
a investiţiilor şi de pregătire a administraţiei locale în vederea
gestionării instrumentelor structurale în perioada 2007-2013.
Consiliul Judeţean Alba este deschis dezvoltării parteneriatelor
în vederea iniţierii şi implementării proiectelor.

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

Centralizator de proiecte propuse finanţării prin fonduri
structurale
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EDUCAŢIE, POPULAŢIE
CENTRALIZATOR PROIECTE DE DEZVOLTARE A JUDETULUI ALBA IN CONFORMITATE CU PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
POR

DOMENIUL PROIECTULUI
COD

TEMA PRIORITARA

DIMENSIUNE TERITORIALA

TITLU PROIECT

COD

COD

COD

BENEFICIARI

INDICATORI

Axa prioritară
Axa prioritara 3 Imbunatatirea
infrastructurii sociale

3.4.Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii pt.
formare profesionala continua (eligibile
doar APL municipale, comunale;
Consiliul Judetean eligibil doar pentru
invatamant special )

Investitii in infrastructura sociala cod 75,
Infrastructura educationala

01-Urban , 05- Zone rurale

E4. Construirea de campusuri şcolare. Ex: Blaj

CJ, CL, ISJ

nr campusuri reabilitate/ dotate, procent de crestere a ratei de participare
la procesul educational

E1. Susţinerea reabilitării unităţilor de învăţământ, în special din mediul ru- Autorităţi publice locale,
ral, şi dotarea lor, asigurarea cu utilităţi şi modernizarea atelierelor
ISJ

nr unitati scolare reabilitate/ dotate,
procent de crestere a ratei de participare la procesul educational

E2. Adaptarea infrastructurii şcolare în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi Consiliul Judetean, ISJ
locomotorii şi facilitarea accesului în şcoli (amenajarea de rampe, atât la intrare în şcoli cât şi în interiorul lor, precum şi montarea de lifturi)

nr de unitati scolare dotate, cresterea
ratei de participare in scolile dotate

E5. Iniţierea de către CJ a unui proiect pentru înfiinţarea unei săli polivalente sustinere Consiliul
de sport în Alba Iulia
Judetean, CL Alba Iulia

Accesul crescut la serviciile oferite
(%)

CENTRALIZATOR PROIECTE DE DEZVOLTARE A JUDETULUI ALBA IN CONFORMITATE CU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013
POS DRU

DOMENIUL PROIECTULUI
COD

TEMA PRIORITARA

DIMENSIUNE TERITORIALA

TITLU PROIECT

COD

COD

COD

BENEFICIARI

INDICATORI

Axa prioritară
Axa prioritară 1 Educaţia şi
1.2. Învăţământ superior de calitate
formarea profesională în sprijinul
creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere

cod 72

00 N/A

E15. Susţinerea Universităţii în dezvoltarea şi implementarea sistemului de
asigurare a calităţii în universitate, inclusiv prin dezvoltarea personalului

Universitatea

E16. Promovarea unui program de creştere a accesului în învăţământul
superior
Axa prioritara 2 Invatarea pe tot
parcursul vietii si piata muncii

2.1. Tranzitia de la scoala la viata activa

cod 72, Dezvoltarea, introducerea si implementa- 01-Urban, 02-Rural-monrea reformelor in sistemele de educatie si formare tan; 05- Rural
in scopul dezvoltarii capacitatii de ocupare, cresterea relevantei educatiei si formarii profesionale
initiale pe piata muncii, imbunatatirea abilitatilor
formatorilor in scopul sustinerii inovatiei si economiei bazate pe cunoastere

E21. Susţinerea creării parteneriatelor între unităţile de învăţământ şi
mediul economic în vederea organizării de stagii practice în întreprinderi,
pentru tineri

acces crescut la serviciile oferite, nr
de tineri absolventi, nr tineri inscrisi
Unitati de invatamant,
ONG-uri, IMM, Asociatii
IMM, CCI, Consortii,
Institutii ale Administratiei
Publice, ISJ

nr de elevi, studenti, tineri absolventi
consiliati pentru facilitarea tranzitiei
de la scoala la locul de munca

E22. Sustinerea crearii de parteneriate si retele care sa faciliteze tranzitia de
la scoala la locul de munca
E14. Crearea parteneriatelor între „Universitatea 1 Decembrie 1918”,
Consiliul Judeţean şi autorităţi publice şi întreprinderi, în vederea
dezvoltării programelor de integrare a absolvenţilor pe piaţa locală a
muncii

Universitatea, ONG-uri,
IMM, Asociatii IMM, CCI,
Consortii, Institutii ale
Administratiei Publice, ISJ

E24. Specializarea Şcolii Populare de Arte si Meserii Alba pentru o paleta
extinsă de oferte. Realizarea de scheme duale de învăţare (şcoală şi întreprindere) prin care cunostinţele teoretice dobândite în şcoală sunt testate/
aplicate/ implementate în întreprindere (“workplace experience”)

2.2. Prevenirea si corectarea parasirii
timpurii a scolii

Dezvoltarea resurselor umane, cod 73, Masuri
de crestere a participarii la educatie si formare
pe tot parcursul vietii, inclusiv actiuni destinate
reducerii parasirii timpurii a scolii, segregarea pe
criterii de gen si cresterea accesului si calitatii invatamantului profesional si superior si a formarii

01-Urban, 05- Rural

nr de tineri absolventi/ studenti
consiliati,nr de tineri angajati dupa
absolvire
nr de tineri absolventi/consiliati,nr de
tineri angajati dupa absolvire

E23. Dezvoltarea instrumentelor de orientare şcolară şi consiliere
profesională şi asigurarea creşterii accesului elevilor la aceste servicii

E25. Iniţiativa Consiliului Judeţean de stimulare a Asociaţiilor
Meşteşugăreşti în vederea realizării de parteneriate cu ISJ/ unităţi şcolare
pentru dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale si a meseriilor, prin introducerea lor în Curriculum de Dezvoltare Locală

nr de tineri absolventi/ studenti
consiliati,nr de tineri angajati dupa
absolvire in institutiile unde si-au
desfasurat stagiile

nr de tineri absolventi/consiliati,nr de
tineri angajati dupa absolvire

Unitati de invatamant,
ONG-uri, ISJ, autoritati
locale, organisme publice

E19. Susţinerea extinderii ofertelor de educaţie de tip « a doua şansa » şi ONG-uri, ISJ, furnizori de
a proiectelor « şcoala după şcoală » în toate centrele urbane ale judeţului, orientare si consiliere,
pentru creşterea accesului la educaţie a grupurilor dezavantajate
AJOFM, autoritati locale

nr de tineri absolventi/consiliati,nr de
tineri angajati dupa absolvire

nr persoane asistate, ponderea de
persoane participante la programe si
angajate la 6 luni dupa absolvire

SĂNĂTATE
CENTRALIZATOR PROIECTE DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A JUDETULUI ALBA IN CONFORMITATE CU PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013
POR

DOMENIUL PROIECTULUI

TEMA PRIORITARA

DIMENSIUNE TERITORIALA

TITLU PROIECT

COD

COD

COD

COD

BENEFICIARI

INDICATORI

Axa prioritară
Axa prioritară 3, Imbunatatirea
infrastructurii sociale

3.1. Reabilitarea/ Modernizaera/ Investitii in infrastructura
01- Urban
Echiparea infrastructurii
sociala Cod 76.
serviciilor de sanatate
Infrastructura serviciilor de
sanatate

3.2. Reabilitarea/ Modernizarea/ cod 79 Alte infrastructuri
Dezvoltarea Echiparea
sociale
infrastructurii serviciilor sociale

01- Urban, 05 - zone rurale

S5. Modernizarea şi dotarea cu aparatură tehnico-medicală a Spitalului Judeţean şi
îmbunătăţirea serviiilor de sănătate

Consilul Judeţean

S6. Iniţierea unui proiect pentru dezvoltarea serviciilor ambulatorii: extinderea ambulatoriilor şi
dotarea cu aparatură modernă de investigaţii, recuperare, fizioterapie şi tratament

Consiliul Judeţean

S3. Susţinerea de către Consiliul Judeţean a extinderii centrelor multifuncţionale de asistenţă
socio-medicală dimensionate pentru copii şi adulţi (cazuri de paliatie, Alzheimer, Parkinson,
Down, autism etc.). Realizarea de centre multifuncţionale la Aiud (locaţie: centrală termică),
Abrud (locaţie: unitate militară) sau Cugir

Autorităţi ale administraţiei
publice locale (CJ,CL)în
parteneriat cu furnizorii de
servicii sociale: furnizori
publici/ONG-uri, acreditaţi în
condiţiile legii

nr unitati echipamente/ reabilitate nr de
utilizatori ai serviciilor, % acces crescut la
unitatea medicala; % crestere a eficientei
energetice

nr de utilizatori ai serviciilor; % acces
crescut la centre; cresterea eficientei
energetice

CENTRALIZATOR PROIECTE DE DEZVOLTARE A JUDETULUI ALBA IN CONFORMITATE CU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013
POS DRU

DOMENIUL PROIECTULUI

TEMA PRIORITARA

DIMENSIUNE TERITORIALA

TITLU PROIECT

COD

COD

COD

COD

BENEFICIARI

INDICATORI

Axa prioritară
Axa prioritară 6 – Promovarea
incluziunii sociale

6.2. „Îmbunătăţirea accesului
şi participării grupurilor
vulnerabile pe piaţa muncii”

cod 71

00 N/A

S2. Dezvoltarea de programe specifice de facilitare a accesului pacienţilor vârstnici din localităţile Autoritati publice judetene
nr de persoane sprijinite
izolate sau fără asistenţă medicală, a persoanelor cu handicap, a persoanelor sărace neasigurate sau locale; Furnizori de
şi a persoanelor total dependente, la informaţia sanitară, la serviciile medicale şi farmaceutice
formare acreditati si asociatiile
lor; IMM –uri, ISJ, ONG-uri
S11. Sprijinirea acţiunilor de promovare a sănătăţii (lupta împotriva obezităţii, drogurilor , alcoolului,
tutunului, etc.) în special în rândul tinerilor, în şcoli şi în comunităţi dezavantajate. Realizarea de
parteneriate cu ISJ, IPJ si autoritati publice pentru întreprinderea de iniţiative comune

Axa prioritara 3 Cresterea
adaptabilitatii lucrătorilor si a
întreprinderilor

3.2. Formare profesionala si
sprijin pentr intreprinderi si
angajati pentru promovarea
adaptabilitatii

Cod 62. Dezvoltarea
01 Urban, 05-spatiu rural
strategiilor de invatare pe
tot parcursul vietii, formare
si servicii pentru angajati
si manageri in vederea
sustinerii adaptabilitatii lor
la schimbare; promovarea
parteneriatului si inovatie

S12. Promovarea participării la cursuri de management a personalului care ocupă funcţii în
unităţi sanitare

Furnizori de formare acreditati; nr de participanti la programele de formare
Autoritati publice; Asociatii
sindicale si organizatii
patronale ; IMM –uri; Asociatii
profesionale si alte ONG-uri,
ANOFM

ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CENTRALIZATOR PROIECTE DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A JUDETULUI ALBA IN CONFORMITATE CU PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013
POR

DOMENIUL PROIECTULUI

TEMA PRIORITARA

DIMENSIUNE TERITORIALA

TITLU PROIECT

COD

COD

COD

COD

BENEFICIARI

INDICATORI

Autoritati publice locale (Cosiliul
Judetean, Consilii Locale)

nr de utilizatori ai serviciilor, nr
locuri de muncă create

APL ( CJ si CL), furniyori de servicii
sociale, acreditati conform legii

nr de utilizatori ai serviciilor; %
acces crescut; cresterea eficientei energetice

Axa prioritară
Axa prioritară 1, Sprijinirea
dezvoltării durabile a oraşelor

C Reabilitarea infrastructurii sociale,
inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale

61 Proiecte integrate de
01-urban
regenerare urbana si rurala

AS3. Centru polifuncţional de informare şi consiliere pe probleme sociale (realizare baze
de date cu ONG, angajare consultanţi pe diferite probleme sociale, specialişti în elaborarea
proiectelor eligibile pentru finanţare din f. s., autorizări, acreditări etc.)

AS9. Crearea în parteneriat cu organizaţii non-guvernamentale a unui centru de zi/ terapie
ocupaţională pentru copii cu handicap în scopul facilitării reintegrării părinţilor pe piaţa
muncii. Desfăşurarea de activităţi în cadrul fermelor didactice vor favoriza dezvoltarea
abilităţilor şi ocuparea timpului liber
AS11. Realizarea de parteneriate pentru extinderea la nivel judeţean a reţelelor de îngrijire
la domiciliu
AS12. Crearea de centre de zi pentru persoane vârstnice
AS13. Realizarea de parteneriate în vederea dezvoltării serviciilor de îngrijire paliativă, pe
lângă centrele existente
AS14. Susţinerea construirii/ renovării cladirilor cu destinaţie de locuinţe sociale în judeţul
Alba
Axa prioritară 3, Imbunatatirea
infrastructurii sociale

3.2. Reabilitarea/modernizarea/
dezvoltarea si echiparea infrastructurii
serviciilor sociale

Regenerare urbana si
rurala Cod 61. Proiecte
integrate de regenerare
urbana si rurala

01 - urban, 05-rural

AS15. Reabilitarea, dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii
oferite (inclusiv pentru persoane cu disabilităţi – facilitare acces) şi modernizarea clădirilor
în care funcţionează centre sociale

CENTRALIZATOR PROIECTE DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A JUDETULUI ALBA IN CONFORMITATE CU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE 2007-2013
POS CCE

DOMENIUL PROIECTULUI

TEMA PRIORITARA

DIMENSIUNE TERITORIALA

TITLU PROIECT

COD

COD

COD

COD

BENEFICIARI

INDICATORI

Axa prioritara
Axa prioritara 3 -Tehnologia
3.2. Dezvoltarea şi cresterea eficientei
informaţiei şi comunicaţiilor pen- serviciilor publice electronice
tru sectoarele privat şi public

Cod 13 Servicii si aplicatii
pentru cetateni ( e-sanatate, e-guvernare, e-learning, e-includere )

00 N/A

AS7. Susţinerea introducerii aplicaţiilor e-guvernare, e-sănătate si e-educaţie în vederea
dezvoltării şi eficientizării serviciilor publice electronice şi creării unui mediu pozitiv pentru
dezvoltarea produselor şi serviciilor inovative prin dezvoltarea interacţiunilor intre diferiţii
actori sociali si economici

ONG-urile din sistemul de servicii
sociale, autoritatile publice,
institutiile publice din domeniu,
beneficiarii serviciilor sociale

AS6. Dezvoltarea în parteneriat cu organizaţii non-guvernamentale a unui program informatic, pentru colectarea şi centralizarea cu regularitate a datelor din teritoriu, în vederea
îmbunătăţirii comunicării dintre beneficiarii şi furnizorii din sistemul social, cu prioritate în
zonele greu accesibile

nr de utilizatori, autoritati,
furnizari, beneficiari ce utilizeaza aplicatiile

nr de utilizatori, autoritati,
furnizari, beneficiari ce utilizeaza aplicatiile de e-guvernare

CENTRALIZATOR PROIECTE DE DEZVOLTARE A JUDETULUI ALBA IN CONFORMITATE CU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013
POS DRU

DOMENIUL PROIECTULUI

TEMA PRIORITARA

COD

DIMENSIUNE TERITORIALA

TITLU PROIECT

COD

COD

BENEFICIARI

INDICATORI

Autoritati publice, firme - IMM,
Companii mari publice si private,
Furnizori de Formare, Asociatii profesionale si alte ONG, CCI, ANOFM

nr campanii de informare/
constientizare realizate, nr de
materiale informative

Axa prioritara
Axa prioritara 3, Creşterea
adaptabilităţii forţei de muncă şi
a întreprinderilor

3.2. Formare profesională şi sprijin
pentru întreprinderi şi angajaţi pentru
promovarea adaptabilităţii

cod 62 Dezvoltarea strategiilor de invatare pe tot
parcursul vietii, formare si
servicii pentru angajati si
manageri in vederea sustinerii adaptabilitatii lor la
schimbare; promovarea
parteneriatului si inovatie

01 - urban/rural

AS20. Campanii de informare şi conştientizare direcţionate către angajatori, angajaţi,
comunităţi, factori de decizie, în cederea schimbării atitudinilor si a stereotipurilor cu privire la grupurile vulnerabile, în special la locul de muncă

CENTRALIZATOR PROIECTE DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A JUDETULUI ALBA IN CONFORMITATE CU PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013
POR

DOMENIUL PROIECTULUI

TEMA PRIORITARA

DIMENSIUNE TERITORIALA

TITLU PROIECT

COD

COD

COD

COD

BENEFICIARI

INDICATORI

Axa prioritară
Axa prioritara 3, Creşterea
adaptabilităţii forţei de muncă şi
a întreprinderilor

Axa prioritară 6 – Promovarea
incluziunii sociale

3.3. Dezvoltarea parteneriatului si
nu e mentionat
incurajarea initiativelor pentru parteneri
sociali si societate civila (eligibili
ONG-uri, sindicate, patronate, fundatii,
asociatii profesionale etc. )

6.1. Dezvoltarea economiei sociale

01 - urban

Cod 71 Cai de integrare
01 - urban, 05 - rural
si re-ntegrare pe piata
muncii pentru persoanele
dezavantajate, combaterea
discriminarii in accesul
si promovarea pe piata
muncii si promovarea acceptarii diversitatii la locul
de munca

AS21. Crearea unor parteneriate intre ONG-uri, instituţii publice şi liderii grupurilor dezavantajate şi elaborarea unei program de campanie în vederea implicării comunităţii în
dezvoltarea serviciilor sociale

ONG, autoritati publice, comunitatile, beneficiarii serviciilor sociale

AS23. Susţinerea unui proiect pentru consolidarea capacităţii ONG-urilor de a conlucra cu
autorităţile publice, în vederea promovării iniţiativelor comune pentru incluziune socială,
inclusiv dezvoltarea serviciilor de voluntariat şi caritate (ex: iniţiative pentru atragerea şi
implicarea voluntarilor în furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele
vârstnice)

ONG, autoritati publice, comunitatile, beneficiarii serviciilor sociale

nr de voluntari atrasi

AS4. Realizarea de parteneriate pentru dezvoltarea de programe de formare profesionala
pentru personalul care activează in domeniul incluziunii sociale

forme ale economiei sociale, ONGuri, autoritati publice etc

Nr de profesionisti din sistem
participanti la cursuri de
formare/ perfectionare, Nr de
participanti certificati

AS22. Implementarea căilor de creştere a interesului angajatorilor şi a altor actori în mărirea
gradului de responsabilitate socială a întreprinderilor
AS8. Facilitarea accesului populaţiei la servicii sociale prin implementarea de modele noi,
flexibile şi alternative (ex: servicii mobile de consiliere şi sprijin copiilor ai căror părinţi sunt
plecaţi în străinătate; servicii alternative pentru îngrijirea pe parcursul zilei a membrilor de
familie dependenţi, protecţia persoanelor străzii)
6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi
participării grupurilor vulnerabile pe
piaţa muncii”

POS DCA

cod 71

00 N/A

AS19. Susţinerea realizării de programe pentru dezvoltarea abilitaţilor, calificărilor şi
formării profesionale a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile

nr de persoane care au beneficiat de asistenta

Autoritati publice; Furnizori de
formare acreditati si asociatiile lor;
IMM –uri, ISJ, ONG-uri

nr de participanti la programe
de calificare/ recalificare pentru
grupuri vulnerabile, rata par-

AS18. Dezvoltarea serviciilor pentru integrarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi,
prin sprijinirea creării locurilor de muncă protejate în întreprinderi sau a atelierelor protejate

nr de persoane dependente
sprijinite

AS16. Iniţierea unui proiect pentru imbunătăţirea nivelului de trai al copiilor proveniţi
din familiile de etnie rromă din: Cetatea de Balta, Iclod, Blaj, Tatarlaua, Aiud, Lunca, Valea
Lunga, Cenade ( igienizare, reducerea ratei analfabetismului, realizarea de bai comunale,
etc. )

nr de participanti la formare

AS17. Dezvoltarea programelor pentru integrarea pe piaţa muncii a tinerilor peste 18 ani
care părăsesc sistemul de stat de protecţia copilului (Abrud, Ciumbrud, Blaj). Realizarea
unor parteneriate cu firme private în vederea facilitării participării tinerilor din centrele de
stat la stagii de practică în cadrul companiilor şi angajarea lor ulterior părăsirii centrului de
plasamen

nr de persoane sprijinite, nr de
locuri de munca create

DOMENIUL PROIECTULUI

TEMA PRIORITARA

DIMENSIUNE TERITORIALA

TITLU PROIECT

COD

COD

COD

COD

BENEFICIARI

INDICATORI

Axa prioritara
Axa prioritara 2 Imbunatatirea
calitatii si eficientei furnizarii
serviciilor publice, cu accentul
pus pe descentralizare

2.2. Întărirea capacităţii de management Cod 81. Mecanisme de
strategic şi de planificare a acţiunilor
imbunatatire a politicilor si
a conceperii de programe,
monitorizarea si evaluarea
la nivel national, regional
si local, intarirea capacitatii
de furnizare a politicilor si
programelor

AS5. Crearea la nivel judetean a unei unitati suport pentru autoritatile locale care nu dispun CJ Alba,CL, organizatii din sectorul
de capacitatea necesara dezvoltarii serviciilor sociale
privat, organizatii non-guvernamentale

2.3. Raţionalizarea furnizării serviciilor
locale şi întărirea managementului
resurselor umane

AS2. Sprijinirea realizării unui studiu pentru determinarea calităţii vieţii populaţiei, a
problemelor sociale, a accesului la servicii sociale, ţinând cont de criterii precum: arie
geografică, dezvoltare economică, grupuri vulnerabile etc. Realizarea de previziuni, de
scenarii de dezvoltare optimiste/ pesimiste.

CJ Alba,CL, organizatii din sectorul
privat, organizatii non-guvernamentale

AS1. Iniţiative vizând îmbunătăţirea eficienţei şi calităţii furnizării serviciilor sociale:
CJ Alba,CL, organizatii din sectorul
Stabilirea cadrului metodologic si institutional, coerent si eficace, privind conlucrarea tutu- privat, organizatii non-guvernaror actorilor, publici si privati, implicati in dezvoltarea si acordarea serviciilor sociale
mentale

nr de autoritati publice implicate, nr de sudii produse etc

nr de rapoarte de progres, nr
de autoritati publice implicate,
nr de sudii produse etc

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI
CENTRALIZATOR PROIECTE DE DEZVOLTARE A JUDETULUI ALBA IN CONFORMITATE CU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013
POS DRU

DOMENIUL PROIECTULUI
COD

TEMA PRIORITARA

DIMENSIUNE TERITORIALA

TITLU PROIECT

COD

COD

COD

BENEFICIARI FINALI

INDICATORI

Axa prioritară
Axa prioritară 6 – Promovarea
incluziunii sociale

6.2. Îmbunătăţirea accesului şi
participării grupurilor vulnerabile la
sistemul de educaţie şi pe piaţa muncii

Cod 71. Căi de integrare
00 N/A
si re-integrare pe piata
muncii pentru persoanele
dezavantajate, combaterea
discriminarii in domeniul
participarii si promovarii
pe piata muncii si
acceptarea diversitatii la
locul de munca

SC3. Realizarea de campanii cu sloganul „Viitorul tău depinde de tine!” in
vederea sensibilizarii tinerilor cu privire la importanţa respectării legilor şi a
normelor morale in societate.

SC1. Realizarea de parteneriate cu ISJ si IPJ pentru furnizarea de sprijin si
organizarea de campanii de informare/ conştientizare pentru prevenirea
violenţei în familie şi pentru promovarea drepturile persoanelor abuzate

Autoritati publice ( CJ & CL );
Furnizori de formare acreditati
si asociatiile lor; IMM –uri, ISJ,
ONG-uri

nr de persoane sprijinite, nr de programe

ONG-uri, Consiliul Judetean, CL,
IMM, ISJ, Fundatii etc

nr de persoane sprijinite, nr de programe

CENTRALIZATOR PROIECTE DE DEZVOLTARE A JUDETULUI ALBA IN CONFORMITATE CU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013
POR

DOMENIUL PROIECTULUI
COD

TEMA PRIORITARA

DIMENSIUNE TERITORIALA

TITLU PROIECT

COD

COD

COD

BENEFICIARI FINALI

INDICATORI

Axa prioritară
Axa prioritara 3 Imbunatatirea
infrastucturii sociale

3.2. Reabilitarea/modernizarea/
dezvoltarea si echiparea infrastructurii
serviciilor sociale

Regenerare urbana si
rurala Cod 61. Proiecte
integrate de regenerare
urbana si rurala

01- Urban

SC4. Centru de Terapie Comportamentală la Sâncrai, pentru sprijinirea prin
activităţi fizice în cadrul unei ferme a elevilor şi tinerilor predispuşi delicvenţei
juvenile, prin ajutorul terapiei comportamentale
SC6. Înfiinţarea unui Centru de Supraveghere şi Sprijinire a Copilului care a
săvârşit o faptă penală şi nu răspunde

Autoritati publice ( Cosiliul
Judetean, Consilii Locale )

nr. de copii sprijiniţi

4.1 Condiţii de implementare
4.2 Instrumente de monitorizare / implementare
4.3 Finanţarea dezvoltării
Anexa 2 Scurtă analiză. Situaţie existentă şi
prognoză bugetară

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

4. Monitorizare și implementare a strategiei

Strategia de Dezvoltare a Jude]ului Alba pentru perioada 2007-2013

Demografie și Ser vicii Publice

55

Strategia de dezvoltare acceptată de comunitate şi
aprobată de Consiliul Judeţean
Dezbaterea și aprobarea strategiei de către Consiliul Judeţean
Alba este prima condiţie în demararea operaţiunii de implementare.
Pentru implementarea strategiei este imperioasă dezbaterea şi acceptarea acesteia de către factorii de decizie la
nivel judeţean. În vederea susţinerii proiectelor şi realizării
contribuţiei la implementarea strategiei este necesară participarea comunităţii oamenilor de afaceri, a mediul academic şi
a sectorul non-guvernamental și a reprezentanţilor societăţii
civile.
Dezbaterea documentului strategiei trebuie să contribuie
la prioritizarea proiectelor, detalierea activităţilor, facilitarea
parteneriatelor în proiecte, identificarea surselor de finanţare și
a factorilor responsabili.

Existenţa unui bun management şi a unei structuri
instituţionalizate pentru gestionarea procesului de implementare a strategiei
Este importantă preocuparea permanentă a Consiliului
Judeţean în proiectarea unei structuri instituţionalizate, cu
durată determinată sau nedeterminată, care să gestioneze
procesul de implementare a strategiei.
Intărirea capacităţii unei astfel de grup strategic minimal care
va avea responsabilităţi concrete, cuantificabile şi tangibile
şi care să genereze sarcini şi atribuţii pentru personalul
Consiliului Judeţean, în vederea implementării strategiei,
reprezintă o prioritate.
Această structură activă va pune în practică strategia.
Persoanele din grupul strategic vor fi apte să coordoneze
implementarea strategiei, să facă obiectivele tangibile,
să actualizeze permanent strategia, să capaciteze resurse
financiare publice sau private, să dialogheze cu alţi actori
implicaţi, să stabilească perioadic indicatori, să analizeze
impactul, să formuleze şi să monitorizeze planurile de acţiune
şi să analizeze stadiul implementării.
Una dintre activitatile care urmeaza a fi derulate de către
această structură institutionalizată este aceea de a monitoriza
permanent activitatea grupurilor afectate de implementarea
proiectelor strategiei de dezvoltare şi elaborarea unei strategii
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4.1. Condiţii de implementare
Reuşita implementării “Strategiei de dezvoltare a judeţului
Alba“ depinde de îndeplinirea anumitor condiţii. Acestea au rolul de a reduce riscurile implementării, în demararea planurilor
de acţiune aferente fiecărui proiect identificat.
Condiţiile ce vor fi enunţate în continuare sunt exemple de bune
practici, fiind rezultatul experienţelor similare din Europa:
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4.2. Instrumente de monitorizare/ implementare

Comunicarea proiectelor

Este importantă existenţa unui instrument software simplu
de utilizat care să susţină generarea de proiecte in mod
participativ si monitorizarea strategiei de dezvoltare.
Managementul proiectelor cu finanţare internaţională impune
certe standarde de calitate în ceea ce priveşte urmărirea
tuturor componentelor ciclului proiectului: indicatorii de
performanţă prestabiliţi, obiectivele generale, specifice, lista
de activităţi cu termene clare şi resursele alocate etc. Cadrul
logic din formularistica europeană induce necesitatea unui
instrument software uşor adaptabil, accesibil, transmisibil,
upgradabil şi uşor de însuşit de către orice nivel managerial al
acestor programe.

O altă condiţie pentru implementarea strategiei este comunicarea intenţiilor de dezvoltare conţinute în proiectele prioritare şi asigurarea suportului comunităţii şi contribuţia la
îmbunătăţirea acesteia.
Trebuie permanentizată practica informării publice a populaţiei, asigurarea mediatizării strategiei, a transparenţei şi
vizibilităţii acesteia
Sunt avute în vedere diverse categorii de actori, implicaţi direct sau indirect în procesul de dezvoltare: populaţia judeţului,
populaţia din zona afectată de proiect, reprezentanţi ai sectorului privat, sau academic, potenţiali investitori, contractori,
administraţia centrală prin instituţiile deconcentrate etc.

Identificarea şi introducerea în practica curentă a unor metode,
tehnici şi instrumente avansate de lucru, pot avea un impact
hotărâtor în monitorizarea şi reuşita implementării strategiei
de dezvoltare.
Existenţa unei Platforme Software de gestionare şi
managementul proiectelor

Implementarea strategiei de dezvoltare poate fi susţinută
de aplicarea unei platforme software simplu de utilizat. Este
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de comunicare cu aceste grupuri, pentru a le obtine sprijinul
sau a le diminua opoziţia faţă de proiecte, dacă este cazul.
La iniţiativa Consiliului Judeţean s-au înfiinţat Comitetul de
Dezvoltare Economică, Comitetul de Dezvoltare Rurală şi
Grupul de lucru pentru Turism, structuri fără personalitate juridică, cu statut consultativ pe lăngă Consiliul Judeţean. Aceste
structuri identifică problemele şi nevoile din judeţ, adoptă
recomandări, analizează studii, oferă suport în elaborarea şi
implementarea strategiilor etc.

Strategia de Dezvoltare a Jude]ului Alba pentru perioada 2007-2013

Demografie și Ser vicii Publice

57

Prin implementarea unui astfel de program se poate realiza
un sistem unic de gestionare şi management prin care fiecare
proiect poate fi urmărit încă de la conceperea lui şi până la
definitivarea acestuia.

Aceast instrument software se poate constitui ca un generator
al iniţiativelor de dezvoltare, conţinând o interfaţă publică
şi una internă. Interfaţă publică de comunicare interactivă
şi informare permanentă, oferă oportunitatea ca orice
membru al comunităţii să îşi poată exprima ideile sale de
dezvoltare, să identifice sursele de finanţare şi temele de
dezvoltare locală. Interfaţa internă se constituie ca un birou
virtual al experţilor în dezvoltare regională. Interfaţa activă
ar permite dezvoltarea proiectelor, creând posibilitatea
editării documentelor, conectării partenerilor, încărcării a noi
surse de finanţare, actualizării/ operaţionalizării strategiei
de dezvoltare şi realizării tuturor celorlalte activităţi ce sunt
legate de gestionarea proiectelor.

Realizarea Planului de Investiţii de Capital

În cadrul fişierelor electronice proiectele dezvoltate din
necesităţile societăţii şi coordonate de experţi locali vor
apărea într-o structură standardizată. Un element cheie în
implementarea cu succes a acestui instrument software
este training-ul funcţionarilor publici, viitori utilizatori ai
instrumentului.

Un alt instrument de lucru important este Planul de Investiţii
de Capital. Monitorizarea şi implementarea strategiei de
dezvoltare pot fi susţinute de elaborarea Planului de Investiţii
de Capital. Un program multianual de investiţii impune
utilizarea unei metodologii coerente şi unitare, cât şi a mai
multor instrumente de management financiar. Demersul
vizează un orizont de timp mediu, iar programele de investiţii
sunt eşalonate pe ani, respectând o ordine care reflectă
priorităţile comunităţii. Stabilirea priorităţilor contribuie la
atingerea obiectivelor strategice ale judeţului şi se face în
baza unei metodologii care înlătură subiectivismul şi conduce
la folosirea mai eficientă a disponibilităţilor bugetare.
Includerea în program a proiectelor de investiţii implică în
mod obligatoriu identificarea resurselor de finanţare, ca
urmare a unui exerciţiu de prognoză bugetară.
Programul multianual de investiţii creează premisele unei mai
mari consecvenţe şi coerenţe în folosirea resurselor financiare
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importantă existenţa unei platforme software, cu scopul
să eficientizeze gestionarea şi managementul proiectelor.
Aceasta se va constitui şi în centru de resurse, facilitând
totodată şi crearea de parteneriate public-privat.
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O importanţă deosebită trebuie acordată prognozei
veniturilor şi cheltuielilor bugetului local şi ierarhizării
programelor de investiţii, în funcţie de rolul pe care îl au în
atingerea obiectivelor prioritare. În acest sens avem în vedere
necesitatea administrării mai eficiente a domeniului public
şi privat, creşterea eficienţei colectării taxelor şi impozitelor
locale, dar şi indexarea şi majorarea acestora pentru a obţine
un trend ascendent al încasărilor la bugetul local, fără însa a
spori împovărător fiscalitatea.
Planul de investiţii de capital ca instrument de management
la îndemâna administraţiilor publice locale dobândeşte
o legitimitate sporită prin girul cetăţenesc, astfel încât
finanţatorii externi şi potenţialii investitori vor avea garanţia
sprijinului comunităţii în proiectele pe care le vor finanţa,

respectiv derula. Mai mult, implicarea cetăţenilor în procesul
decizional va fi garanţia accesului la fondurile interne şi
internaţionale.
Un model de planificare a investiţiilor, care sprijină dezvoltarea
durabilă, ar putea conţine următorii paşi: analiza structurii
informaţionale si a procedurii actuale, proiectarea unei
structuri organizaţionale responsabile, analiza capacităţii
financiare, prioritizarea proiectelor de dezvoltare, pregătirea
cererilor de proiecte, evaluarea opţiunilor financiare şi
elaborarea programului şi bugetului de investiţii – proiectul
Planului de investiţii de Capital.
Acest model este în conformitate cu cerinţele UE referitoare
la transparenţa, sustenabilitate, subsidiaritate şi folosirea
tehnologiei informaţiei.
Planificarea investitiilor de capital creazã avantaje
administraţiilor care utilizeazã acest instrument. Beneficiile
majore sunt urmãtoarele:
• planificarea serveşte ca punte de legãturã între dezvoltarea
localã si programele administratiei publice locale în materie
de dezvoltare urbanã, strategie, transport, parcuri si recreere,
deseuri, apã, canalizare etc.;
• asigurã coordonarea dintre programarea financiarã si cea
de executie;
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pentru atingerea obiectivelor prioritare ale judeţului Alba,
stabilind legătura dintre strategia de dezvoltare şi bugetele
anuale, precum şi dintre programarea financiară şi cea de
execuţie a obiectivelor de investiţii. Utilizat şi ca instrument
de comunicare cu mediul extern administraţiei publice,
modelul de programare multianuală conduce la coroborarea
şi armonizarea propriilor programe de investiţii cu cele
iniţiate de alte autorităţi şi instituţii publice locale, judeţene
şi naţionale, contribuind astfel la utilizarea mai eficientă a
resurselor, prin generarea unor efecte sinergice.
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În concluzie, existenţa unui model de planificare a investitiilor
permite o monitorizare continuă a indicatorilor financiari
ai autorităţilor publice, ceea ce va determina o evaluare a
capacităţii de co-finanţare a proiectelor. Se pot planifica
eficient şi echitabil finanţări prin obligaţiuni şi credite care
să menţină „sănătoşi” indicatorii financiari şi să micşoreze
riscurile. Pentru a întări capacitatea de rambursare este nevoie
de o bună structurare a datoriei şi de o bună planificare a
investiţiilor.
Implementarea strategiei judeţului Alba, Planul de Investiţii de
Capital şi platforma software care eficientizează managementul
proiectelor de investiţii vor constitui instrumente pe baza
cărora Consiliul Judeţean să poată realiza, în parteneriat cu
administraţiile locale, cu instituţiile deconcentrate la nivel
judeţean si cu mediul privat, planificarea dezvoltării socio economice pe termen mediu şi lung şi accesarea în viitor a
fondurilor europene.
4.3. Finanţarea dezvoltării

Realizarea PIC necesită atât implicarea personalului din
Direcţiile Consilul Judeţean Alba cât şi utilizarea serviciilor de
consultanţă.

În vederea implementării strategiei de dezvoltare, pentru
finanţarea diverselor proiecte de dezvoltare, Consiliul
Judeţean trebuie să identifice şi să evalueze şi surse alternative
de finanţare, unele proiecte presupunând eforturi financiare

considerabile care nu pot fi susţinute din bugetul judeţean.
Pentru finanţarea diverselor proiecte de dezvoltare locală,
autoritatea publică trebuie să identifice şi să evalueze şi surse
alternative de finanţare. Printre exemplele de opţiuni, mai des
întâlnite, de finanţare a investiţiilor se numără: venituri curente
(taxe şi impozite locale, rezervele, surplusurile, cote defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat), împrumuturile,
alocaţiile şi alocaţii speciale de la bugetul de stat, vânzarea
activelor, taxele speciale, leasing-ul, impozitarea avantajelor
viitoare, parteneriatul public-privat şi donaţiile sau fondurile
nerambursabile puse la dispoziţie de diverse instituţii
naţionale şi internaţionale.
În continuare, în Anexa 2, corespunzătoare acestui capitol,
se regăseşte o scurtă analiză referitoare la capacitatea de
finanţare în perspectiva atragerii unui împrumut de 50 mil
RON.
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• atrage atenţia asupra obiectivelor comunitare si a capacitãtii financiare;
• ajutã la stabilirea prioritãtilor dintre nevoile de investitii
prezente si viitoare, precum si la echilibrarea nevoilor cu
posibilitãtile de platã;
• asigurã informarea publicului asupra nevoilor si obiectivelor de investitii, si contribuie la formarea sustinerii
publice; permite administratiei publice locale sã îsi
dovedeascã angajarea în câteva proiecte pe o perioadã mai
îndelungatã;
• consolideazã credibilitatea financiarã (bonitatea) si asigurã
stabilitatea prin controlul asupra impozitelor, evitând, astfel,
împrumuturile neanticipate si maximizând paleta optiunilor
financiare alternative;
• identifică mijloacele cele mai eficiente si mai economice
de finanţare a obiectivelor de investiţii;
• creşte numărul ocaziilor de obţinere a finanţării din partea
guvernului şi a surselor private;
• facilitează coordonarea cu bugetul operaţional.
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Anexa 2 Scurtă analiză. Situaţie existentă şi
prognoză bugetară
Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri
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Capacitatea de finanţare în perspectiva contractării unui
împrumut de 50 mil. RON
Consiliul Județean Alba trebuie să prevină dezechilibrele fiscale structurale şi ale altor factori comuni administraţiei publice locale din România, care ar putea să afecteze bugetul
operaţional şi bugetul de capital al judeţului:
• Excedente operaţionale sustenabile numai atata vreme cat
guvernul asigura subventii pentru unele activitati care sunt in
responsabilitatea CJ (persoane cu handicap, protectia copilului) ; asistenta sociala, care este cel mai mare capitol de cheltuieli din bugetul CJ Alba nu poate fi finantat decat daca sistemul actual de subventii si sume alocate din TVA este mentinut
sau inlocuit cu un sistem de finantare mai transparent si mai
predictibil
• Incertitudinile privind suma anuală din veniturile bugetului de stat acordată acoperirii creşterii cheltuielilor (crestere
determinată de procesele de descentralizare in curs);
Începând cu anul 2003, CJ Alba a contractat datorii într-o
manieră foarte prudentă dat fiind faptul că serviciul total al
datoriei este de aproximativ 1-2% din totalul surselor de venituri proprii plus impozitul pe venit, mult sub limita legală
(20%, valabila in perioada 2004-2006).

CJ Alba a contractat împrumuturi la rate ale dobânzilor comparabile cu ratele comerciale valabile la data contractării împrumutului.
Împrumuturile au fost contractate cu bănci comerciale din
România şi au fost utilizate pentru reparatii capitale, reabilitare drumuri judetene şi îmbunătăţiri infrastructură.
Cheltuielile de capital in situaţia Consiliului Judetean
variază între 8 - 10% din totalul cheltuielilor (obişnuit pentru
administraţia publică locală din România). Cea mai mare parte
a cheltuielilor de capital sunt efectuate pentru modernizarea
drumurilor judetene.
Imprumutul contractat in 2006, este de tip credit-punte,
va fi rambursat intr-o singura transa printr-o emisiune de
obligatiuni care va fi rambursată armonizat pe o perioadă de
18 ani.
Este important de mentionat faptul că CJ Alba a rambursat
datoria la timp, astfel nici una dintre bănci nu au raportat întârzieri la plată sau plăţi penalizatoare.
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Scurtă analiză. Situaţie existentă şi prognoză bugetară
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Banca şi data
contractului

Suma împrumutului
(RON)

Rata dobânzii %

Sold datorie la 31 decembrie 2006
(RON)

Dexia
Kommunalkredit
dec. 2006

50,000,000

BUBOR3m+0,25%

50,000,000

TOTAL

Pentru a realiza cu succes implementarea strategiei de dezvoltare a judetului Alba pe perioada 2007-2013, Consiliul Judetean Alba trebuie sa sustina eforturile financiare necesare realizarii obiectivelor de interes public cat si eforturile financiare
necesare cofinanţării pentru fondurile alocate de Uniunea
Europeană.
O parte din eforturile financiare necesare cofinanţării şi
realizării obiectivelor investiţionale pot fi susţinute din bugetul judeţean însă nu toate obiectivele şi cofinanţările pot fi
suportate din buget deoarece dinamica evoluţiei veniturilor
proprii este rigidă în raport cu necesarul investiţional.
Pe aceste considerente trebuie luat în calcul un împrumut
obligatar ce va refinanţa o linie de credit cu valabilitate pe
perioada derularii execuţiilor la obiectivele investiţionale,
ceeea ce va oferi Consiliului Judeţean o mobilitate sporită
îmbinând avantajele creditului cu avantajele împrumutului
obligatar. Consilul Judeţean Alba mai are în derulare un îm-

Perioada
de graţie
(luni)

Data
rambursării
finale
2008

50,000,000

prumut format dintr-un credit Bridge Loan care va fi refinanţat
prin emisiune de obligaţiuni în valoare de 50 milioane Ron.
Având în vedere că nivelul actual la care se află gradul de îndatorare de aproximativ 16,5% este sub nivelul maxim admis
prin legislaţia în vigoare(30% din veniturile proprii), se poate
proiecta un model financiar pe o perioadă de 22 de ani din
care să reiasă influenţa acestui nou împrumut asupra bugetului Consiliului Judeţean.
Ipotezele contractării unui nou împrumut sunt:
- Credit Bridge Loan pe o perioada de 24 luni
- Tragerile din linia de credit Bridge Loan sunt egale
- Valoare Credit Bridge Loan 50 milioane RON
- Emisiune de obligaţiuni în valoare de 50 milioane
- Rambursare din vânzarea obligaţiunilor în termen de maxim
24 luni, preconizate a fi emise in trimestrul al III-lea al anului
2009; perioada de graţie la plata principalului este de 12 luni de
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Tabel. Împrumuturile contractate şi termenii acestora
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Rata BUBOR6M se calculează ca media aritmetica a valorilor
înregistrate pe parcursul ultimelor 5 zile lucrătoare anterioare
datei de referinţă.
- după momentul adoptării Euro ca monedă naţională
(estimată la 01.01.2014), dobânda aferentă obligaţiunilor se
va calcula pe baza formulei:
EURIBOR 6M + Y%
unde: EURIBOR6M este rata medie a dobânzilor interbancare
pentru capitalurile plasate în Euro la termen de 6 luni, exprimată
în procente pe an. Informaţii referitoare la cotaţiile EURIBOR se
găsesc la adresa de internet www.euribor.org. Marja Y% a fost
aproximată a fi 1,20%.
- plata dobânzii se va face trimestrial
- rambursarea principalului se va face amortizat, trimestrial în

rate egale, prima rambursare de principal se va face in trimestrul
IV al anului 2012.
Creşterile procentuale anuale ale veniturilor proprii estimate
pe perioada (2007-2029) de derulare a împrumutului sunt de
aprox. 3% faţă de anul anterior.
În ipotezele menţionate anterior vom estima o evoluţie a
situaţiei gradului de îndatorare a Consiliului Judeţean Alba.
Pentru moment, par a se menţine tendinţele de creştere
economică la nivel naţional din ultimii trei ani, ceea indică un
viitor bun pentru administraţia publică locală. Pe măsură ce
economia locală va creşte, veniturile din impozitul pe veniturile
persoanelor fizice, pe veniturile întreprinderilor mici, şi pe veniturile din taxele de servicii vor trebui de asemenea să crească.
Orice investiţie în infrastructura publică locală din partea
autorităţilor judeţene are un aport considerabil atât pentru satisfacerea nevoilor cetăţenilor şi cât şi pentru investitorii strategici care au drept criteriu de evaluare a regiunilor potenţiale
de extindere nivelul dotărilor din infrastructură.
Cu cât investiţiile autorităţilor locale sunt mai mari cu atât investitorii vor fi mai atraşi de judeţul Alba. Pe lângă potenţialul
enorm pe care-l oferă Consilul Judeţean prin investiţiile sale
investitorilor mai există şi avantajul creşterii popularităţii a
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la data emisiunii obligaţiunilor
- maturitate 20 ani;
- dobândă variabilă, calculată pentru mecanismul financiar
for-mat din credit de tip Bridge Loan si obligaţiuni generale,
pe baza formulei:
BUBOR 6M + X %
unde: BUBOR6M reprezintă rata medie a dobânzilor capitalurilor
plasate de banci pe o perioadă de 6 luni la alte bănci prin
intermediul pieţei monetare interbancare, exprimată în
procente pe an şi marja X% a fost aproximată a fi 0,95%.
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transparenţei şi a încrederii sociale a cetăţenilor. Aceştia vor
fi receptivi la schimbarea climatului socio-economic şi vor
reacţiona pozitiv în sensul creşterii productivităţii muncii şi a
scăderii ratei şomajului în regiune.
Proiecţia asupra situaţiei gradului de îndatorare generat de un
nou împrumut este reprezentată în tabelul alăturat.
Pentru ca datele din tabel să fie mai sugestive vom reprezenta
evoluţia gradului de îndatorare şi a serviciului datoriei publice
locale pe perioada derularii împrumutului în graficul de pe
pagina următoare.
Anul

Serviciul
dstoriei
publice
loacale pt.
vechiul si noul
imprumut

Proiectia gradului
de indatorare
pt.imprumutul
existent

Proiectia gradului de
indatorare pt.imprumutul
existent si noul imprumut

2006

28272,00

214,15

214,15

0,76%

0,76%

2007

37158,00

616,53

805,90

1,66%

2,17%

2008

38272,74

2750,50

4295,50

7,19%

11,22%

2009

39420,92

6532,36

10455,06

16,57%

26,52%

2010

40603,55

6319,31

10468,43

15,56%

25,78%

2011

41821,66

6106,25

10255,37

14,60%

24,52%

2012

43076,31

5893,19

10778,34

13,68%

25,02%

2013

44368,60

5661,74

12601,88

12,76%

28,40%

2014

45699,65

4540,55

10055,64

9,94%

22,00%

2015

47070,64

4400,88

9748,72

9,35%

20,71%

2016

48482,76

4261,22

9441,80

8,79%

19,47%

2017

49937,24

4121,55

9134,88

8,25%

18,29%

2018

51435,36

3981,88

8827,96

7,74%

17,16%

2019

52978,42

3842,22

8521,04

7,25%

16,08%

2020

54567,78

3702,55

8214,12

6,79%

15,05%

2021

56204,81

3562,88

7907,20

6,34%

14,07%

2022

57890,95

3423,22

7600,28

5,91%

13,13%

2023

59627,68

3283,55

7293,36

5,51%

12,23%

2024

61416,51

3143,88

6986,44

5,12%

11,38%

2025

63259,01

3004,22

6679,52

4,75%

10,56%

2026

65156,78

2864,55

6372,60

4,40%

9,78%

2027

67111,48

0,00

3340,79

0,00%

4,98%

2028

69124,83

0,00

3173,54

0,00%

4,59%

2029

71198,57

0,00

2270,26

0,00%

3,19%
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proprii

Serviciul datoriei
publice locale
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Proiecţie grad de îndatorare în perspectiva contractării unui nou
împrumut de 50 mil. RON
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Surse: Publicaţia „Glosarul UE”, editată de Centrul Infoeuropa si site-ul www.fonduristructurale.ro:

Acquis comunitar
Termenul acquis comunitar desemnează totalitatea drepturilor
şi a obligaţiilor comune care decurg din statutul de stat membru
al Uniunii Europene.
Incluzând, pe lângă tratate, şi actele adoptate de către instituţiile
UE, acquis-ul comunitar este în continuă evoluţie. Pentru a
putea deveni membre ale Uniunii, statele candidate trebuie să
transpună acquis-ul în legislaţia naţională, urmând să îl aplice
începând din momentul aderării. În anumite situaţii, se acordă,
în urma negocierilor de aderare, derogări de la această regulă.
Textele actelor legislative comunitare se găsesc în Eur-LEX,
portalul legislaţiei Uniunii Europene, a cărui adresă este
http://eur-lex.europa.eu.
Asistenţă de preaderare
Asistenţa de preaderare are rolul de a ajuta statele candidate în
îndeplinirea criteriilor de aderare (criteriile de la Copenhaga)
şi este stabilită prin parteneriatele de aderare.
În perioada 2000-2006, asistenţa de preaderare a constat în
trei instrumente financiare:

- Phare – program destinat consolidării instituţionale,
investiţiilor în infrastructură şi coeziunii economice şi sociale;
- Ispa – destinat dezvoltării infrastructurii în domeniul mediului
şi al transporturilor;
- Sapard – pentru agricultură şi dezvoltare rurală.
În perioada 2007-2012, va funcţiona un singur instrument
de preaderare, IPA (Instrument for Pre-accession Assistance
– Instrument pentru asistenţa de preaderare), înlocuind toate
instrumentele de preaderare anterioare şi programul CARDS,
derulat în perioada 2000-2006 în ţările din Balcanii de vest.
Pe lângă instrumentele financiare menţionate, Banca
Europeană de Investiţii (BEI) şi Instituţiile Financiare
Internaţionale (IFI) acordă cofinanţare statelor candidate.
Odată ce aderă la Uniune, noile State Membre, nemaiputând
beneficia de asistenţa de preaderare, primesc, pentru o
perioadă, asistenţă financiară prin Facilitatea de tranziţie,
prevăzută prin Tratatul de aderare.
Banca Europeană de Investiţii (BEI)
Banca Europeană de Investiţii este un organism financiar al
Uniunii Europene, care acordă împrumuturi pentru investiţiile
productive care contribuie la atingerea obiectivelor prioritare
ale Uniunii Europene: dezvoltarea regională, creşterea
economică, competitivitatea, ocuparea forţei de muncă,
crearea de întreprinderi, îmbunătăţirea mijloacelor de
comunicare, protecţia mediului înconjurător.

Buget
Bugetul comunitar include toate veniturile şi cheltuielile
Uniunii Europene şi este adoptat anual.
Între principiile care guvernează bugetul se află: unitatea,
anualitatea şi echilibrul.
Comisia Europeană redactează un proiect de buget anual,
care este supus aprobării Consiliului Uniunii Europene şi
Parlamentului European. Aceste două instituţii deţin, împreună,
autoritatea bugetară în cadrul Uniunii Europene. Atribuţiile lor
sunt împărţite după tipul cheltuielilor.
Pentru a oferi o continuitate bugetelor anuale, începând din
1988, au fost încheiate o serie de acorduri interinstituţionale
multianuale privind bugetul între Parlament, Consiliu şi
Comisie. Aceste acorduri sunt denumite şi „perspective financiare” multianuale. Cel mai recent acord interinstituţional
de acest tip a fost cel semnat de către cele trei instituţii pe 17
mai 2006 şi prin care s-a adoptat cadrul financiar 2007-2013.
Informaţii detaliate despre procedura bugetară, despre bugetul pentru anul curent, precum şi despre bugete anterioare, se găsesc pe site-ul Direcţiei Generale Buget a Comisiei
Europene http://ec.europa.eu/budget.
Coeziune economică, socială şi teritorială
Coeziunea economică şi socială favorizează dezvoltarea
echilibrată a întregului teritoriu comunitar, reducerea
diferenţelor structurale dintre regiunile Uniunii, precum
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5.1.Glosar de termeni privind fondurile structurale şi de
coeziune
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crescută a Comitetului Regiunilor în controlul respectării
principiului subsidiarităţii.
Comisia Europeană
Comisia Europeană este o instituţie a Uniunii Europene,
independentă din punct de vedere politic şi care apără
interesele acesteia. Comisia deţine dreptul unic de iniţiativă
legislativă comunitară, fiind, de asemenea, responsabilă cu
aplicarea politicilor comunitare, a bugetului şi cu coordonarea
programelor comunitare. În calitate de “gardian al Tratatelor”,
are şi rolul de a supraveghea aplicarea dreptului comunitar de
către Statele Membre.
Fondurile structurale şi Fondul de coeziune
Fondurile structurale şi Fondul de coeziune sunt instrumentele
financiare ale politicii regionale ale Uniunii Europene (UE), care
vizează reducerea diferenţelor de dezvoltare dintre regiunile
Statelor Membre. Astfel, aceste fonduri contribuie la atingerea
obiectivului de coeziune economică, socială şi teritorială. În
perioada 2007-2013, politica de coeziune beneficiază de 35,7%
din bugetul total al UE, ceea ce înseamnă 347,41 miliarde de
euro, împărţiţi astfel:
- 81,54% pentru convergenţă;
-15,95% pentru competitivitate regională şi ocuparea forţei
de muncă;
- 2,52% pentru cooperare teritorială europeană.
În perioada 2007-2013, sunt implementate patru fonduri

structurale:
- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), creat
în 1975, şi care urmăreşte consolidarea coeziunii economice şi
sociale, prin corectarea dezechilibrelor între regiuni. Prin acest
fond, sunt finanţate, între altele, investiţii prin care se creează
locuri de muncă durabile, investiţii în infrastructură, măsuri
care sprijină dezvoltarea regională şi locală, inclusiv sprijin şi
servicii pentru întreprinderi, în special IMM-uri.
- Fondul Social European (FSE), creat în 1958, şi care vizează
o dezvoltare economică şi socială echilibrată, sprijinind
politicile naţionale prin care se promo-vează ocuparea forţei
de muncă, o calitate mai bună şi pro-ductivitatea la locul de
muncă, precum şi reducerea excluderii sociale şi a diferenţelor
între regiuni în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă;
- Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR),
care urmăreşte îmbunătăţirea competitivităţii agriculturii şi a
silviculturii, acordând sprijin pentru restructurări, îmbunătăţirea stării mediului şi a zonelor rurale, prin sprijinul acordat
gestionării terenurilor agricole, şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în
zonele rurale şi încurajarea diversificării activităţii economice.
- Fondul European pentru Pescuit (FEP), prin care sunt finanţate activităţi care urmăresc reducerea impactului pescuitului
asupra mediului înconjurător, îmbunătăţirea serviciilor în
porturile de pescuit etc.
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şi promovarea egalităţii de şanse. Ea se concretizează prin
diverse intervenţii financiare, în special prin Fondurile
structurale şi Fondul de coeziune. Coeziunea economică
şi socială îşi are originile la Tratatul de la Roma (semnat
în 1957 şi intrat în vigoare în 1958), în al cărui preambul se
face o referire la reducerea disparităţilor regionale. În anii
1970, acţiunea comunitară a avut rolul de a coordona şi de a
suplimenta instrumentele financiare naţionale. Aceste măsuri
s-au dovedit ulterior insuficiente, dat fiind că realizarea pieţei
unice nu a condus la eliminarea diferenţelor dintre regiuni,
aşa cum fusese prevăzut. Actul Unic European (semnat în
1986 şi intrat în vigoare în 1987) a inclus, pe lângă crearea
pieţei unice, obiectivul de coeziune economică şi socială, iar
prin Tratatul de la Maastricht, această politică a fost inclusă în
prevederile Tratatului CE (articolele 158-162).
Coeziunea economică şi socială este aplicată, în principal,
prin politica regională a Uniunii Europene. Detalii despre
această politică se găsesc pe site-ul Direcţiei Generale Politică
Regională a Comisiei Europene, a cărui adresă este http://
ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm.
Constituţia Europeană prevede adăugarea obiectivului de
coeziune teritorială conceptului de coeziune economică
şi socială. Este consacrată astfel dimensiunea teritorială
a politicii regionale, iar rolul autorităţilor teritoriale este
consolidat. De asemenea, Constituţia prevede o implicare
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Subsidiaritatea este un principiu de bază al funcţionării UE
şi se traduce prin faptul că o autoritate superioară nu trebuie
şi nu poate prelua activităţile unei autorităţi inferioare, atât
timp cât aceasta poate să atingă scopul în mod eficient. De
aceea, Fondurile Structurale nu sunt direct alocate de Comisie,
principalele priorităţi ale unui program de dezvoltare fiind
definite de autorităţi regionale/naţionale în cooperare cu
Comisia, iar selecţia si managementul proiectelor rămân in responsabilitatea exclusiva a autorităţilor naţionale si regionale.
Planul Naţional de Dezvoltare a României
PNDR pentru perioada financiară 2007-2013 reprezintă
documentul de planificare strategică şi programare financiară
multianuală, aprobat de Guvern şi elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea socio-economică a
României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii
Europene.
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă
CSNR este documentul strategic de referinţă pentru
programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune în România,
CSNR face legatura intre prioritatile nationale de dezvoltare,
stabilite prin PNDR, si prioritatile la nivel european.
Program Operaţional
PO este un document aprobat de Comisia Europeană, care
permite implementarea obiectivelor conţinute de Cadrul
Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), prin includerea unui

set consistent de priorităţi cuprinzând măsuri multianuale
care implică unul sau mai multe fonduri. Daca Programul
Operaţional este finanţat de mai mult decât un fond, este
numit “program operaţional integrat”.
Detalii ale programului, numite Cadru de Implementare,
sunt decise de autorităţile naţionale sau regionale, în timp ce
Comisia trebuie să fie informată. Odată ce aceste documente
au fost aprobate, programele devin operaţionale.
Axă prioritară - una dintre priorităţile strategice dintr-un
program operaţional; cuprinde un grup de operaţiuni legate
între ele şi având obiective specifice măsurabile. (Regulamentul
Consiliului nr. 1083 din 2006)
Avans - sume transferate de către Beneficiar unui contractor,
în baza documentelor justificative, conform legii, în cadrul
unui proiect finanţat din instrumente structurale (Ordonanţa
nr. 29 din 2006, art. 1 alin (2) lit. j)).
Autoritate de Management - structură din cadrul unei
autorităţi centrale publice, responsabilă pentru gestionarea
unui Program Operaţional.
Autoritate de certificare şi plată - structură organizatorică
în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă de
certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli
transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor
transferate României din Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi
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Pentru a accelera convergenţa economică, socială şi teritorială,
Uniunea Europeană a creat în 1994 Fondul de Coeziune,
destinat Statelor Membre al căror produs naţional brut (PNB)
se află sub 90% din media comunităţii. Până în 2003, patru state
au beneficiat de finanţare prin Fondul de Coeziune: Grecia,
Irlanda, Portugalia şi Spania. În momentul de faţă, beneficiare
sunt Grecia, Portugalia, Spania (pe o perioadă de tranziţie) şi
statele care au aderat în 2004 (Cipru, Estonia, Letonia, Lituania,
Malta, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia şi Ungaria),
respectiv 2007 (Bulgaria şi România). Prin Fondul de Coeziune,
sunt finanţate proiecte în domeniul protecţiei mediului şi în
domeniul reţelelor transeuropene.
Uniunea Europeana
Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht,
Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene
de la Comunitatea Economica Europeana (CEE). UE a permis
Statelor Membre sa mearga dincolo de comertul economic
liber (eliminarea barierelor vamale) pentru a realiza o integrare
europeana vertabila, in special prin intermediul unei monede
unice si prin introducerea unei cetatenii europene. In prezent,
Uniunea Europeana are 27 de State Membre: Austria, Belgia,
Bulgaria, Cipru, Republica Ceha, Danemarca, Estonia, Finlanda,
Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia,
Slovenia, Spania, Suedia si Marea Britanie.
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spre finanţare un proiect.
Durata de implementare a proiectului - perioada cuprinsă între
data semnării contractului de finanţare şi data transmiterii
de către beneficiar a ultimei cereri de rambursare către
Organismul intermediar.
5.2.Glosar de termeni de specialitate
Surse: ABC-ul dezvoltarii economice locale, realizat in cadrul Programului de Asistenţă
pentru Administraţia Publică Locală din Romania, finanţat de USAID, 2000; Publicaţia
„Glosarul UE”, editată de Centrul Infoeuropa şi site-ul www.ec.europa.eu:

Agenda 2000
Agenda 2000 este un document strategic, adoptat de către
Comisia Europeană, pe 15 iulie 1997, şi asupra căruia şefii
de stat sau de guvern din Uniunea Europeană au ajuns la un
acord în Consiliul European de la Berlin, din 24-25 martie 1999.
Agenda 2000 stabilea un proiect pentru Europa anului 2000,
anunţând o reformă a politicilor comunitare, în special în
contextul extinderii către Europa centrală şi de est, precum şi
cadrul financiar pentru perioada 2000-2006. Au fost abordate
toate aspectele politice, economice şi sociale cu care se
confruntă Uniunea Europeană la începutul secolului XXI.
Agenda 2000 are trei părţi:
- În prima parte, erau abordate problema funcţionării interne

a Uniunii Europene, în special reforma politicii
agricole comune şi a politicii de coeziune economică şi socială,
provocările extinderii, precum şi cadrul financiar pentru
perioada 2000-2006.
- În partea a doua, era prezentată strategia de preaderare, care
încorpora două elemente noi: parteneriatul pentru aderare şi
extinderea participării statelor candidate la programele comunitare şi la mecanismele de aplicare a acquis-ului comunitar.
- Partea a treia consta într-un studiu de impact al extinderii
asupra politicilor Uniunii Europene.
Aceste priorităţi au fost incluse în aproximativ 20 de propuneri
legislative înaintate de către Comisia Europeană în 1998 şi
aplicate începând cu 1999. Pachetul acoperea patru domenii:
reforma politicii agricole comune, reforma politicii structurale,
instrumentele de preaderare şi cadrul financiar 2000-2006.
Referitor la extindere, Agenda 2000 recomanda începerea
negocierilor de aderare cu Cipru, Estonia, Polonia, Republica
Cehă, Slovenia şi Ungaria. Documentul avea ataşate opiniile
Comisiei referitoare la cererile de aderare depuse de statele
din Europa centrală şi de est până la acea dată.
Informaţii despre noua perspectivă financiară, pentru perioada
2007-2013, sunt disponibile la adresa:
http://ec.europa.eu/financial_perspective/index_en.htm
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asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a
sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din
fonduri alocate de la bugetul de stat.
Beneficiar - autorităţi ale administraţiei publice locale, societãţi comerciale (publice/private) responsabile pentru iniţierea
ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre
finanţare în cadrul Programelor Operaţionale.
Cheltuieli eligibile - cheltuieli realizate de către un Beneficiar,
aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale,
cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a
Beneficiarului (Ordonanţa nr. 29 din 2006, art. 1 alin. (2) lit. m))
Cerere de finanţare - formularul completat de către solicitant,
în vederea obţinerii finanţării prin Programele Operaţionale.
Conflict de interese - conform Ghidului Organizaţiei pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), conflictul de
interese implică un conflict între datoria faţă de organizaţia
în care îşi desfăşoară activitatea şi interesele personale
ale unui angajat, în care angajatul are interese în calitatea
sa de persoană privată, care ar putea influenţa în mod
necorespunzător îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor
de serviciu (Ghidul OECD pentru rezolvarea conflictului de
interese în administraţia publică, iunie 2003).
Contract de finanţare - actul juridic cu titlu oneros, încheiat
între Organismul Intermediar şi Beneficiar, prin care se aprobă
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preună cu educaţia şi inovarea, triunghiul cunoaşterii, prin
care Europa ar putea sa-şi menţină dinamismul economic şi
modelul social.
Programul cadru 7 pentru cercetare şi dezvoltare (2007-2013)
urmăreşte să consolideze Spaţiul European al Cercetării (ERA)
şi să stimuleze investiţiile naţionale în acest domeniu, necesare
pentru a atinge obiectivul de 3% din PIB. Între instrumentele
care stau la baza coordonării iniţiativelor în domeniul cercetării
şi dezvoltării în cadrul Comunităţii, se află:
- Programele cadru (PC) pentru cercetare şi dezvoltare
tehnolo-gică, programe multi-anuale, derulate începând din
1984. Ele includ mai multe programe specifice, în domenii
precum tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor, mediu,
biotehnologie, energie (inclusiv energia nucleară), transport şi
mobilitatea cercetătorilor. În momentul de faţă, este în derulare
Programul cadru 7 (2007-2013), cu cel mai mare buget dintre
toate programele cadru derulate până acum. Detalii despre
PC7 se găsesc pe site-ul Serviciului Comunitar de Informare
cu privire la Cercetare şi Dezvoltare http://cordis.europa.eu
- Centrul Comun de Cercetare (CCC) – organ de cercetare
care sprijină activităţile Uniunii în acest domeniu. Este format
din opt institute de cercetare de pe teritoriul Comunităţii
Europene, care corespund nevoilor specifice diferitelor politici
derulate de către Comisia Europeană. Activităţile CCC sunt
foarte dezvoltate în domeniul energiei nucleare (în special în

ceea ce priveşte securitatea) şi foarte diversificate în sectoare
precum mediu, risc industrial, sateliţi etc. CCC este finanţat
prin programele cadru pentru cercetare ale UE, având şi
venituri proprii, din contracte comerciale.
Concurenţă
În general, se consideră că pe o piaţă există liberă concurenţă,
dacă pe acea piaţă există întreprinderi, independente unele
faţă de celelalte, care derulează acelaşi tip de activităţi şi
rivalizează pentru a atrage consumatori. Cu alte cuvinte, pe
o astfel de piaţă, fiecare întreprindere este supusă presiunii
concurenţiale din partea altora. Concurenţa reală creează un
mediu competitiv pentru întreprinderi, dar, în acelaşi timp,
aduce beneficii consumatorilor (preţuri scăzute, calitate mai
bună, o gamă mai largă de produse şi servicii etc.).
Politica europeană în domeniul concurenţei vizează să garanteze existenţa unei concurenţe libere şi loiale în Uniunea
Europeană. Normele comunitare din acest domeniu (căruia
îi corespund articolele 81-89 ale Tratatului instituind
Comunitatea Europeană – TCE) au la bază următoarele cinci
principii:
- interzicerea acordurilor (de exemplu, acorduri de stabilire
a preţurilor între întreprinderi concurente) şi a practicilor
comerciale anticoncurenţiale, precum şi a abuzurilor de
poziţie dominantă, care ar putea afecta concurenţa în cadrul
pieţei comune (norme antitrust);
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Asociaţii de dezvoltare intercomunitară
Structuri de cooperare cu personalitate juridică, de drept
privat, înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile administrativ
teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de
dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în
comun a unor servicii publice; [art. 1, alin. 2, lit. C din Legea
nr 215 din 23 aprilie 2001, republicată - Legea administraţiei
publice locale, publicată în M. Of. nr. 204 din 23 aprilie 2001,
cu modificările şi completările ulterioare]
Calitatea vieţii
Calitatea vietii cuprinde următoarele atribute ale comunităţi:
artele şi patrimoniul cultural, aer şi apă curate, resursele
naturale pentru recreere şi producţie, moştenirea culturală a
comunităţii , climatul, costul vieţii, siguranţa comunităţii, calitatea locuinţelor; ea trebuie apreciată printr-o listă completă
de indicatori, cum sunt: indicatorii de educaţie, de ocupare a
forţei de muncă, a duratei muncii, ai mediului de muncă, ai
condiţiilor de locuit, de transport, de telecomunicaţii, ai timpului liber, criteriile de apreciere a relaţiilor sociale şi politice, a
siguranţei sociale, de sănătate etc.
Cercetare şi dezvoltare
Politica de cercetare şi dezvoltare este una dintre priorităţile
Uniunii Europene şi se află în centrul strategiei de la Lisabona,
care urmăreşte consolidarea ocupării forţei de muncă şi a
creşterii economice în Europa. Cercetarea formează, îm-
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competitivitatea şi ocuparea forţei de muncă” (1993), „Cartea
albă privind politica serviciilor financiare” (2005) etc.
Majoritatea cărţilor albe adoptate de către Comisie sunt disponibile, sub formă de text integral sau de rezumat, la adresa http://
europa.eu/documents/comm/white_papers/index_en.htm
Dezvoltare durabilă
Acest concept face referire la un model de dezvoltare care să
satisfacă nevoile din prezent şi, totodată, să nu compromită
capacităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface nevoile din
momentul respectiv. Prin dezvoltarea durabilă se urmăreşte
îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale indivizilor şi, în acelaşi
timp, conservarea mediului acestora, pe termen scurt, mediu,
dar mai ales lung. Astfel, dezvoltarea durabilă are trei obiective,
şi anume să atingă o dezvoltare eficientă din punct de vedere
economic, echitabilă din punct de vedere social şi durabilă din
punct de vedere al mediului.
Dezvoltarea durabilă atinge mai multe politici şi, ca urmare,
este necesară o abordare integrată. Foarte importante pentru
dezvoltarea durabilă sunt următoarele domenii: ocuparea
forţei de muncă, agricultură, comerţ, întreprinderi, pescuit,
afaceri economice şi financiare, dezvoltare, transporturi,
energie şi, în special, mediul. Pentru a realiza dezvoltarea
durabilă, este esenţial ca aspectele legate de mediu să
fie incluse în elaborarea şi în aplicarea altor politici. Acest
principiu a fost confirmat prin Tratatul de la Maastricht şi la

reuniunea la nivel înalt de la Cardiff şi stă la baza acţiunilor
coordonate la nivel comunitar pentru integrarea problemelor
legate de mediu.
Uniunea Europeană a adoptat o strategie pentru dezvoltare
durabilă în mai 2001. Această strategie a fost revizuită în
2005, pentru a-i da un nou impuls. De asemenea, i s-a dat
o dimensiune externă, prin parteneriatul global pentru
dezvoltare durabilă, adoptat de către Comisie în 2002.
Pentru a promova dezvoltarea durabilă, autorităţile publice
trebuie să ia măsurile necesare pentru a limita efectele
dăunătoare ale transporturilor şi riscurile pentru sănătate,
pentru a îmbunătăţi gestionarea resurselor naturale, în
special a consumului acestora, precum şi pentru a combate excluderea socială şi sărăcia, atât în Europa, cât şi pe
plan mondial. De asemenea, trebuie să ia măsuri pentru
combaterea schimbărilor climatice şi pentru limitarea consecinţelor acestora. Uniunea Europeană şi statele sale membre
promovează, prin acţiunile lor, dezvoltarea durabilă, nu
numai în interior, ci şi dincolo de frontiere, în special în cadrul
organizaţiilor internaţionale şi al reuniunilor.
e-Europa
Iniţiativa e-Europa a fost lansată de către Comisia Europeană
în decembrie 1999 şi aprobată de către Consiliul European
de la Lisabona, în martie 2000. Comunicarea adoptată, “eEuropa – o societate informaţională pentru toţi”, este parte a
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- controlul preventiv al concentrărilor de întreprinderi (de
exemplu, fuziunea a două mari grupuri, care are ca rezultat
dominaţia acestora asupra pieţei; orice concentrare, începând
de la un anumit nivel, trebuie supusă aprobării Comisiei);
- monitorizarea ajutoarelor acordate de către Statele Membre,
care pot diminua concurenţa, favorizând anumite întreprinderi
sau produse;
- liberalizarea sectoarelor economice monopoliste (de
exemplu, telecomunicaţiile, gazele şi electricitatea,
transportul feroviar);
- cooperarea cu autorităţile competente din afara Uniunii.
Normele privind concurenţa sunt aplicate de către Comisia
Europeană şi autorităţile naţionale competente. Cooperarea
între aceste instituţii se desfăşoară în cadrul Reţelei Europene
în domeniul Concurenţei (ECN).
Carte albă
Cărţile albe sunt documente elaborate de către Comisia
Europeană şi care conţin propuneri de acţiuni comunitare întrun anumit domeniu. În anumite cazuri, ele sunt precedate de o
carte verde prin care se lansează un proces de consultare la nivel
european. Dacă este aprobată de Consiliu, o carte albă poate
conduce la un program de acţiune în domeniul respectiv.
Între documentele de acest tip, adoptate de către Comisia
Europeană, se află „Cartea albă privind realizarea pieţei
interne” (1985), „Cartea albă privind creşterea economică,
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de nationalitate (Articolul 12 din Tratatul de instituire a
Comunitatii Europene) si remuneratia egala pentru barbati
si femei (Articolul 141). Este prevazut ca acest principiu sa
fie aplicat in toate domeniile, in special in sfera economica,
sociala, culturala si in viata de familie. Prin Tratatul de la
Amsterdam a fost introdus art. 13, care a consolidat principiul
nediscriminarii, ce este strans legat de egalitatea sanselor.
Potrivit acestui nou articol, Consiliul de Ministri este autorizat
sa intreprinda actiunile necesare pentru combaterea
discriminarii pe motive de sex, rasa, origine etnica, religie sau
convingeri, dizabilitati, varsta sau orientare sexuala. In plus,
prin programul de combatere a discriminarii (2001-2006),
Uniunea Europeana a incurajat si a sprijinit activitatile statelor
membre in combaterea oricarei forme de discriminare.
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, adoptata
in decembrie 2000 si inclusa in Constitutia Europeana in curs
de ratificare, cuprinde un capitol intitulat “Egalitate”, capitol
care consacra principiile non-discriminarii, egalitatii de gen
si al diversitatii culturale, religioase si lingvistice, precum
si drepturile copilului, ale peroanelor de varsta a treia si a
persoanelor cu dizabilitati. Constitutia stipuleaza in mod
explicit principiul egalitatii si interzice orice discriminare care
contravine valorilor care fundamenteaza Uniunea. Textul
identifica aceste principii ca prevederi generale pe care
Uniunea trebuie sa le promoveze in definirea si implementarea

politicilor si a actiunilor sale.
Fonduri publice
Conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările si completările ulterioare, fondurile publice reprezintă sumele alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei
statului, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de
stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor
speciale, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate
integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din
credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror
rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri
publice; bugetul fondurilor externe nerambursabile. Conform
Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, fonduri publice
locale reprezintă sumele prevăzute la art. 1 alin (2) din lege,
precum si cele gestionate in afara bugetului local.
Globalizarea economiei
Fenomenul globalizarii economice a fost considerat de
Consiliul European de la Torino ca fiind una dintre provocarile
majore cu care se confrunta Uniunea Europeana la sfarsitul
secolului XX. Termenul se refera la un proces de integrare
economica tot mai accentuata la nivel mondial, principalele
resorturi care il determina fiind:
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Strategiei Lisabona, prin care se stabileşte obiectivul Uniunii
Europene de a deveni, până în 2010, cea mai competitivă
şi mai dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume.
Principalele obiective ale acestei iniţiative sunt:
- să aducă toţi cetăţenii, toate familiile, şcolile, întreprinderile şi
administraţiile în era digitală şi să le furnizeze acces online;
- să creeze o cultură digitală europeană, sprijinită de o cultură
antreprenorială deschisă tehnologiei informaţionale;
- să garanteze că societatea informaţională este o societate
incluzivă.
Pentru a atinge aceste obiective, Comisia a adoptat, în mai
2000, planul de acţiune eEurope 2002. Principalele acţiuni
urmăreau să favorizeze o conexiune la internet mai ieftină, mai
rapidă şi mai sigură, să promoveze investiţiile în resurse umane
şi investiţiile financiare şi să stimuleze folosirea Internetului.
Planului de acţiune e-Europa 2002 i-a succedat planul de acţiune
e-Europa 2005, care se axa, în special, pe desfăşurarea unui
acces cu bandă largă şi la preţuri competitive, pe securitatea
reţelelor şi o mai bună utilizare a tehnologiei informaţiei de
către organismele publice (“e-guvernare”). În iunie 2005, a fost
lansată iniţiativa i2010. Aceasta este noua strategie - cadru a
Comisiei în domeniul societăţii informaţionale şi mass-media.
Egalitatea de sanse
Egalitatea de sanse este un principiu general ale carui
aspecte esentiale sunt: interzicerea discriminarii pe criterii
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Resurse locale – resursele umane, financiare, materiale şi
informaţionale existente la nivelul comunităţii, ce pot fi folosite
pentru implementarea unui plan de dezvoltare economică.
Regiuni de dezvoltare
Regiunile de dezvoltare sunt unităţi teritorial - statistice, alcătuite
din 4-7 judeţe prin asocierea liberă a Consiliilor Judeţene. Ele
corespund nivelului NUTS II în Nomenclatorul Unităţilor Statistice
Teritoriale (NUTS) ale EUROSTAT, pentru care se colectează date
statistice specifice, în conformitate cu reglementările EUROSTAT
pentru teritoriile de nivel NUTS II.
Serviciu Public
Conceptul de serviciu public are doua laturi: cuprinde atat organismele care furnizeaza servicii, cat si serviciile de interes
general puse la dispozitie de acestea. Autoritatile publice pot
impune obligatiile de serviciu public organismului care furnizeaza un serviciu (linii aeriene, transportatori rutieri sau feroviari,
furnizori de energie s.a.m.d.), fie la nivel national, fie regional.
Conceptul de serviciu public si cel de sector public (inclusiv
administratia publica) sunt adeseori in mod gresit confundate;
functiile lor, statutul, proprietatea si “clientela” lor difera.
Servicii de interes general
Termenul “servicii de interes general” desemneaza serviciile,
cu caracter comercial sau necomercial, pe care autoritatile
publice le considera a fi de interes general si, in consecinta,
ele trebuie sa respecte conditiile specifice serviciului public.

Acestea includ serviciile cu caracter ne-economic (ex.
invatamant obligatoriu, protectie sociala), obligatii ale Statului
(ex. securitate si justitie) si servicii de interes economic general
(ex. energie si comunicatii).
5.3.Cadru legislativ
Legislaţie în domeniul gestionării instrumentelor structurale
• HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru
coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor
structurale (MO nr. 346/20.04.2004)
• HG nr. 1179/2004 pentru modificarea şi completarea HG
nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru
coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor
structurale (MO nr. 690/30.07.2004)
• HG nr. 1200/2004 pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului naţional de coordonare a procesului de
pregătire pentru gestionarea instrumentelor structurale (MO
nr. 702/04.08.2004)
• HG nr. 1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului
Naţional de Dezvoltare (MO nr. 694 / 02.08.2004)
• LEGEA nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România
( MO nr. 577 / 29.06.2004)
• HG 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare
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- liberalizarea comertului international si a circulatiei
capitalului;
- progresul tehnologic accelerat si dezvoltarea societatii
informationale;
- liberalizare si privatizare.
Acesti trei factori se accentueaza reciproc: progresul tehnologic
stimuleaza comertul international, iar sistemele comerciale
internationale permit o mai buna diseminare a progresului
tehnologic. In acelasi timp, interventia redusa a guvernelor
stimuleaza dezvoltarea de noi forme de tehnologie si contribuie
la inlaturarea barierelor comerciale. Cu toate acestea, unii
observatori considera ca progresul tehnologic le permite
companiilor si persoanelor fizice sa evite cu mai multa usurinta
respectarea reglementarilor la nivel national.
Parteneriat
Parteneriatul este asocierea de interese pe plan local, între
reprezentanţii autorităţilor locale, ai mediului de afaceri şi
ai organizaţiilor ne-guvernamentale în scopul dezvoltării
economice a oraşului/zonei respective.
Program strategic
Programul strategic reprezinta cadrul de lucru pentru luarea
deciziilor în cadrul comunităţii, care identifică scopurile şi
obiectivele viitoare ale comunităţii, folosind toate resursele disponibile, împrejurările, condiţiile favorabile în vederea atingerii
scopului propus.
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• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 privind

Legislaţie în domeniul achiziţiilor publice

gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile alocate
României şi a fondurilor de co-finanţare aferente, modificată şi
completată prin OG nr. 6/2002
• Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală (art. 200, lit. c)
• H.G. nr.128/2006  privind stabilirea cadrului instituţional pentru
coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor
structurale
Legislaţie în domeniul IMM-urilor
• HG 27/2006 cu modificarile ulterioare
• Legea 346/2004 privind infiintarea si stimularea dezvoltarii
intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile
ulterioare
• Legea 143/1999 privind ajutorul de stat, modificata
• Legea nr. 514 privind statutul Comisiei Nationale a Valorilor
Mobiliare
• Legea nr. 297/2004 privind piata de capital
• H.G. nr 1211/2001 cu privire la infiintarea Fondului National de
Garantare pentru IMM-uri, amendata prin Hotararea de Guvern
nr. 1228/2003, nr. 2105/2004 si nr. 1318/2005
• Normele metodologice ale Bancii Nationale a Romaniei
nr.12/2002 amendate prin reglementarea nr. 11/2006
• O.G. nr. 28/2006 cu privire la reglementarea masurilor
financiar-fiscale

• OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii
• HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din OUG nr. 34/2006
Legislaţie în domeniul turismului
• OG nr.58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii
de turism in Romania cu modificarile si completarile ulterioare

5.4.Site-uri internet
www.europa.eu.int – Site-ul oficial al Uniunii Europene
www.ec.europa
www.finantare.ro
www.fonduristructurale.info.ro
www.fonduri-structurale.ro
www.infoeuropa.ro – Site-ul Comisiei Europene la Bucureşti
www.ier.ro – Site-ul Institutului European din România
www.mie.ro
www.mdlpl.ro – Site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
publice și Locuinţelor
www.mae.ro – Site-ul Ministerul Afacerilor Externe
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Fiscală, (M.O. nr. 269/31.03.2005)
• Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
• HOTĂRÂRE nr.170 din 09.03.2005 pentru aplicarea Legii
nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care
gestionează fonduri comunitare
• HG 1269/205 pentru modificarea şi completarea HG nr.
208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală
• Legea nr. 200/2005 privind aprobarea OUG nr. 22/2005
pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii de Conturi
• Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de
cofinanţare aferente utilizate necorespunzător
• Hotărârea de Guvern nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru
anumite proiecte publice şi private
• Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice
• Legea nr. 108/2004 pentru aprobarea OUG nr. 45/2003 privind finanţele publice locale
• Legea nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea OG nr.
119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
• Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern
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Rezultate sondaje de opinie, cercetări
Extrase din raportul întâlnirilor de lucru
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Anexe lucrare
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Aprecierea situaţiei următoarelor probleme administrative în
judeţul Alba:

În sprijinul elaborării strategiei, la nivelul judeţului Alba, sau realizat două sondaje de opinie, unul cetăţenesc şi unul
pentru mediul de afaceri.
În continuare sunt prezentate o parte dintre rezultatele
acestor sondaje şi anume cele relevante în realizarea
„Strategiei de dezvoltare a judeţului Alba”.
Sondaj 1. „Barometrul administraţiei publice locale din judeţul Alba”
Metodologie:
•
•
•

•

•

Volumul eşantionului: 1.077 persoane în vârstă de peste 18 ani
Tipul eşantionului: probabilist, stratificat, format din 3 tipuri de localităţi urbane şi rurale. Au fost efectuate interviuri
în 22 oraşe şi comune din judeţul Alba.
Selecţia subiecţilor: persoanele intervievate au fost alese prin pas statistic, din 3 în 3 apartamente sau case, pornind de
la numărul 3 al fiecărei străzi. În cadrul fiecărei case a fost intervievată acea persoană care urmează să-şi sărbătorească
prima ziua de naştere.
Reprezentativitate: eşantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă a judeţului Alba, cu o eroare statistică de
± 3% şi cu o probabilitate de 95%. Datele prezentate sunt cele culese din teren, neponderate. Verificarea corectitudinii
lor s-a făcut de către echipa coordonatoare. Astfel, un număr de 180 subiecţi au fost recontactaţi telefonic pentru a
confirma participarea la sondaj.
Ancheta de teren: 30 martie – 15 aprilie 2007
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1 Sondaje de Opinie
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Judeţul Alba ar trebui să fie un judeţ orientat în primul rând
către dezvoltarea:
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Aprecierea situaţiei următoarelor probleme administrative în
judeţul Alba:
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Cisteiu de Mures
Ocna Mures
Cugir
Aiud
Avram Iancu
Alba Iulia
Ciugud
Jidvei
Vintu de Jos
Livezile
Teius
Ighiu
Horea
Oarda de Jos
Blaj
Cunta
Bucium
Cilnic
Metes
Tartaria
Zlatna
Ciuruleasa

Turismului
27
31
44
30
80
58
31
12
35
43
24
7
57
46
19
71
56
20
43
18
33
40

Industriei
40
49
51
44
24
31
32
18
21
48
7
30
23
45
7
28
20
30
9
33
20

Agriculturii
27
20
5
18
13
12
23
52
41
36
20
80
9
19
27
21
12
60
26
73
27
20

Dacă cei intervievaţi ar fi într-o autoritate administrativă, primul lucru pe care l-ar rezolva în judeţ ar fi:

Altui domeniu

Nu stiu
7

8
7
1
8
4
6

1

4
8

8
7
4
12
8

4

7
20
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Judeţul Alba ar trebui să fie un judeţ orientat în primul rând
către dezvoltarea:
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Forţa de muncă locală - un avantaj pentru dezvoltarea economică sau o piedica? De ce?

Metodologie:
•
•
•

Cercetarea a fost efectuată în luna ianuarie 2007
Ancheta a cuprins 22 companii din judeţul Alba
Au răspuns la anchetă persoane din conducerea
firmelor: patroni, directori generali, administratori,
contabili şefi.

Întrebare: Deţine compania dvs. relaţii de afaceri cu firme din
Uniunea Europeană?

$A

.U

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

Sondaj 2: „Evaluarea nevoilor locale”
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Întrebare: Cum aţi dori să vă sprijine Consiliul Judeţean în depășirea obstacolelor pentru dezvoltarea firmei?
Participarea la cursuri de perfecţionare managerială susţinute
de experţi străini:

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

Unde apelează pentru servicii de informare și de asistenţă în dezvoltarea afacerii:

Strategia de Dezvoltare a Jude]ului Alba pentru perioada 2007-2013
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Care credeţi că sunt principalele bariere, piedici ale dezvoltării economice la nivelul judeţului Alba?

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

Domenii în care se consideră ca este nevoie de training si/sau consultanţă:

Strategia de Dezvoltare a Jude]ului Alba pentru perioada 2007-2013
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Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

Strategia de Dezvoltare a Jude]ului Alba pentru perioada 2007-2013

Cele mai importante 3 măsuri, în ordinea importanţei, care ar trebui să le promoveze Consiliul Judeţean pentru a sprijini repondenţii
în dezvoltarea afacerilor:

Demografie și Ser vicii Publice
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Cele mai importante puncte tari, în ordinea importanţei, pe
care le are judeţul Alba şi ar putea să le utilizeze în procesul de
dezvoltare economică:

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

Cele mai importante 3 investiţii, în ordinea importanţei, pe care ar trebui să le promoveze Consiliul Judeţean
pentru a sprijini dezvoltarea afacerilor:

Strategia de Dezvoltare a Jude]ului Alba pentru perioada 2007-2013
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Cum ar trebui să devină judeţul Alba:

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

Cele mai importante oportunităţi, în ordinea importanţei, pe care le are judeţul Alba şi ar
putea să le utilizeze în procesul de dezvoltare economică:
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Probleme existente in domeniul:
Surse de alimentare cu apa potabila
Reteaua de alimentare cu apa
Reteaua de canalizare
Epurare ape uzate
Terenuri industriale poluate
Reteaua de alimentare cu gaz natural
Reteaua de electrificare
Reteaua de telefonie fixa
Deseuri menajere
Drumuri judetene
Zone de agrement
Protejarea patrimoniului natural
Protejarea patrimoniului construit
Renovarea fondului de locuinte
Transport auto judetean persoane
Servicii sociale
Servicii de sanatate
Servicii de educatie
Servicii de siguranta, politie, pompieri
Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren
etc.)
Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale
Resurse umane in sectorul economic al
productiei agricole
Resurse umane in sectorul tertiar (servicii)
Resurse umane in sectorul administratiei
publice

Probleme prioritate1
1-3 ani

Probleme prioritate2
3-5 ani

76.92%

30.76%

61.53%

38.46%

Probleme prioritate3
5-7 ani

53.84%

38.46%

7.69%

23.07%

53.84%

23.07%

Problemeprioritate4
7-10 ani

7.69%

46.15%

38.46%

7.69%

23.07%

30.76%

23.07%

15.38%

92.30%

7.69%

38.46%

46.15%

15.38%

61.53%

15.38%

15.38%

84.61%

15.38%

15.38%

46.15%

30.76%

7.69%

38.46%

30.76%

23.07%

15.38%

38.46%

23.07%

23.07%

7.69%

30.76%

38.46%

15.38%

15.38%

53.84%

15.38%

15.38%

15.38%

38.46%

46.15%

15.38%

53.84%

15.38%

15.38%

30.76%

38.46%

23.07%

30.76%

46.15%

7.69%

15.38%

7.69%

61.53%

15.38%

15.38%

7.69%

53.84%

23.07%

15.38%

23.07%

46.15%

23.07%

15.38%

30.76%

23.07%

30.76%

7.69%

92.30%

În perioada martie-iunie 2006 s-au distribuit chestionare
primarilor şi consilierilor locali, pentru identificarea problemelor cu care se confruntă judeţul Alba.
Priorităţi în rezolvarea problemelor existente în judeţul
Alba, după cum reies ele din interpretarea răspunsurilor la
chestionare, sunt prezentate în tabelul următor.

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

2 Rezultate chestionare

Priorităţi în rezolvarea problemelor existente în judeţul Alba:
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Listă Participanţi

3 Extrase din rapoartele întâlnirilor de lucru

Raport asupra întâlnirilor de lucru organizate cu primarii din judeţul Alba
16-19.05.2006

Obiectivul work-shop-urilor
Discuţii pe palierele social, de mediu şi economic în vederea identificării
problemelor majore ale comunelor din judeţul Alba, precum şi a oportunităţior
de dezvoltare şi de cooperare între localităţi.

Work shop 1, Alba Iulia, 16.05.2006

Nr.Crt.

Primăria

1.

Aiud

2.

Cugir

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Sebeş
Teiuş
Ocna Mureş
Almasu Mare
Berghin
Blandiana
Ceru Bacainti
Ciugud
Câlnic
Cricău
Cuţ
Daia Româna
Farau
Galda de Jos
Gârbova
Hoparta
Întregalde
Livezile
Lopadea Nouă
Mirăslău
Meteş
Noslac
Ohaba
Pianu
Ponor
Rădeşti
Rîmeţ
Rîmetea
Roşia de Secaş
Săliştea
Şibot
Şugag
Stremţ
Vinţu de Jos

Reprezentant
Florea Delia
Pop Meda
Voicu Aurel
Tiru Cristina
Cârpinisianu Stefan
Mateica Iacob
Cristea Sorin
Zaharie Aron
Bica Vasile
Gherman Nicolae
Giurgiu Aurel
Damian Gheorghe
Cuntan Codruta
Lupsan Emil
Cutean Eugen
Mihu Nicolae
Stavar Augustin
Giorgiu Floare
Fulea Ioan
Popa Augustin
Lupşa Silviu
Irimie Daniel
Indreiu Marin
Mărginean Aurel
Varvara Nicolae
Vinteler silviu
Mihălţan Nicolae
Luca Camelia
Botan Ioana
Lazăr Aurel
Dan Aurel
Botar Gheorghe
Damian Ilie
Stănilă Emil
Julea Toma
Jinar Constantin
Sârbu Ion
Danciu Alexandru

Funcţia
Sef serviciu tehnic
Consilier
Viceprimar
Referent spec.
Viceprimar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Agent DL
Primar
Primar
Viceprimar
Primar
Inspector urbanism
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Secretar
Secretar
Primar
Primar
Viceprimar
Viceprimar
Primar
Viceprimar
Primar
Primar
Primar

Vinţu de Jos

Danciu Alexandru

Primar

Persoanele care pleacă la muncă în străinatate se intorc în pro porţie de 90%

Mirăslău

Marginean Aurel

Primar

6 sate, dintre care 4 sunt pe cale de dispariţie (între 17 şi 60 de persoane într-un sat, populaţie îmbătrânită, fără școli și fără copii);
la celelalte 2 sate sporește numărul populaţiei, existând investiţii în locuinţe

Radeşti

Lazar Aurel

Primar

4 sate dintre care 2 sunt îmbătrânite (nu există tineri sub 30 de ani) există 15 persoane plecate, 5 cu studii superioare și 10 muncitori,
care ulterior se vor întoarce în comună

Cugir

Întregalde

Rîmeţ

Voicu Aurel

Lupşa Silviu

Dan Aurel

Viceprimar

- 26 000 persoane, comparativ cu 31 600 în anii 90
- 2200 persoane plecate in străinătate
- 700 navetiști către Alba Iulia, Sebeș, Oraștie
- Șomaj ridicat; situaţia se va agrava din 2007, moment în care 5000 persoane disponibilizate nu vor mai beneficia de indemnizaţii (7-8 mil lei)
pentru disponibilizări colective
- La uzine fuseseră angajaţi 20000 de oameni, iar problema șomajului există și în comunele învecinate: Vinţ, Sibot, Zlatna
- Strategie de dezvoltare elaborată
- Parteneriat probabil pe zona Cugir-Șugag în vederea dezvoltării turismului rural (studiu de prefezabilitate)
- Capacitate de producţie-dotări tehnice
- 310 km pătraţi de pădure( foioase, conifere), din care s-a exploatat ¼ din cota stabilită

Primar

- Lipsa locurilor de muncă
- 857 locuitori; populaţia în continuă scădere
- 11 sate, dintre care jumătate sunt pe cale de dispariţie (ex: două-trei familii/sat)
- Zonă cu potenţial turistic

Primar

- Problema depopulării: 750 de locuitori; anual migrează definitiv 20 locuitori
- În prezent condiţii grele de acces, lipsă agenţi economici, lipsă locuri de muncă
- Potenţial agricol: comuna a fost un important furnizor de produse agricole în special pentru Aiud
- Potenţial turistic în partea de sud: Mănăstirea Rîmeţ, Cheile Rîmeţului
- Legături cu comunele Întregalde, Ponor și Salciua

Ponor

Ioana Botan

Secretar

- Principala problemă: infrastructura, drum judeţean distrus, acces greoi
- Problema depopulării: populaţie de 700 locuitori, în scădere
- Zona nu a fost cooperativizată și prin urmare populaţia nu beneficiază de pensii
- Primul produs tradiţional din judeţ: “Cașul de vacă Ponor”
- Potenţial turistic
- Crește numărul persoanelor interesate de Programul Fermierul; interes pentru agroturism, înfiinţarea de microferme

Şugag

Jinar Constantin

Primar

- Problema depopulării: migrarea definitivă către zone de șes; 100 de locuitori au părăsit comuna în ultimii 4 ani

Cut

Cutean Eugen

Primar

- Problema infrastructurii
- 150-200 navetiști către Cugir, rămân șomeri în urma ordonanţei, dar p ot fi acaparati de industria de la Sebeș (sudori, strungari)
- 200 persoane plecate la muncă în străinătate
- Potenţial: prelucrarea lemnului
- Repopulare a zonei: investiţii in terenuri și locuinţe a celor din Sebeș și din străinătate
- 2 km de șosea naţională: Sibiu-Sebeș

Ciugud

Damian Gheorghe

Primar

- Populare a comunei: migrare dinspre orașe spre Ciugud; investiţii în terenuri și locuinţe
- Cooperare Ciugud-Sântimbru-Vinţi pentru proiecte comune
- Probleme de infrastructură

Ohaba

Mihaltan Nicolae

Primar

- Problema depopulării: în prezent 870 loc.; din ’92 au părăsit comuna 630 persoane
- Populaţie îmbătrânită: 60% dintre locuitori sunt peste 70 ani; peste 500 de pensionari din agricultură
- Suprafeţele de teren lucrate sunt in scadere; 100 ha de vie terasata, nelucrata
- Sate dispersate, acces greoi
- Lipsă agenţi economici

Săliştea

Stanila Emil

Primar

- 2300 loc, 10% la muncă în străinătate
- 4 sate: 1 sat cu rromi (lipsă alimentare cu apă), 1 sat de munte (problema depopulării, populaţie îmbătrânită)
- Există o migrare dinspre orașe: persoane care investesc în locuinţe

Primar

- Depopulare în ultimii 15 ani din cauza închiderii minelor; de la 3300 loc. în ’90 la 650 în prezent
- Revigorare: programe Sapard pentru pensiuni și microferme
- Potenţial turistic
- Potenţial: izvor de apă caldă din stâncă de calcar, neexploatat

Primar

- 2 sate îmbătrânite
- Oportunitate: apropiere de Sibiu
- Repopulare datorită sașilor care se întorc în comună
- Problema drumului judeţean: Calinic-Cuci-Sebes

Almaşu Mare

Zaharie Aron

Gârbova

Fulea Ioan

Work shop 2, Câmpeni, 17.05.2006
Listă Participanţi:
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Primăria
Baia de Arieş
Câmpeni
Arieşeni
Avram Iancu
Bistra
Ciuruleasa
Mogoş
Ocoliş
Poiana Vadului
Sohodol
Vadu Moţilor
Vidra

Reprezentant
Bora Gheorghe
Napcu Alina
Lazea Rovin
Avram Iancu
Bîrla Marin
Buta Marcel
Macovei Liviu
Jucan Alin
Hanes Vasile
Trif Nicolae
Pleşa Gheorghe
Oarga Ioan

Funcţia
Viceprimar
Consilier
Viceprimar
Primar
Inspector
Referent
Primar
Primar
Viceprimar
Viceprimar
Viceprimar
Inspector PC

Aspecte discutate:

Avram Iancu

Heler Sandu

Primar

- Există strategie elaborată
- Problema depopulării
- Probleme pe infrastructură; Studiu de fezabilitate pentru aliumentarea cu apă
- Colaborare cu jud Bihor
- Interes pentru programul Fermierul (2 persoane) și pentru microferme (Sapard); au existat tentative pentru realizarea unei ciupercării

Sohodol

Trif Nicolae

Viceprimar

- Există o strategie a comunei
- Legarea de Hunedoara; drumul ar scurta ruta Câmpeni-Bran

Poiana Vadului

Hanes Vasile

Viceprimar

- Probleme cu infrastructura (drum, canalizare, apă)
- Sate disprersate, izolate, informare redusă
- Există potenţial agroturistic (Muntele Găina), dar nu sunt resurse financiare

Primar

- 90 % din populaţie trăiește din pensiile de la mină, dar Ocoliș nu e recunoscută ca fosta zonă minier ă
- 4 rezervaţii naturale; fiind declarată zonă protejată, exploatarea de marmură a fost stopată
- Oportunităţi pentru produse ecologice (creșterea animalelor)
- Potenţial turistic: 2 Chei; trasee montane

Ocoliş

Jucan Alin

Arieşeni

Lazar Rovin

Viceprimar

- Turism: 2 pârtii de schi; există proiecte pentru încă 2
- 7 pensiuni
- 30 gospodării practică agroturismul
- Atracţie în zonă: Peștera Scărișoara
- Cooperare pentru dezvoltare turistică (societate pe acţiuni) între Garda de Sus, Arieșeni, Scărișoara și Albac
- PUZ aprobat pe zona Arieșeni

Mogoş

Macovei Liviu

Primar

- Potenţial turistic: curenţii de aer favorabili pentru practicarea sportului cu deltaplanul
- Există interes pentru cumpărarea de locuinţe în zonă
- S-a demarat un proiect Sapard pentru drumuri comunale (probleme cu drumul judeţean la Bucium)

Viceprimar

- Închiderea întreprinderilor miniere a afectat bugetul local și a cauzat creșterea șomajului și migraţia accentuată a populaţiei
- Lipsa locurilor de muncă
- Program SAMTID (20 mld lei) pentru infrastructură (apă, canalizare)
- Rampa de colectare a deșeurilor în zona M-ţilor Apuseni, cu punctul central la Sohodol

Baia de Arieş

Bora Gheorghe

Câmpeni

Napcu Alina

Consilier

- Se va deschide un Centru de Informare Turistică la Câmpeni (CJ Alba)
- Proiect de dezvoltare turistică a zonelor miniere
- Renovarea Hotelului Tulnic și amenajarea de spaţii de parcare( 578 mii euro)
- Industrie: exploatarea și prelucrarea lemnului - fabrica de mobilă; fabrică de tricotaje
- 2900 ha pădure în patrimoniu - Primărie
- Probleme pe infrastructură (drumuri)

Vadu Moţilor

Plesa Gheorghe

Viceprimar

- Centru pentru Prelucrarea și Colectarea Laptelui (construit, dar respins la punerea în funcţiune; mai necesită 4 mld lei pentru a corespunde normelor europene)

Work shop 3, Blaj, 19.05.2006
Lista Participanţi
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Primăria
Blaj
Cenade
Cergău
Cetatea de Baltă
Crăciunelu de Jos
Jidvei
Mihalţ
Sona
Sâncel
Valea Lungă
Caritas Mitropolitan Blaj

Reprezentant
Stefanescu Sergiu
Sorostinean Maria
Neta Doina
Herman Gheorghe
Bucur Lenuţa
Hothat Ioan
Cârnat Marin
Opriţa Ioan
Biniş Gheorghe
Oltean Maria
Claudiu Nicuşan

Funcţia
Secretar
Referent
Referent
Viceprimar
Primar
Primar
Primar
Referent cadastru
Viceprimar
Inspector Urbanism
Secretar General

Aspecte discutate:

Sâncel

Binis Gheorghe

Viceprimar

- Acţiuni în derulare: Proiect SAMTID pentru alimentare cu apă de la Seb eș-Cetatea de Baltă
- Necesar sistem de canalizare
- Proiect “Drumul Vinului” aprobat din 2005- șoseaua principală se va executa din 2007
- Populaţie îmbătrânită (majoritatea pensionari); există 4 cazuri de bătrâni singuri, fără ajutor; tineri plecaţi la muncă în s trăinătate

Jidvei

Horhat Ioan

Primar

- Potenţial: cultivarea viţei-de-vie (S.C. Jidvei a câștigat 4 medalii de aur în Franţa pentru Reisling, Sauvignon Blanc și Regală Românească)
- Proiectul “Drumul Vinului” – jud. Alba şi Mures - până la Sovata
- Există proiecte pe infrastructură (2 km drum), pe social: rromi
- Priorităţi pe viitor: domeniul social, economic (investiţii) și infrastructură (sistemul de apă- canalizare)
- Se dorește formarea unei salbe de 12 lacuri și realizarea unui muzeu, pe Valea Jidveiului

Mihalţ

Carnat Marin

Primar

- Probleme de infrastructură
- Lipsa investitorilor

Blaj

Stefanescu Sergiu

Secretar

- Există strategia de dezvoltare a orașului- faza de dezbatere publică
- Există planul pentru unirea administrativ-teritorială prin asocierea comunelor din jurul Blajului (se asigura transportul public și
rampă de transfer pentru groapa de gunoi - Sancel)
- Proiect SAMTID (1,7 mil euro) pentru infrastructura (13 km de drum, sistem de apă-canalizare)
- Oportunitate: Investiţia Bosh
- Parc industrial de 15 ha
- Idee pentru construcţie Supermarket
- Proiect PHARE pentru șoseaua de centură, care urmeaz ă a fi finanţat din 2007 (în parteneriat cu Compania Naţională de Drumuri și Poduri)
- Potenţială sursă de dezvoltare pentru Blaj: Mitropolia Greco-Catolică
- Problemă: Lipsește forţa de muncă calificată; lipsa finanţării pentru comune (cu excepţia Jidvei)

Cetatea de Baltă

Herman Gheorghe

Viceprimar

- Cea mai mare comunitate de rromi din Alba: 400 rromi
- Există proiecte pe infrastructură aflate la stadiul realizării studiului de fezabilitate (alimentare apă, canalizare)
- Se începe un proiect pentru un Cabinet de Informare pentru Cetăţeni

Crăciunelul de jos

Bucur Lenuta

Primar

- Studii de fezabilitate pentru sistemul de canalizare
- Prioritatea: Infrastructura

Valea Lungă

Oltean Maria

Inspector Urbanism

- Studiu de fezabilitate pentru alimentare cu apă și canalizare
- Implicaţi în proiectul “Drumul Vinului”
- 2 sate îmbătrânite
- 4-5 cazuri de copii (13-15 ani) rămași singuri, având părinţii plecaţi la muncă în străinătate

Cenade

Sorostinean Maria

Referent

- Migrarea masivă a populaţiei spre oraș și în străinătate
- Nu se lucrează pământul; există suprafeţe de teren libere pentru investiţii

Interviuri desfăşurate în judeţul Alba în perioada 15 - 19.05 2006

Inspectoratul Teritorial de Muncă

Casa de Pensii

Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate
Socială (actuala Direcţie Generală de Muncă şi
Protecţie Socială)

Fit Dorel

Mihăilă Ionel

Crişan Ioan

Inspector Şef

• Puncte tari ITM:
- În 2007-2008 se va realiza interconectarea între punctele de lucru teritoriale (filiale-sucursale),
favorizând creșterea eficienţei
- La ITM Alba există cel mai bun nucleu informatic dintre toate ITM din ţară
• Probleme majore ale ITM
- Lipsa forţei de muncă și lipsa motivaţiei
- Birocraţia specifică sistemului bugetar (nemulţumirea firmelor)
- Munca fizică și nu informatizată cu carnetele de plată și declaraţiile lunare (60 000 de carnete de plată
și 8 000 de declaraţii care trebuie prelucrate)
- Salariile mici (cele mai mari salarii: 13.500.000 lei brut)
• Viziunea asupra problemelor majore ale judeţului Alba
- Vor dispărea unitaţile economice care operează în momentul de faţă pe piaţă, în special în industria alimentară
- Gradul de ocupare a forţei de muncă este scăzut
- Rata șomajului va crește în 3-5 ani, precum și munca la negru
• Obiectivul major pentru judeţ
- A se reuși atragerea investitorilor străini, în scopul infuziei de capital
- Identificarea drumurilor impracticabile și investiţia în infrastructură

Director

• Puncte slabe ale instituţiei
- Achiziţionarea unui nou sediu pentru instituţie, din cauz a revendicării clădirii actuale (buget insufi cient -18 mld)
- Salarii mici pentru funcţionarii publici
- Instabilitatea forţei de muncă
- Spaţiu de arhivă neadecvat pentru păstrarea arhivei pasive și active
• Strategia instituţiei
- CNPAS implementează strategia naţională în judeţe
- Nu există o strategie pentru judeţ, deoarece bugetul este anual
• Problema majoră a judeţului
- Infrastructura (drumurile); investiţia în infrastructură ar atrage investitori și ar ajuta la dezvoltarea turismului
• Primul obiectiv pentru judeţ
- Realizarea strategiei judeţului

Director Adjunct

• Strategii, programe în domeniul social
- Înfiinţarea inspecţiei sociale (program pt 2007), pentru realizarea inspecţiei sociale la nivel local și judeţean
- 2006-2007 reglementarea legilor în vederea descentralizării serviciilor sociale (în viitor, DDFSS va avea activităţi de
inspecţie / control și ca agenţie de plăţi)
- În domeniul formării profesionale sociale, se vor autoriza persoane fizice pentru predare cursuri
• Probleme în domeniul asistenţei sociale
- Necesitatea unei legislaţii unitare, pentru a nu mai exista suprapuneri în prestaţiile sociale ale diferitelor instituţii
- Definirea clară a responabilităţilor fi ecărei instituţii
- Necesitatea descentralizării serviciilor sociale la nivel mic
- Echilibru la nivel local pe bugete
- Acreditorii tuturor serviciilor sociale (de stat, ONG și PF)

Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate
Socială (actuala Direcţie Generală de Muncă şi
Protecţie Socială)

Inspectoratul Judeţean de Poliţie

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului

Inspectoratul Şcolar Judeţean

Crişan Ioan

Cuţanu Rodica

Benga Emil

Sandu Cornel

Director Adjunct

• Obiective pentru judeţ
- Să se axeze pe turism. Există posibilitatea dezvoltării turismului vs. Roșia Montană, deoarece acestea se pot realiz a în
paralel. Următorul proiect vizează protejarea mediului și copertarea.
- Vizarea industriei alimentare ușoare și nu a industriei grele, ale cărei ramuri vor disparea. Spre exemplu agricultura
ecologică prin produse care aduc atât caștig cât și sănătate. Se îmbină for ţa de muncă cu asigurarea nevoilor.
- Alegerea echilibrelor. Evitarea dezastrelor ecologice; ex:Sebeș- poluarea din cauza fabricii de placaje, lemn
- Infrastructura-drumurile
• Viziune a judeţului în 10 ani
- Șomajul va scădea, se va realiza o normalizare și va fi mai bine decât în prezent
- Nu se va înregistra o depopulare a judeţului, dar oricum migrarea nu ar trebui să sperie, pentru că se poate înregistra
o altă eficienţă
- Va fi un boom economic (bani și creier)

Institutul de
Cercetare şi
Prevenirea
Criminalităţii

• Probleme majore în domeniul criminalităţii
- Problema traficului de fiinţe umane
- Pe viitor o mare problemă va fi cea a consumului de droguri. Pe lângă consumul de droguri, vor fi probleme cu consumul
de alcool și tutun, această preconizare fiind datorată faptului că alcoolul și tutunul sunt tolerate de elevi și chiar de către
copiii de grădiniţă, după cum reiese din interviuri.
- Infracţionalitatea la copiii mici
- Pe primul loc sunt furturile, în creștere fiind furturile din societăţi comerciale. Ca și indicatori, majoritatea fur turilor sunt
la tineri, iar factorul favorizant e alcoolul. În general Alba nu este un judeţ cu probleme.
- Nu există problema vandalizării caselor, dar copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, sunt e xpuși la
riscuri. S-a început identificarea lor împreună cu autorităţile locale, dar nu există documente o ficale pentru statistici.
• Zone cu incidenţă mai mare pe criminalitate
- Infracţionalitatea migrează, și din păcate se comunică pe cazuri punctuale. Ar trebui să se comunice intrajudeţean pe
Regiunea 7 Centru.
- Zonele criminogene: periferia orașelor, gara, autogara, cartierele cu populaţie defavorizată
- Probleme sunt la Cugir, datorita somajului mare, si la Aiud.
• Probleme majore ale judeţului
- Infrastructura din care derivă alte probleme
- Cele 3 cruci negre pe hărţile turistice: Zlatna, Fraţi (Sebeș) si Roșia Montană
• Obiective majore pentru judeţ
- Valorizarea potenţialului turistic. Nu există firme de turism în Alba și nu prea există tabere în judeţ.

Director Adjunct

• Probleme în sistemul social
- Politica în sistemul social este reactivă- se reacţionează la evenimente în loc să se preconizeaze riscuri. S trategiile nu sunt
adaptate specificului fiecărei zone în parte
- Adunarea datelor din teritoriu se face greoi, comunicarea fiind deficitară: răspunsuri puţine și succinte din partea
primăriilor, care nu acordă atenţie programelor, dar cu toţii arată cu degetul spre Direcţie în cazul unei probleme
Sistemul de intervenţie cu asisenţă socială e un mamut greu de stăpânit
- Sistemul nu va fi eficient până nu se va descentraliza. Structura este aberantă, Direcţia fiind atât autoritate cât și furnizor
de servicii. Soluţia este ca direcţia să rămână organizaţie de management, iar ONG -urile să ia sub tutela cămine
- Organizaţiile ocolesc în general cazurile grave, de profunzime, cu persoane imobilizate sau care au nevoie de asistenţă
permanentă, munca fiind mai mult în activitatea de consiliere
- Problema bugetului: banii sunt trimiși semestrial, pot exista întârzieri și totodată se împar t cu dificultate pe luni în
funcţie de necesităţi (ex: buget pentru cheltuieli materiale- acoperit până în aprilie, iar pentru salarii până în noiembrie;
în acest caz s-a structurat bugetul pentru a fi bani disponibili pentru ambele necesităţi până în august). Este o problemă
majoră în sistem și nu se știe pentru cât timp funcţionarii publici vor mai fi dispuși să se confrunte cu această situaţie.
- Problema existenţei beneficiarilor din alte judeţe pentru care Alba plătește (7-9 mil/ persoană). Se poate face o convenţie
cu alte direcţii, dar acestea nu sunt obligate să plătească cheltuielile (ex: Centrul Neuropsihic Gâlda)
- Probleme cu copii asistaţi în centre (standarde de confort ridicate) și care nu acceptă munca de jos și devin ulterior
infractori și cerșetori

Inspector Şef

• Probleme majore ale instituţiei
- Problema cea mai mare este cea a infrastructurii.Există școli care n-au mai fost dotate de 20-30 de ani
- Finanţarea unităţilor de învăţământ să se facă de consiliile locale, nu de către ins pectorat; dar satele izolate nu au fonduri
- Nu există personal calificat în zolele izolate, ci profesori titulari pe mai multe discipline.
- În mediul rural se desfășoară învăţământul simultan, datorită numărului mic de copii. Problema se va rezolva din
septembrie 2006 prin comasarea școlilor. În vederea acestui proiect se vor desfiinţa 23 de școli și 9 sunt comasate, pentru
a avea unităţi școlare cu minimum 200 elevi, finanţările de la Minister fiind proporţionale cu numărul de elvi. Există și un
program la nivel naţional pentru asigurarea transportului în mediul rural care trebuie să se desfășoare din toamnă.
- Probleme la Blaj unde comunitatea greco-catolică revendică clădirile (toate clădirile sunt revendicate, cu excepţia unei
școli generale și a unei grădiniţe)
- Nu există grup școlar avizat pe formare profesională; sunt ateliere și relaţii cu unităţi economice
• Proiecte și programe
- În parteneriat cu CJAlba, cel mai mare proiect: ‘Împreună pentru educaţie de calitate” (500.000 euro) pentru comunităţile
cu mulţi rromi (Blaj, Sebeș)
- Programele pe infrastructură
- S-au primit 60 laboratoare informatice pentru școli (2005-2006) și 18 mld lei pentru reabilitări, existând propunerea pentru
încă 18 mld din partea Ministerului. Pentru aceste fonduri s-a estimat necesarul pe școală/comună.
- In 2005 s-a achiziţionat mobilier (3,6 mld lei); se preconizează rezolvarea defi nitivă a acestei probleme în 2 ani
- Pentru Blaj există propunere de program în vederea c onstruirii unui campus școlar

Inspectoratul Şcolar Judeţean

Direcţia pentru Sport

Direcţia pentru Sănătate Publică

Inspector Şef

• Probleme majore ale judeţului
- Lipsa investitorilor mari
- Calitatea drumurilor
- Există potenţial turistic dar nu vin investitori datorită problemelor infrastructurii rutiere

Director

• Probleme majore ale Direcţiei
- Lipsa bazelor sportive. Problema desfiinţării bazei sportive (stadionul Mecanica); încălcarea legii 69/2000, care prevede
realizarea altei baze sportive în cazul desfiinţării
- Nu există o sală polivalentă în municipiul Alba Iulia
- Necesitatea reabilitării pistelor de atletism
- Necesar un cămin pentru sportivi
- Nu se pot desfășura activităţile de volei și handbal profesionist, pentru că nu există săli (min 6m înălţime); sală improprie
și pentru hatere
- Comunicare greoaie în teritoriu
• Probleme la nivel de judeţ
- Nu există spaţii verzi și locuri de joacă pentru copii
- Infrastructură
• Obiective pentru judeţ
- Stabilirea și axarea pe domeniile de performanţă: turism-agroturism
- Posibilitatea pentru caiac-canoe pe ape repezi și realizarea de trasee montane
- La nivel judeţean formare profesională pentru tineri

Muntean Ioan

Director

• Situaţia actuală în sistemul de sănătate
- Proces de restructurare pe capitole, modificări de structuri, desfiinţări și comasări de spitale; obligativitatea acreditării în
funcţie de competenţe
- Se elaborează o restructurare de paturi, urmărindu-se finanţarea pe act medical prin reducerea de paturi, care va
presupune și o reducere de personal
- La nivelul Direcţiei urmează desfiinţarea acesteia și înfiinţarea Autorităţii Sanitare Judeţene, precum și înfi inţarea
Inspecţiei Sanitare de Stat, structura interjudeţeană cu puncte de lucru în municipii.se urmărește evitarea subordonării
faţă de Prefectură.
- Fonduri de la Banca Mondială pentru ridicarea nivelului de dotare cu aparatură de urgenţă și p entru Rebilitarea
Serviciului de Urgenţă la Spitalul Judeţean prin pregătire pentru medici pe cele 2 ser vicii: asistenţă Medicală de Urgenţă
și Asistenţa Mamei și copilului
• Probleme în sistemul de sănătate
- Probleme mari în M-ţii Apuseni la patru spitale/cabinete comunale (Baia de Arieș, Câmpeni, Abrud, Zlatna)
- Lipsa specialiștilor în zonele rurale și de munte, care nu doresc să pre steze servicii în aceste zone cu probleme socioeconomice (ex: 1 Câmpeni, 1 Abrud, fără asistenţi, nu-și pot desfășura activitatea decât asistându-se reciproc). Soluţia
este de unificare a spitalelor, concentrarea resurselor, aparaturii în vederea eficientizării muncii și a investiţiilor.
- Problema clădirilor revendicate. Pentru Sebeș (din 11 locaţii, 4 revendicate) se va realiza un proiect de construcţie a
unei aripi extinse pe terenul spitalului și reabilitarea vechii clădiri, în vederea comasării tuturor serviciilor și reducerii
cheltuielilor pe unităţi prin crearea unui sistem centralizat (50% suport Consiliul Local)
• Probleme la nivelul judeţului
- Rezolvarea problemei drumurilor în zona M-ţilor Apuseni, în vederea dezvoltării potenţialului turistic și atragerii
investitorilor
- Reabilitarea cu apă

Orzea Corneliu

Preşedinte

Arghiuş Ioan

Şef Departament
de Consultanţă şi
Integrare

Sandu Cornel

Suşa Dan

Camera de Comerţ şi Industrie Alba

- Misiunea CCI: consolidarea comunităţii de afaceri
- Obiective CCI: creșterea competivităţii, promovarea întreprinderilor, dezvoltarea resurselor umane (formare continuă)
- Colectare materiale despre “Potenţialul economic și de cooperare al judeţului Alba”
- Discuţie și colectare date despre mediul de afaceri

Interviuri desfăşurate în judeţul Alba în perioada 07 - 08.02.2007

Direcţia de Dezvoltare şi Bugete
Serviciul Dezvoltare, Strategii, Programe

Alina Pohonţu

Şef Serviciu
Dezvoltare

- Necesitatea focalizării pe cercetare/ inovare
- Înfiinţarea unui Centru de cercetare, prelucrare și producţie refractare – cercetare aplicată
- Colaborări firme – domeniul de cercetare: informare, conștientizare la nivel de școală, liceu
- Există la ADR Strategia regională de inovare
- Necesitatea unui studiu asupra nevoilor de inovare ( IT, industrie)
- Prioritate: energiile regenerabile şi importanţa economisirii energetice ( exemplu de bună practică din partea CJ pentru
instituţii subordonate )

Magdalena Bene

Consilier
Probleme Sociale

- Oportunitatea realizării de proiecte pe Axa Prioritară 6, POS DRU
- În urma participării la ‘Cursul on-line pentru accesarea FSE’ (reprezentanţi : CJ- Bene Magdalena, DMSSF- Florin Armian,
ISJ- Mirela Ghircău) vor fi instruiţi agenţii de dezvoltare din judeţ pentru scrierea de proiecte
- Obiectiv: întărirea agentului de dezvoltare în funcţie de nevoi

Consilier

- Discutarea secţiunii “Transport Public” din Strategie
- Transportul judeţean se realizează pe baza unui program stabilit pentru 3 ani, iar CJ aprobă traseele
- Conform noii legi, Consiliul judeţean are atribuţia de a înfi inţa Autoritatea Judeţeană de Transport, care să asigure,
organizeze, reglementeze, coordoneze şi controleze transportul public de personae prin ser vicii regulate desfăşurate
între localităţi
- Sunt necesare, conform legii, realizarea de studii de specialitate pentru evaluarea fl uxurilor de transport de personae
- Programul de transport trebuie bine întocmit în funcţie de necesităţile populaţiei

Adam Gheorghe
Lăncrănjan

Direcţia tehnică
Serviciul de Turism

Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate
Socială (actuala Direcţie Generală de Muncă şi
Protecţie Socială)

Ioana Macarie

Consilier

- Discutarea propunerilor de proiecte pentru secţiunea “Turism”
- Deschiderea în 2007-2008 a 5 Centre de Informare și Dezvoltare Turistică, în punctele de intrare în judeţ
- Se doreşte reabilitarea traseului trenului Mocăniţa turistică
- Crearea unor circuite turistice de vizitare a obiectivelor înscrise în patrimoniul UNESCO, a cetăţilor dacice etc.
- Promovarea de către CJ a dezvoltării spaţiilor de cazare

Consilier Superior

Puncte slabe
- Cf. Legii, la nivelul primăriilor trebuie înfiinţate servicii Publice de Asistenţă Socială, dar în Alba există momentan doar 3
SPAS la Alba Iulia, Sebeș și Cugir
- Cf. Legii și primăriile de comună necesită compartimente de asistenţă socială
- În comune și orașe mici, personal necalificat în domeniul prestaţiilor sociale
- Lipsa reţelelor de îngrijire pentru vârstnici în zona rurală montană; exista o singură organiz aţie de îngrijire la domiciliu în
comuna Scărișoara
- ONG-urile slab reprezentate în zona de munte
Puncte tari
- Înfiinţarea Inspecţiei sociale la 1 iulie 2007-10-12 în zona de șes și în orașe, reţeaua de îngrijire e bine dez voltată
- SPAS din cadrul primăriilor Alba Iulia, Cugir și Sebeș au implementat multe proiecte în domeniul serviciilor sociale
Oportunităţi
- Proiect privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Prestătii Sociale
- Tendinţe: dispare sistemul pasiv, casele sociale, reţelele şi se va pune accentul pe formare, angajare, dezvoltare economică
Necesităţi:
- Centre de zi pentru copii cu handicap (pentru ca părinţii să poată merge la muncă
- Înfiinţarea de ateliere protejate pentru persoane cu handicap
- Rezolvarea problemei actelor de identitate în comunităţile de rromi din Blaj
- Asistarea copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate
- Dezvoltarea economiei în sate pentru a-i determina pe tineri să rămână în mediul rural

Şef Departament
de Consultanţă şi
Integrare

- Prioritizare proiecte propuse în strategie
- E necesară dezvoltarea infrastructurii de afaceri în jud Alb a
- E imperioasă construirea unui Centru Expoziţional pentru judeţ, pentru organizarea de întâlniri de afaceri, târguri,
evenimente sportive şi includerea unei săli de sport
- Poli de dezvoltare judeţ : Alba – Sebeș – Blaj
- Între anii 1995-2000 a funcţionat un Bussiness Centre în Alba
- Lipsa oamenilor calificaţi
- Este nevoie de formarea resurselor umane, în special a managerilor
- Necesare parteneriate cu Asociaţii meșteșugărești în vederea formării adulţilor în domeniul meseriilo r
- Reabilitare situri abandonate (zone miniere, înteprinderi închise ce pot fi redate circuitului industrial : Abrud, Zlatna,
Cugir, Aiud)
- Grupul de Economie Aplicată a realizat un studiu în vederea determinării oportunităţilor dezvoltării de clustere, iar pt jud
Alba s-a relevat posibilitatea formării unui cluster în industria porţelanului, dar nu s-a reușit dezvoltarea ideii
- Necesitatea promovării exportului

Şandu Cornel

Inspector Şef

- Prioritizarea proiecte propuse în strategie, domeniul “Educaţie”
- Introducerea meşteşugurilor în Curriculum de Dezvoltare Locală
- Întemeierea unei secţii politehnice la Universitatea « 1 Decembrie 1918 »
- CJ sa sprijine iniţiativele ISJ şi ale unităţilor de învăţământ
- Dotarea atelierelor cu utilaje
- Sprijinirea Palatelor Copiilor

Popa Alexandra

Inspector de
Specialitate
Discipline Tehnice

- Programe de formare continuă
- Formarea cadrelor didactice
- Pentru copiii cu CES : orientare şcolară şi profesională şi formarea cadrelor didactice pentru munca cu copii cu deficienţe
- Spijin pentru trecerea de la şcoală la locul de muncă

Dumitru Panţa

Director

Mirela Ghircău

Profesor Consilier

Florin Armian

Interviuri desfăşurate în judeţul Alba în perioada 5.06 - 8.06. 2007

Camera de Comerţ şi Industrie Alba

Arghiuş Ioan

Inspectoratul Şcolar Judeţean

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihologică

Consiliul Local Alba Iulia

Nicolaie Moldovan

Şef Serviciu
Direcţia Programe

- Prioritizarea proiectelor propuse, domeniul Educaţie
- Pentru copii cu disabilităţi locomotorii e necesară asigurarea accesului la parter, prin montarea unor rampe
- Înfiinţarea unui Centru de Terapie Comportamentală pentru prevenirea delicvenţei juvenile
- Susţinerea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, prin programme de tipul « scoală de dupa amiaz ă »
- Dotarea mijloacelor de transport in comun cu rampe pentru persoane cu disabilităţi
- Discutarea şi prioritizarea proiectelor pentru toate domeniile de analiză
- Necesitatea înfiinţării - dezvoltării parcurilor industriale
- Funcţionalizarea centrelor de cercetare-inovare
- Importanţa valorificării energiei regenerabile, producerea de energii ver zi şi asigurarea sustenabilităţii energetice
- Promovarea potenţialului turistic, a turismului tehnologic şi a meşteşugurilor
- Necesitatea înfiinţării unui Centru de formare pentru adulţi în domeniul meseriilor din vechile ş coli de artă şi meserii

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului

Frăcea Valentin

Director Adjunct

Humuzău Mariana
Lenica Bucur
Olimpia Candia

Experţi

- Prioritizarea proiectelor sociale
- Extinderea reţelei de îngrijire la domiciliu
- Nu există centre de îngrijire paliativă
- Cele mai importante proiecte : formare a specialiştilor din domeniul social ; parteneriate actori şi implicarea comunităţii;
promovarea voluntariatului; program informaţii și baze de date; servicii sociale flexibile și alternative și sprijinul copiilor
ai căror părinţi sunt în străinătate ; centre de zi sau rezidenţiale p entru vârstnici și persoane cu handicap

Dezbatere Strategia de dezvoltare a judetului 8 iunie 2007
Comitet dezvoltare economică
Nr. crt

Firma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

SC PEHART TEC
INSTALATORUL S.A.
TRANSAVIA S.A
MARANATHA S.R.L.
IPEC S.A.
GECOM
BIT SRL
ALPIN 57 LUX S.R.L.
STRATUSMOB S.A.
I.A.M.U. S.A.
NOVA MODUL S.R.L.
REKORD S.R.L.
RAPEL S.A.

Ing. Gheorghe Benea
Dobrescu Mircea
Eugenia Stanciu
Piloiu Emanuel
Covaciu Cristian
Gavrila Gheorghe
Baciu Petru
Istrate Ioan
Ing. Marginean Leonte
Fuior Mircea
Moldovan Vasile
Jivan Anca Ileana
Constantin Chesculescu

Participant

14.

CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE SI PRODUCTIE REFRACTARE
SA

Bogdan Dorin

15.

MARINEX SRL

Ing. Igna Bota Marian

Partide politice
Nr. crt.

Partidul politic

Lider de grup

1

P.D.

Alin Cucui

2

P.N.L.

Tudose Georgel

3
4
5

P.R.M.
P.C.
P.S.D.

Dana Serb
Toader Ulise
-

Ion Dumitrel, Presedintele Consiliului Judetean Alba
Marginean Florin, Simedru Coriolan, Vicepresedintii
Consiliului Judetean Alba
Florea Ioan

În cadrul întâlnirilor s-a prezentat stadiul elaborării Strategiei de dezvoltare a judeţului Alba. Astfel au fost prezentate

Dintre problemele care ar trebui rezolvate în următorii ani la nivelul judeţului Alba, au fost menţionate:

auditul situaţiei existente, dar şi o primă variantă a strategiei în care pe lângă direcţiile de dezvoltare ale judeţului au

- lipsa forţei de muncă;

fost punctate aproximativ 100 propuneri de proiecte de interes judeţean.

- calitatea slabă a drumurilor, mai ales pe Valea Sebeşului. Cu privire la acest subiect, dl Simedru a menţionat că
pentru un tronson din acel drum sunt prevăzute fonduri;

Accentul a fost pus pe necesitatea ca mediul de afaceri să cunoască proiectele de dezvoltare judeţeană ale Consiliului

- probleme privind transportul în comun (pentru firmele Ipec şi Rekord care depind de această utilitate, spaţiile de

Judeţean Alba, deoarece aceste proiecte pot influenţa afacerile şi dezvoltarea viitoare a mediului de afaceri din judeţ.

producţie situându-se la periferia oraşului Alba Iulia);

Printre priorităţile discutate: necesitatea ca operatorii economici să facă apel la consultanţă în vederea accesării de

- problema gunoiului menajer în zona Scărişoara şi nu numai. Intervenţia domnului Simedru a adus o precizare

fonduri structurale în cazul în care nu dispun de personal calificat în acest sens; oportunitatea dezvoltării de clustere

privind acest aspect: urmează să fie implementat un proiect de management integrat al deşeurilor pentru întreg

este urmarea logică a globalizării, a lărgirii pieţelor de desfacere, putând vorbi de o piaţă comună din ce în ce mai

judeţul Alba, problema urmând a fi soluţionată în perioada următoare;

mare pe care concurenţa este din ce în ce mai acerbă, iar pentru a face faţă acestei concurenţe firmele trebuie să se

- un mediu de afaceri puţin prietenos (dl Cheşculescu - Rapel SA) în condiţiile în care fiscalitatea este ridicată,

asocieze; dezvoltarea inovării şi a relaţiilor fi rmelor cu universitatea şi centrele de cercetare; promovarea turismului,

iar amenzile şi penalităţile stabilite de organisme ale statului se dau cu o prea mare uşurinţă pentru probleme

dezvoltarea domeniului schiabil şi a turismului tehnologic; accentul pe energii regenerabile.

considerate minore de către cel care a pus această problemă.

Interviuri realizate in judeţul Alba în perioada 15 – 17.08.07
Consiliul Judeţean Alba

Direcţia de dezvoltare şi Bugete
Serviciul Dezvoltare, Strategii, Programe

Elena Stoia
Marilena Moga

Inspector de
Specialitate
Consilier

- Discutarea viziunii, obiectivelor, politicilor și proiectelor propuse în cadrul secţiunii « Dezvoltare Economică »
- Viziune : atragere investitori, promovare potenţial economic, conlucrare cu judeţele înfrăţite din Ungaria şi Franţa
- Aplicarea principiilor inovative în industrie şi mobilizarea cercetătorilor din Alba
- Reabilitare situri industriale la Zlatna – există un program de reabilitare a zonelor foa rte poluate Zlatna – Copşa Mică, cu
7 proiecte de investiţii, unele lucrări fi ind deja în curs de executare
- Se dezvoltă conceptul pentru un parc tehnologic
- Amenajarea unui centru multifuncţional la Alba Iulia (sală de conferinţe, sală cu posibilitatea de compartimentare,
expoziţie educativă, bibliotecă cu baze de date pe inovare etc)
- Exista site-ul www.investalba.ro, care se actualizează permanent şi cuprinde informaţii referitoare la surse de fi nanţare
interne şi externe, inclusiv fonduri structurale

Elena Stoia
Marilena Moga

Inspector de
Specialitate
Consilier

- Pentru înfiinţare de clustere, se preconizează un parteneriat cu Ungaria pentru transfer de know-how
- Utilitatea înfiinţării unui mini-parc demonstrativ de energii regenerabile, cu exemple practice de funcţionare şi baze de
date (complex solar şi eolian)
- Necesar un program de aeraj p entru mine, de reconstrucţie a zonelor miniere şi ulterior organizarea de tabere pentru
copii sau vizite educative

Consilier
Probleme Sociale

- Discutarea viziunii, obiectivelor, politicilor și proiectelor propuse în cadrul secţiunii ”Demografie şi Servicii Publice”
- S-a depus proiectul „Am acte. Deci exist”
- Necesitatea înfiinţării unui Centru Judeţean de Criză (cazuri de violenţă, dependenţă de alcool, recuperare cu persoane
traficate, reabilitare minori)
- Responsabilizarea mediului privat, externalizarea serviciilor sociale spre fi rme
- Probleme apărute: trafic de fiinţe umane, violenţă de orice gen
- Se dezvoltă un parteneriat internaţional cu landul Brandenburg referitor la sprijinirea Regiunii Centru în domeniul social
- Necesară o strategie de îngrijire la domiciliu şi o alternativă p entru prevenirea instituţionalizării vârstnicilor
- În luna octombrie 2007 se desfăşoară „Bursa Proiectelor” ediţia a doua, în parteneriat de către CL Alba Iulia, CJ Alba şi
„Sprijiniţi Copiii”

Şef Serviciu
Consilier

- Analiza propunerilor din Strategie: viziune, obiective, politici, proiecte
- Lipseşte corelaţia dintre datele Serviciului de Stat pentru Turism (MIMMCTPL) şi baza de date a Institutului Naţional de
Statistică, referitor la structurile de primire cu funcţiuni de cazare din judeţul Alba
- Se organizează 13 evenimente anuale în judeţul Alba, printe care: Alba Golf Challenge, Festivalul „Ziua de Mâine”, Târgul
de Fete de pe Muntele Găina, Târgul de Turism Rural de la Albac etc
- În derulare: elaborarea „Strategiei în domeniul turismului în judeţul Alba” şi Studiul de piaţă în domeniul turismului
pentru judeţul Alba
- S-a realizat studiul privind dezvoltarea turistică a domeniului schiabil din zona Arieşen i
- S-a realizat studiul dezvoltării domeniului schiabil din zona Şugag-Poarta Raiului
- În 2007 se deschid 3 dintre cele 5 Centre de Informare şi Dezvoltare Turistică susţinute de CJ Alba (Sebeş, Aiud, Câmpeni,
Blaj, Cugir)
- Posibilitatea realizării unui „drum al sării” în Regiunea Centru
- Judeţul Alba este judeţul cu cele mai multe rezervaţii naturale din ţară
- Există 66 de expoziţii etnografice în judeţ
- Necesitatea unui program de revigorare a meşteşugurilor populare
- Ameninţarea turismului la negru

Director Tehnic

- Discutarea și analizarea viziunii, obiectivelor, politicilor și proiectelor propuse în strategie
- Necesitatea calificării forţei de muncă în domenii necesare pe piaţă și pentru investitori
- Sănătate publică: tratarea apei, aerul, solul, gestionarea deșeurilor, diminuarea factorului de poluare, sunt toate priorităţi
în sistemul sănătăţii
- Punct negru pentru judeţ – fabrica Kromospan
- În domeniul siguranţei cetăţeanului este importantă promovarea creșterii participării colectivităţii la menţinerea
climatului de siguranţă, creșterea receptivităţii faţă de nevoile celuilalt
- Pentru transportul public, trebuie facilitată circulaţia persoanelor cu handicap loc omotor, prin adaptarea mijloacelor de
transport cu rampe și platforme
- În domeniul asistenţei sociale trebuie să existe o politică de prevenire a institutionalizării copiilor și vârstnicilor
- În domeniul social trebuie să se evite suprapunerea responsabilităţilor diferitelor instituţii și diversificarea serviciilor
acestora și a ONG-urilor
- Politica demografică trebuie să aibă în vederea atragerea și menţinerea populaţiei în judeţ
- Există interesul autorităţilor publice de a înfi inţa centre de formare și califi care în domeniul meseriilor trebuie înfi inţate
chiar și clase speciale de meserii în unităţile de învăţământ

Consilier Superior

- În sistemul social se reactionează « pompieristic »
- Ar fi utilă extinderea reţelei de cantine sociale și în alte orașe
- Înfiinţarea Agenţiei Naţionale de prestaţii sociale la 1 ian 2 008, cu punct de lucru în fiecare judeţ, e o oportunitate pentru
facilitarea centralizării plăţilor la toate prestaţiile sociale
- Legislaţia prevede să existe angajaţi ai primăriilor pentru diverse probleme sociale curente
- Tendinţe în domeniul social: transformarea persoanelor dependente social în persoane a ctive; se elimină acţiunile pasive
în sistem

Consilier Superior

- Problema integrării populaţiei rrome în viaţa activă
- Trebuie să existe mai multă comunicare și servicii diferenţiate la nivel de ONG-uri
- Introducerea în curricula Școlilor de A rte și meserii și a unităţilor școlare, a meseriilor corelate nevoilor pieţei muncii
- Oportunitatea furnizării serviciilor sociale de către fi rme: întreprinderi sociale
- Necesitatea locuinţelor sociale
- Nu există o diagnosticare profesionistă a nevoilor și problemelor sociale din judeţul Alba; e necesar un studiu de
identificare a problemelor și previzionare, realizarea de scenarii de dezvoltare
- Pentru combaterea violenţei în familie, la Cugir se finanţează un Centru al victimelor violenţei în familie și un Centru d e
consiliere a agresorilor
- Trebuie să existe și un centru judeţean de criză, ca soluţie care să acopere toate nevoile judeţelor
- Lipsa identităţii este o problemă, în special pentru rromi, care astfel nu pot benefi cia de prestaţii sociale ( acte identitate,
mutaţie)

Direcţia de dezvoltare şi Bugete
Serviciul Dezvoltare, Strategii, Programe
Magdalena Bene

Direcţia tehnică
Serviciul de Turism

Primăria Alba Iulia

Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială

Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială

Lucian Docea
Nicolae Mărginean

Silvia Moldovan

Florin Armian

Florin Armian

