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În postura de stat membru al UE, politica națională de
dezvoltare a României se va racorda la politicile, obiectivele,
principiile și reglementările europene în domeniu, în vederea
asigurării dezvoltării socio-economice și reducerii cât mai
rapide a disparit__ilor față de Uniunea Europeană.
Documentul de față este elaborat în conformitate cu Planul
Național de Dezvoltare 2007 – 2013, Cadrul Strategic Național
de Referință, Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru și
Programele Operaționale, precum și cu cadrul legal, strategic
și de politici sectoriale european.
De asemenea se bazează pe consultarea și colaborarea cu
consiliul județean Alba, administrațiile publice locale din
județ, experți, cetățeni, precum și cu alte organizații publice și
private implicate în procesul de dezvoltare.
Lucrarea de față se constituie ca parte integrantă a Volumului
II, Secțiunea 2: ”Dezvoltare economică” din cadrul “Strategiei
de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2007-2013”
și se axează pe elementele cheie ale politicii economice,
ocupaționale, investiționale și turistice, conținând viziunea
și obiectivele strategice de dezvoltare, pachetul de politici,
programe și proiecte și recomandările pentru monitorizare și
implementare.

În această lucrare capitolul Audit este prezentat în sinteză,
raportul detaliat fiind obiectul Volumului 1 “Diagnosticarea
stării actuale de dezvoltare socio-economică a județului”,
Secțiunea 2 ” Dezvoltare economică”.
0.2. Obiectivul studiului
Obiectivul studiului derivă din necesitatea și oportunitatea
întreprinderii la nivel local, de către fiecare autoritate publică,
inclusiv a celor cu reprezentare județeană, a demersurilor
de elaborare și implementare a unor strategii de dezvoltare
socio-economică pe termen mediu și lung, sinergice cu
planurile naționale și regionale de dezvoltare, precum și cu
cadrul legal, strategic și de politici sectoriale european, care
să faciliteze dezvoltarea economică.
Se vor avea în vedere sprijinirea managementului guvernării
locale și crearea cadrului favorabil atragerii unor surse
investiționale publice și private care sa pună în valoare în
viitorul context european, mixul de resurse, naturale, antropice
și umane aferente acestei entități administrativ-teritoriale.
Lucrarea oferă Consiliului Județean Alba un instrument
metodologic util pe baza căruia acesta să poată realiza,
în parteneriat cu administrațiile locale, cu instituțiile

deconcentrate la nivel județean, cu cetățenii, cu mediul privat
și cu societatea civilă, planificarea dezvoltării socio-economice
pe termen mediu și lung. Documentul se constituie astfel și
ca platformă de coordonare a investițiilor și de pregătire a
administrației 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
planificării strategice adaptată după Kotler (1999)1 și se
compune din cinci etape: (1). Audit, (2). Viziune și obiective
strategice, (3). Politici de dezvoltare, (4). Implementare,
(5). Monitorizare și evaluare, conform tabelului din pagina
următoare:
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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. Distribuţia teritorială a resurselor
Alba este un judeţ cu un potenţial relevant de creştere economică,
care prezintă avantaje competitive precum poziţia geografică
favorabilă deschisă către pieţele UE, o cultură orientată spre
dialog şi multiculturalism şi un antreprenoriat deschis cunoaşterii
şi internaţionalizării.
Judeţul Alba este poziţionat în partea central - vestică a ţării, pe
cursul mijlociu al Mureşului, în zona de întretăiere şi contact a
Podişului Transilvaniei cu Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali.
Suprafaţa judeţului este de 6242 kmp, ceea ce reprezintă 2,6%
din suprafaţa României, ocupând ca mărime locul 16 şi fiind
învecinat cu judeţele: Cluj la nord, Mureş şi Sibiu la est, Vâlcea la
sud şi judeţele Hunedoara, Arad şi Bihor la vest.
Din punct de vedere al politicii de dezvoltare regională acomodată de România în relaţia cu Uniunea Europeană, judeţul Alba
este situat în Regiunea de Dezvoltare 7 Centru, din care mai fac
parte judeţele: Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.
Împărţirea administrativ – teritorială2 a judeţului se prezintă astfel:
- 11 entităţi urbane, din care 4 municipii: Alba Iulia (reşedinţa de
judeţ), Aiud, Blaj, Sebeş şi 7 oraşe: Abrud, Baia de Arieş, Câmpeni,
Cugir, Ocna Mureş, Teiuş, Zlatna;
- 722 de comunităţi rurale, din care 67 de comune şi 656 de sate.
ii

Relieful judeţului Alba este variat, predominant montan,
munţii ocupând 52% din suprafaţă, zonele de podiş şi dealuri
26%, iar zonele de câmpie, inclusiv luncile râurilor 22%. Clima
este temperat-continentală, variată, în funcţie de altitudine,
umeda şi răcoroasa de obicei în zonele înalte, precipitaţiile fiind
mai reduse şi temperaturile mai ridicate în Valea Mureşului.
Hidrologia judeţului este dominată de cursul mijlociu al
Mureşului, care colectează toate râurile din teritoriul său,
dar Alba cuprinde şi o bogată colecţie de lacuri antropice,
naturale, glaciare, piscicole şi 4 lacuri de acumulare cu instalaţii
hidroenergetice funcţionale.
La nivelul judeţului Alba este evidenţiată existenţa unor
importante resurse naturale: minereuri neferoase (aur, argint,
cupru la Baia de Arieş, Roşia Montana, Almaşu Mare, Zlatna,
Abrud etc.), mercur (Izvorul Ampoiului), sare (Ocna Mureş),
gaz metan (Cetatea de Baltă), ape clorurosodice (Ocna Mureş),
calcare, piatră de construcţii, argilă precum şi suprafeţe întinse
de păduri, paşuni şi fâneţe, ce pun în evidenţă potenţialul
economic al judeţului.
Populaţia judeţului Alba la 01 ianuarie 2005 era de 380,1 mii
persoane (locul 28 la nivel naţional), din care 220.4 mii locuiesc
in mediul urban (58.0 %) si 159.7 mii locuiesc in mediul rural
(42.0 %), densitatea populaţiei pe kilometru pătrat fiind de 63
locuitori.

Pentru mai multe detalii consultaţi Auditul judeţului Alba, vol I, cap II: „Diagnosticarea stării actuale de dezvoltare socio – economică a judeţului: Dezvoltare Economică”
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Jos, care va deservi avioane şi aeronave clasă usoară şi ultrauşoară, de greutate maximă 5700 kg şi care pot transporta
până la 19 pasageri.

Infrastructura de acces. Reţeaua de drumuri publice este
compusă din 2598 km, densitatea medie a drumurilor din
judeţul Alba fiind de 41,6 km/100 km2, valoare cu care se situează peste media naţională de 33,3 km/ 100 km2, şi peste
media Regiunii Centru de 29,7 km/100 km2
Judeţul Alba este străbătut de două drumuri europene E 81
şi E 68.
Judeţul Alba are o reţea feroviară în lungime de 237 km,
densitatea la 1000 km² fiind de 38.0 km, valoare cu care
se poziţionează sub media naţională, din cauza reliefului
predominant muntos. Pe teritoriul judeţului există 2 noduri
importante de cale ferată, la Teiuş şi la Vinţu de Jos, pe unde trec
liniile principale Bucureşti - Oradea, respectiv Bucureşti - Arad.

Piaţa muncii din România, în general şi cea a judeţului Alba, în
particular, a suferit transformări majore în contextul procesului
de restructurare economică manifestate prin reducerea
populaţiei active şi a populaţiei ocupate, menţinerea şomajului
la valori relativ constante (cu excepţia perioadelor de recesiune
economică), dar creşterea şomajului de lungă durată şi – aspect
cu conotaţii puternic negative – creşterea populaţiei inactive.
Impactul fenomenelor demografice asupra evoluţiei resurselor
de muncă (scăderea natalităţii, menţinerea mortalităţii ridicate,
creşterea migraţiei externe) a fost însoţit de efecte economice
cum ar fi restructurarea economică, recesiune care a accentuat
migraţia urban-rural şi ocuparea în agricultura de subzistenţă,
dezvoltarea pieţei muncii informale sau constituirea unui
segment important de populaţie inactivă.
În judeţul Alba populaţia ocupată reprezintă 43,8% din populaţia
judeţului, mai mult decât media pe ţară de 38,0%. În cadrul
populaţiei ocupate, 31,4% sunt ocupaţi în agricultură, 32,2% în
industrie, 36,4% în servicii (din care majoritatea sunt angajaţi în
comerţ – 11,5%). Din populaţia ocupată, 46,7% sunt femei.

Judeţul Alba nu are pe teritoriul său un aeroport, fiind
deservit din acest punct de vedere de aeroporturi situate
faţă de municipiul reşedinţa de judeţ în Sibiu (73 km), Cluj
Napoca (100 km), Târgu Mureş (137 km) sau Timişoara (244
km). Totuşi, este în fază de proiect un aerodrom, la Vinţu de

1.1.2. Date privind forţa de muncă
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Analizând structura populaţiei stabile la ultimul recensământ
(2002), pe grupele majore de vârsta, rezulta ca 17.5% din
populaţia judeţului Alba o reprezintă copii in vârsta de pana
la 14 ani, 62.7 % populaţia in vârsta de 15 – 59 de ani si 19.8 %
populaţia de 60 de ani si peste.
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Pregătire profesională. Alba este înzestrată cu o forţă de
muncă înalt calificată, în special în domeniul prelucrării
metalelor, provenită de la fostele întreprinderi industriale
de stat. Aceasta reprezintă capital cheie pentru atragerea
investitiilor in judeţ. O radiografie a domeniilor de calificare
ale forţei de muncă disponibile în judeţ este următoarea:
industria de maşini şi echipamente, industria metalurgică,
chimică, a lemnului, textilă, a pielăriei şi încălţămintei,
ceramică, extractivă şi domeniile transportului şi
construcţiilor. 3

La nivelul judeţului Alba se constată în prezent lipsa unor
audituri pertinente de evaluare a nevoilor de instruire (iniţiere,
calificare, recalificare, policalificare, specializare) a persoanelor
adulte, apte de muncă, în special a celor care au activat/
activează în industria mineritului, de armament, metalurgică,
chimică etc, lipsa unei culturi a învăţării pe întreg parcursul vieţii,
necorelarea ofertei educaţionale şi de formare profesională cu
nevoile de pe piaţa muncii şi o cultură antreprenorială limitată.
Totodată, conform studiului AER4, în judeţul Alba trebuie oferit
training managerilor, pe de o parte în domeniul internaţionalizării,
iar pe de altă parte în însuşirea aptitudinilor manageriale (ex: în
managementul calităţii totale, managementul schimbării etc.).
Dinamica populaţiei ocupate. În judeţul Alba, din punct de
vedere al activităţilor economice, cele mai importante reduceri
ale populaţiei ocupate în perioada 1992-2003 au avut loc
în industria extractivă (55.9%), tranzacţii imobiliare (86.8%),
transport, depozitare (44.7%), construcţii 31.2%.
La nivel regional şi local creşteri ale ocupării forţei de muncă
s-au înregistrat în administraţie publică, energie electrică,
termică, gaze şi apă, sănătate şi asigurări sociale. Din punct
de vedere al structurii de ocupare, în judeţul Alba se constată
existenţa unui profil cu ocupare relativ ridicată în sectorul
agricol (25 %) şi redus în servicii comerciale (17 %).
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În perioada 1992-2003, populaţia ocupată a scăzut continuu,
ca urmare a procesului de restructurare economică, dar
şi a evoluţiilor demografice. Conform Direcţiei Regionale
de Statistică Alba, în 2003, din totalul populaţiei judeţului,
populaţia activă reprezenta 163506 persoane, dintre care,
137978 populaţie ocupată şi 25528 şomeri. Populaţia inactivă
era alcătuită din 219241 persoane, dintre care 65409 elevi/
studenţi, 87350 pensionari, iar restul reprezentând alte
persoane inactive.
La nivel regional, alături de judeţul Braşov, în judeţul Alba
reducerea structurii demografice ocupate a fost foarte accentuată, generând varii şi multiple consecinţe sociale cu efecte
negative asupra mediilor populaţionale şi rezidenţiale locale.
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Şomaj. Creşterea şomajului în primii 10 ani ai tranziţiei a
fost urmată de reducerea acestuia începând cu anul 2000,
în judeţul Alba. Totuşi, rata şomajului în judeţ s-a menţinut
ridicată (10% în 2004, 8,2% în 2005) în raport cu media
regiunii Centru (7,8% în 2004) şi cu media pe ţară (6,3% în
2004, 5,9% în 2005).
Structura după nivelul de instruire arată că 80.4% din
şomerii înregistraţi sunt absolvenţi ai invăţământului primar,
gimnazial şi profesional, 16.4% sunt persoane cu studii liceale
şi postliceale şi 3.2% persoane cu studii superioare (2005).
În primul trimestru al anului 2007, s-a observat o tendinţă de
scădere a şomajului în judeţ, la un procent de 6,9%5.
Sursa: Institutul National de Statistica
Comisia Nationala de Prognoza

Câştiguri salariale. În luna aprilie 2006, câştigul salarial mediu
brut înregistrat în judeţ a fost de 923 lei (RON), mai mic cu 1.4%
fata de luna martie 2006. Câştigul salarial mediu net a fost de
697 lei (RON), cu 1.4% mai mic faţă de luna martie 2006. Faţă de

câştigul salarial mediu realizat pe ţară, în judeţul Alba, în luna
aprilie 2006 s-a realizat un câştig salarial mediu brut mai mic cu
197 lei (RON), respectiv cu 17.6% şi un câştig salarial mediu net
mai mic cu 142 lei (RON), respectiv cu 16.9%.
Produs intern brut. În judeţul Alba, PIB pe locuitor în
anul 20036 se situa la un nivel de aproximativ 2.331 EUR,
reprezentând 96,3% din media naţională. În ultimii ani,
evoluţia PIB a fost îmbucurătoare, având în vedere că Alba
a profitat de un proces de revitalizare, datorat în special
investiţiilor străine directe.
Conform celor mai recente date de la INS, din iunie 2007,
judeţul Alba se clasează pe locul 9 la nivel naţional din punct
de vedere al valorii PIB pe cap de locuitor. Astfel, potrivit
estimărilor Comisiei Naţionale de Statistică, PIB-ul pe cap de
locuitor este de 4.907 de euro.7
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Harta nr.1 PIB/ judeţe

Din punct de vedere al evoluţiei pieţei de muncă se constată
amplificarea migraţiei externe, mai ales înspre ţări precum
Spania, Italia, Grecia sau Irlanda, care cuprinde în special populaţia tânără, indiferent de nivelul de pregătire.
Problema exodului de inteligenţă constituie o ameninţare pentru
dezvoltarea viitoare a judeţului, avand in vedere ca factorul
disponibilitate este un element cheie în atragerea de investiţii.
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Industrie
Economia judeţului Alba este predominant orientată spre
sectorul serviciilor şi al industriei, in special industria uşoară.
Analiza industriei judeţului Alba din perspectiva structurii
producţiei industriale, a principalelor ramuri industriale,
precum şi a principalelor produse industriale realizate, permite
evidenţierea următoarelor realităţi, la 30 aprilie 2006:
• industria prelucrătoare deţine 92.8 % din structura producţiei
industriale a judeţului Alba, mai puţin cu 0.6 % fata de 2005;
• energia electrică, termică, gaze şi apă, deţin 5.9 % din structura producţiei industriale a judeţului Alba, cu 0.9 % mai mult
decât în 2005;
• industria extractivă deţine 1.3 % din structura industriei locale,
cu 0.1 % mai puţin decât în 2005.
Analiza industriei prelucrătoare pe principalele ramuri de
activitate evidenţiază o structura cvasi-majoritară a industriei de
prelucrare a lemnului (42.3 %), urmată de industria alimentară
şi a băuturilor (16.8 %), industria chimică (8.9 %) şi industria
pielăriei şi a încălţămintei (7.3 %). Aceste date subliniază
caracterul pregnant dependent de exploatarea şi valorificarea
resurselor naturale aferent industriei judeţului Alba.
Analiza de indicatori ai producţiei fizice8 aferente principalelor
produse industriale ale judeţului Alba, la final de 2005, ne

permite să observăm producţiile în expansiune: producţia
de carne ( producţia medie de carne a crescut cu 4861 tone
faţă de 7938 tone în 2003, iar cea a preparatelor din carne cu
14533 tone faţă de 1231 în 2003 ), producţia de cherestea (a
totalizat la finele anului 2005, 650210 mc faţă de 20377 mc în
2003 ), producţia de prefabricate din beton armat (producţie
care a ajuns la sfârşitul anului 2005 la 22491 mc, faţă de 15226
mc în 2003 ). Această expansiune se datorează creşterii resurselor naturale ale judeţului, creşterii investiţiilor private,
străine şi interne, şi creşteri cererii de produse în domeniile
menţionate.
O scădere însemnată a producţiei industriale a judeţului Alba, la
nivelul unui produs ce a deţinut o pondere însemnată în totalul
producţiei fizice locale, este înregistrată la soda calcinată unde
în 2005, totalul producţiei înregistra 129538 tone, mai mică cu
65170 tone faţă de 2002, ca urmare a unui complex de factori
interni şi externi ai producătorului principal din Ocna Mureş.
Scăderi semnificative s-au înregistrat şi la nivelul producţiilor
din industria textilă.
Conform Direcţiei Regionale de Statistică, în primele 4 luni ale
anului 2006, în industria extractivă producţia a scăzut cu 6.7%,
motivaţia rezidând în închiderea sau diminuarea capacitaţii de
producţie, inclusiv a forţei de muncă în majoritatea complexelor
extractive din mediul urban şi rural (zona industrial - extractivă
a Munţilor Apuseni, dar şi la Ocna Mureş).
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1.1.3. Date privind producţia organizată pe sectoare
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Referitor la structura importurilor, cele mai mari ponderi în total
sunt deţinute de grupele: textile şi articole din textile (18.8%),
maşini aparate şi echipamente electrice (16.4%), animale vii şi
produse de origine animală (11.7%), lemn şi articole din lemn
(8.1%), metale comune şi articole din metal (7.8%), piei crude,
tăbăcite şi produse din piele (6.0%), mijloace de transport
(5.3%), pastă din lemn (5.2%), produse ale industriei chimice

(5.1%), încălţăminte, polarii, umbrele (5.0%), materiale plastice
şi articole din materiale plastice şi cauciuc (3.3%).
În 2005, exporturile judeţului Alba s-au cifrat la 391.793 mii
EUR, înregistrând o creştere cu 15,5% faţă de anul 2004, iar
importurile judeţului Alba s-au cifrat la 279.341 mii EUR,
înregistrând o creştere cu 6,6% faţă de anul 2004.
În perioada de referinţă 1 ian. – 30 apr. 2006 exporturile judeţului
au depăşit importurile cu 56899 mii euro (69.8%).
Evoluţia exporturilor şi importurilor au generat solduri pozitive
în creştere ale balanţei comerciale a judeţului Alba (ex. de la
77,3 milioane EUR în 2004 la 112,5 milioane EUR în 2005).
Investiţii străine
Zonele de Vest şi cea de Centru ale ţării, implicit judeţul Alba, au
fost avantajate de poziţia lor mai apropiată de pieţele vestice şi
de dependenţa lor mai redusă de sectorul primar. Până acum,
ele au beneficiat mai mult de investiţii străine directe9.
În ultimii ani volumul investiţiilor străine a înregistrat o tendinţă
de creştere în judeţ. Volumul total al investiţiilor străine în judeţul
Alba s-a ridicat în anul 2005 la aproximativ 54,45 milioane EUR,
reprezentând 42,1% din totalul investiţiilor realizate în judeţ
în anul respectiv. În anul 2006 investiţiile integral străine au
reprezentat 36,7% din totalul investiţiilor realizate în judeţ.
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Comerţ
Exporturile judeţului Alba se axează in special pe produse ale
industriei uşoare.
Analizând datele Direcţiei Regionale de Statistică Alba, în
perioada de referinţa: 1 ianuarie - 30 aprilie 2006, industria de
prelucrarea a lemnului a realizat 36.1% din exporturile judeţului
Alba, fiind urmată de industria pielăriei şi încălţămintei(15.2%),
industria confecţiilor textile, de blănuri şi piele (13.2%),
producţia de mobilier (9.2%) şi industria chimică (6.6%).
Analizând structura exporturilor pe principalele grupe de
mărfuri se remarcă o pondere mai mare a următoarelor grupe:
lemn şi articole din lemn (35.6%), textile şi articole din textile
(13.5%), maşini, aparate şi echipamente electrice (12.9%),
încălţăminte, polarii, umbrele (12.0 %), mărfuri şi produse
diverse, inclusiv mobilier (8.0%), produse ale industriei chimice
(4.4%), articole din ipsos, ciment, ceramică (3.9%), piei crude,
tăbăcite şi produse din piele (3.0%).
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Sectorul IMM
Potrivit datelor furnizate de Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Alba, numărul de firme active din judeţ era, la
sfârşitul anului 2005, de 7650, din care 99% întreprinderi mici
şi mijlocii (IMM). Prin urmare, sectorul IMM-urilor reprezintă un
segment important al economiei judeţului.
Domeniile majore în care îşi desfăşoară activitatea IMM-urile
sunt comerţul şi industria, alte domenii de activitate care au
câştigat teren fiind construcţiile, transportul, turismul şi chiar
iii

activitatea de cercetare, dezvoltare şi high tech.
În judeţul Alba, sprijinul pentru afaceri este oferit în prezent atât
la nivel judeţean, cât şi la nivel local. Mijloacele de sprijinire a
afacerilor sunt în acest sens în marea lor majoritate instrumentele
de oferire a infrastructurii (ex.: parcurile industriale şi de afaceri,
terenuri pentru investiţii Greenfield, etc.).
Dacă analizăm promovarea la nivelul judeţului, conform
studiului AER, se constată că instrumentele standard pentru
promovare regională, cum ar fi pliante sau pagini web (în limbi
străine) cu informaţii detaliate despre industria regională şi
parcurile de afaceri continuă să lipsească.
Până în prezent nu au fost demarate acţiuni reale de marketing
(ex.: promovarea regiunilor la târgurile pieţei imobiliare
internaţionale, misiuni de marketing în ţările vest europene)
pentru a atrage alte investiţii.
Terenuri pentru investitori iv
În judeţ există un parc industrial funcţional, la Cugir, în
suprafaţă de 11,7 ha. Domeniile de activitate ale societăţilor
care îşi desfăşoară activitatea în carul parcului sunt : prelucrări
mecanice, prelucrarea lemnului, comerţ, construcţii, consultanţă tehnica, juridică, economică, prelucrarea fructelor de
pădure.
Alte două parcuri industriale la Blaj şi Aiud vor deveni funcţionale.

Vezi subcapitolul 1.5 Hărti, harta nr. 3. Pentru mai multe detalii consultaţi Auditul judeţului Alba, vol I, cap II: „Diagnosticarea stării actuale de dezvoltare socio – economică

a judeţului: Dezvoltare Economică”
iv

Harta nr. 4 prezintă oferta de terenuri ce aparţin autorităţilor publice şi persoanelor fizice.

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

4USVDUVSBÔOUSFQSJOEFSJMPSBDUJWF QFEPNFOJJEFBDUJWJUBUF

Investiţiile străine semnificative de capital provin din Italia
(25,96% ), Cipru ( 24,51% ), Germania ( 21,6% ), Austria ( 15,7% )
şi Marea Britanie ( 5,85% ).
Investiţii străine semnificative au fost înregistrate în
următoarele domenii: industria de prelucrare a lemnului:
Grupul Kronospan (Austria), Holzindustrie Schweighofer
(Austria), industria mobilei: Ciatti HT Sebes (Italia), Savini
Due (Italia), industria materialelor de construcţii: Baumit
(Austria ), Leier (Austria), industria de maşini şi echipamente:
Star Transmission – Daimler Chrysler AG (Germania), Bosh
Rexroth (Germania), SEWS (Sumitomo Electric Wiring Systems)
( Japonia), industria alimentara: Bergenbier – Interbrew
Distileries (Belgia), industria chimică: GHCL Upsom (India),
comerţ: Kaufland ( Germania ), Profi (Belgia), Spar ( Olanda ),
construcţii, design pentru spaţii comerciale: Dula (Germania)iii.
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Muntele Găina (iulie), Târgul Naţional de Turism Rural de la Albac
(septembrie), Festivalul de Teatru “Povești pentru Copii și Oameni
Mari”(octombrie) sau Festivalul de Muzică Folk “Ziua de Mâine”
(octombrie).

Turismv
1.1.4. Buget
Conform bazei de date a Secretariatului de Stat pentru Turism,
Direcţia Autorizare și Control, reprezentantul zonal pentru Alba,
Hunedoara și Sibiu, din cadrul Ministerului pentru întreprinderi
Mici și Mijlocii, Comerţ, Turism și Profesii Liberale (MIMMCTPL),
judeţul Alba deţine 173 de structuri de primire turistică cu
funcţiuni de cazare. Conform certificatelor de clasificare
turistică eliberate, în judeţul Alba există 146 de pensiuni (11 nu
funcţionează), 8 hoteluri (unul închis), 4 vile, 2 moteluri, 8 cabane,
4 unităţi cu camere de închiriat și un hostel.
Conform Secretariatului de Stat pentru Turism, aceste informaţii
prezintă situaţia din judeţul Alba la data de 21 septembrie 2007.
Comparativ cu anii precedenţi, anul 2006 a insemnat pentru
judeţul Alba ”anul promovării turistice”, fiind organizate 13
evenimente de talie naţională în judeţ. Printre evenimentele
organizate în Alba, care au contribuit la cunoașterea și
valorificarea potenţialului turistic al judeţului, se numără:
Festivalul Internaţional “Lucian Blaga” (mai), Alba Golf Challenge
(mai), Festivalul Cetăţilor Dacice (iunie), Târgul de Fete de pe
v

Vezi subcapitolul 1.5 Hărţi, harta nr.5 Industria turismului

Veniturile totale ale CJ Alba pe 2004 au fost de 53.510.228
Ron iar în anul 2005 au fost de 81.538.589 Ron, înregistrând o
creştere de aproximativ 52% faţă de anul precedent. Veniturile
totale aferente anului 2006 au fost în sumă de 100.773.442
Ron, astfel înregistrându-se o creştere procentuală faţă de
anul 2005 de aprox. 25%. Veniturile totale estimate a se realiza
pentru anul 2007 sunt de 106.995.000 Ron, în creştere faţă de
anul precedent cu aprox. 6,2%.
Veniturile provenind din impozite şi taxe locale sunt în mare
parte încasate de la persoane juridice. Aceasta înseamnă că,
deşi în judeţul Alba există o tendinţă de îmbătrânire a populaţiei, veniturile proprii ale judeţului nu sunt în exclusivitate
dependente de acest factor negativ. Pe de altă parte, economia
din judeţul Alba este diversificată, iar principalii actori economici au o activitate în dezvoltare care este împărţită pe
mai multe sectoare industriale şi de activitate, fapt ce în mod
implicit duce la independenţa veniturilor Consiliului Judeţean
faţă de evoluţia unui anumit sector sau ramuri industriale.
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În ultimii ani, activitatea de construcţii în judeţul Alba a cunoscut
avânt, ca urmare a creşterii cererii de locuinţe, a creşterii veniturilor
populaţiei, dar şi ca urmare a investiţiilor implementate în judeţ.

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

Dez voltare Economică

16

Indicatori privind flexibilitatea fiscală

2004

Venituri proprii pe cap de locuitor (RON)

2005

2006

2007

27,39

34,66

50,05

Total venituri recurente/venituri totale

99,15%

99,84%

99,20%

99,60%

Cote şi sume defalcate din impozite de stat/ venituri recurente

42,04%

69,76%

73,59%

67,17%

Transferuri pentru echilibrare/ venituri recurente

30,10%

7,14%

7,77%

10,19%

Impozite şi taxe locale/ venituri recurente

0,88%

0,64%

1,90%

2,75%

Venituri non-recurente/venituri totale

0,85%
0,16%CJ Alba pare0,80%
0,40%
este destul de mare,
a avea dificultăţi în încasarea

Veniturile nerecurente au reprezentat o parte nesemnificativă
în compoziţia surselor totale de venituri ale CJ Alba; acestea
includ veniturile din capital. CJ Alba nu pare să depindă prea
mult de sursele de venituri nerecurente pentru a-şi echilibra
bugetul. Totuşi, există o dependenţă semnificativă faţă de
subvenţiile alocate de la bugetul de stat pentru susţinerea
unor activităţi de asistenţă socială.
Tabelul 2: Indicatorii performanţei bugetare – venituri
Performanţa bugetară – indicatori principali

2004

2005

2006

Venituri realizate/planificate
Venituri recurente realizate /planificate
Impozite şi taxe locale realizate /planificate
Cota din impozitul pe venit şi sume defalcate
din TVA realizate /planificate

1.02
1.14
0.85

1.14
1.18
0.61

1,19
1.36
0.97

1.63

1.82

1.33

Rata efectivă de încasare a tuturor veniturilor comparată cu
sumele aprobate prin buget au fluctuat de la 102% în 2004
la 119% în 2005. Deşi rata generală de încasare a veniturilor

56,21

veniturilor din impozite şi taxe locale (rata de încasare variază
între 97-61%).
Cheltuielile. Tabelul 3 arată faptul că cele mai importante
cheltulieli din buget în perioada 2004 - 2006 au fost cele pentru
asistenţă socială şi transporturi. Cheltuielile totale pentru
aceste sectoare din totalul cheltuielilor bugetare în această
perioadă au fluctuat de la 51% la 60%. CJ Alba ar putea să se
aştepte la creşterea cheltuielilor pentru asistenţă socială şi
sănătate pe baza tendinţelor demografice. Cheltuielile pentru
servicii locale/utilităţi pot creşte în funcţie de măsura în care
Consiliul Judeţean se conformează reglementărilor UE privind
îmbunătăţirile de mediu şi cererea generală pentru extinderea
şi îmbunătăţirea serviciilor.
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Tabelul 1: Indicatori ai Flexibilităţii Fiscale
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(realizat pe 2004 - 2006 şi estimat pe 2007)
Cheltuieli Efective la Sfârşitul Anului

2004

2005

2006

2007

Autorităţi Executive

5.418.453

7.872.810

11.686.954

14.949.000

Învăţământ

6.472.474

7.763.306

8.610.717

9.488.000

908.195

1.001.994

1.384.098

420.000

6.344.794

7.473.430

11.045.108

10.025.000

19.334.858

28.459.400

34.016.246

37.328.000

Gospodărie Comunală şi Locuinţe

2.365.000

4.993.029

3.072.788

3.212.700

Agricultură, silvicultură

2.260.266

3.053.024

2.556.979

0

Transporturi şi Comunicaţii

7.393.092

19.490.455

22.752.123

23.393.600

0

985.807

0

6.265.400

1.171.271

131.627

27.390

640.000

Sănătate
Cultură şi Artă
Asistenţă Socială

Alte Acţiuni Economice
Alte Acţiuni
Tabelul 4: Indicatori Cheltuieli/ cap locuitor

Indicatori cheie- cheltuieli
2004 2005 2006 2007
Cheltuieli totale pe cap de locuitor (RON) 131,2 205,8 241,0 271,2

Tabelul 4 indică o creştere semnificativă a cheltuielilor pe
cap de locuitor de la 131.2 RON în 2004 la 271.2 RON în 2006.
Aceasta s-a datorat în cea mai mare parte procesului de
descentralizare în desfăşurare.
Baza economică a judeţului este solidă, cu toate că este foarte
mult influenţată de condiţiile macroeconomice, ca şi în cazul
altor administraţii publice locale.

Baza economică este diversă, formată din întreprinderi mici
şi mijlocii, fără a fi dependentă de un singur angajator dintro anumită industrie pentru generarea sursei principale de
venituri proprii: impozitul pe venit. Cu toate acestea, Consiliul
Judeţean este foarte susceptibil la modificările de la nivel
macroeconomic, în special la impactul inflaţiei asupra costurilor
afacerilor (inclusiv rata înaltă a dobânzii la împrumuturi),
marjelor de profit şi cererii consumatorilor. Aceasta din urmă
este foarte relevantă pentru piaţa comercială, industrială şi
imobiliar - rezidenţială.
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Tabelul 3: Structura cheltuielilor bugetare în perioada 2004 - 2007
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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. Forța de muncă
2. Industrie, mediu de afaceri, inovare
3. Turism

1. Forţă de muncă
Puncte tari
Nivel ridicat al civilizaţiei, cetăţeni educaţi în spiritul hărniciei şi al
ordinii
Mix etnic
Bună reţea de pregătire profesională şi vocaţională
Cultură a „seriozităţii”
Resurse de muncă numeroase calificate în diverse domenii (tradiţii în
agricultura şi industrie, în special uşoară şi chimică)
Centru universitar la Alba Iulia
Numeroase întreprinderi au personal bine calificat
Existenţa unei infrastructuri de producţie şi practică
Existenţa unor relaţii de cooperare intre Universitatea „1 Decembrie
1918” Alba Iulia, mediul economic şi centrele de cercetare
Existenţa unui mare număr de furnizori de formare profesională
acreditaţi

Oportunităţi

Fondul Social European prin POS DRU
Interesul manifestat al unui consorţiu german de a se implica
la nivel regional în formarea profesională
Existenţa unor legături strânse intre populaţia zonei şi
persoanele emigrate în ţările Uniunii Europene contribuie la
schimburi economice şi culturale

Puncte slabe
Somaj ridicat în unele zone mono-industriale şi posibilitatea
scăzută de reconversie
Lipsa unor audituri pertinente de evaluare a nevoilor de instruire
(iniţiere, calificare, recalificare, policalificare, specializare) a
persoanelor adulte, în special a celor care au activat/ activează în
industria mineritului, de armament, metalurgică, chimică etc
Cultură antreprenorială limitată comparativ cu UE/ România
Cultura învăţării pe întreg parcursul vieţii insuficient dezvoltată
Necorelarea ofertei educaţionale şi de formare profesională cu
nevoile de pe piaţa muncii
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)
Număr redus de angajaţi rromi pe piaţa muncii
Calificări profesionale inadecvate pe piaţa muncii (tineri, şomeri,
persoane disponibilizate)
Sporul natural negativ şi îmbătrânirea populaţiei

Ameninţări
Amplificarea migraţiei cuprinde în special populaţia tânăra,
indiferent de nivelul de pregătire
Emigrarea accentuată a specialistilor şi a populaţiei calificate–
exod de inteligenţă
Amplificarea îmbătrânirii populaţiei/ reducerea natalităţii şi
depopularea care se va accentua în zonele: Podişul Secaşelor,
Podişul Târnavelor, zona de deal de pe cursul superior al Mureşului
şi majoritatea localităţilor rurale izolate din zona montană
Existenţa unor localităţi cu populaţie majoritară de etnie rromă cu
slab potenţial de dezvoltare şi grad de sărăcie ridicat
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1.2. Analiza SWOT
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2. Industrie, Mediu de afaceri, Inovare

Utilaje în mare parte învechite, management şi marketing
neperformante în unele cazuri
Multe întreprinderi sunt cuprinse în procedura de faliment sau
conservare
Existenta unor oraşe şi aşezări rurale mono-industriale de exploatări
miniere în zona montană (Abrud, Zlatna, Baia de Arieş, Câmpeni,
Bucium, Almaş, Posaga, Sohodol, Bistra, Sălciua, Lupsa etc.)
Zona are probleme majore de restructurare/ închidere a industriei
miniere (toate exploatările miniere din judeţul Alba sunt afectate de
acest demers)
Zona are probleme diverse din restructurarea industriei metalurgice
(Aiud, Zlatna, Cugir) şi chimice (Ocna Mureş)
Centrele mono-industriale precum Abrud, Zlatna, Aiud au posibilităţi
reduse de diversificare industrială; se manifestă un şomaj îngrijorător,
mult peste media ţării şi un indice ridicat de sărăcie
Reconversie dificilă a industriei militare (Cugir)
Acces dificil în unele aşezări umane din zona Munţilor Apuseni, ca
urmare a reliefului accidentat
Sectorul cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic şi inovare în declin
cu număr redus de personal, iar în cadrul întreprinderilor economice
aceste servicii sunt slab dezvoltate sau inexistente
Relaţiile de colaborare dintre cercetarea universitară şi sectorul
economic sunt slab dezvoltate
Sprijin insuficient (consultanţă şi finanţare) pentru iniţierea afacerilor
de către persoanele neocupate în muncă
Evoluţia oscilantă şi nesustenabilă a economiei, procesul lent de
restructurare şi privatizarea, dezechilibre structurale cronice cu
impact direct în alocarea resurselor pentru dezvoltare
Serviciile de consultanţă în domeniul afacerilor sunt slab dezvoltate
Lipsa nternaţionalizării

Oportunităţi

Ameninţări

Poziţia avantajoasă a judeţului în raport cu proiecte europene
de investiţii în domeniul rutelor de tranzit, bunuri şi persoane
(Culoarul pan-european)
Polul Alba Iulia-Sebeş
Programele UE de finanţare a infrastructurii de afaceri
Prezenţa unui număr relativ mare de investitori străini în judeţ
poate atrage alte investiţii
Datorită profilului de activitate, unele întreprinderi pot avea
şansa de a reveni pe piaţă (produse textile, ceramice, materiale de
construcţii)
Crearea unui incubator de afaceri în Alba Iulia-Business Center
Regional
Crearea de clustere
Dezvoltarea sectorului de cercetare-inovare şi a colaborării
Uhniversitate, centre de cercetare-mediu de afaceri

Orientarea unor investiţii străine şi autohtone înspre alte judeţe,
în funcţie de condiţiile şi facilităţile oferite, în special în industria
prelucrătoare
Politica agresivă a altor judeţe de a atrage investitori
Amplificarea problemelor sociale generate de restructurarea marilor
întreprinderi de stat prin disponibilizări (Aiud, Cugir, Abrud, Baia
de Arieş, alte localităţi miniere din zona Munţilor Apuseni şi Ocna
Mureş)
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Atitudine pozitivă a administraţiilor publice locale faţă de
investitori
Resurse naturale numeroase
Existenţa unor investiţii străine în unităţi de producţie şi servicii
(unele depăşesc 250 milioane euro)
Meşteşuguri tradiţionale artizanale axate pe prelucrarea resurselor
locale-lemn, argilă, piele etc.
Potenţial natural favorizat pentru dezvoltarea unor activităţi
industriale
Poziţia geografică la intersecţia principalelor artere de circulaţie
rutieră (drumurile E81 şi E68) şi feroviară, care facilitează
mobilitatea unor fluxuri de bunuri, servicii, mobilităţi umane şi
informaţii
Existenţa unei infrastructuri de producţie, racordată la utilităţi
Tendinţa de creştere a numărului IMM-urilor şi a
microinteprinderilor
Judeţ situat în zona centrală a României, cu legături directe cu 8
judeţe din 4 Regiuni de dezvoltare
Lansarea site-ului www.investalba.ro

Puncte slabe
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Resurse naturale şi antropice (istorice şi culturale) favorizante
pentru dezvoltarea economică a judeţului Alba bazată pe turism
Posibilitatea de practicare multiformă a turismului; semnalizarea
obiectiveor turistice îmbunătăţită (în aprox. 70 din cele 93 de
rezervaţii)
Posibilitatea de acces la atracţiile turistice judeţene
Potenţial etnografic, cultural şi de tradiţii foarte ridicat
Potenţial ridicat pentru înfiinţare de noi staţiuni turistice şi noi
investiţii
Serviciul Salvamont dezvoltat
Deschiderea a 3 din cele 5 Centre de Informare şi Dezvoltare
Turistică preconizată pentru anul 2007
Există un logo al judeţului şi o pagină web: www.turismalba.ro
66 expoziţii etnografice pe teritoriul judeţului
Existenţa multor evenimente anuale de talie naţională în judeţ

Drumuri de acces lungi şi greu de întreţinut
Existenţa unor zone industriale dezafectate, clădiri inadecvate
Slabă amenajare peisageră adrumurilor
Infrastructura de cazare şi servicii aferente slab dezvoltată, mai ales
în mediul urban
Promovare turistică la nivel judeţean, regional, naţional şi internaţional
insuficientă
Slabă reţea de informaţii turistice la nivel judeţean
Insuficienţa personalului calificat pentru a asigura servicii turistice de
calitate
Serviciile conexe turismului (ghizi, închirieri echipamente etc)
insuficient dezvoltate
Lipsa organizării profesioniste a circuitelor turistice
Număr redus de staţiuni turistice
Capacităţi turistice existente exploatate doar pe perioada verii, deşi
există potenţial şi pentru practicarea sporturilor de iarnă

Oportunităţi

Ameninţări

Atragerea de investitori de marea anvergură în turism
Implicarea unor autorităţi locale pentru înfiinţarea şi/sau
reabilitarea de staţiuni turistice şi balneo-climaterice–Arieşeni,
Albac, Şugag, Ocna Mureş, Valea Sebeşului
Elaborarea unor studii de fezabilitate pentru dezvoltarea
turismului, a meşteşugurilor şi a altor activităţi specifice în zonele
rurale ale judeţului Alba
Fonduri europene pentru realizarea de pensiuni

Construcții “parazit” care nu se încadrează în genul arhitectural local
Practicarea unui turism necontrolat cu posibilitate de afectare a
cadrului natural şi antropic
Riscul pierderii unor tradiţii şi obiceiuri populare
Economia subterană, practicarea turismului de slabă calitate
Poluarea
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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.
Structura actuală a ocupării la nivelul judeţului Alba, indică
necesitatea creşterii pregătirii profesionale a forţei de muncă
pentru a face faţă solicitărilor de dezvoltare tehnologică și,
în context european, a provocărilor economiei bazate pe
cunoaştere. În acest sens perspectivele de evoluţie în carieră
îi avantajează pe cei care au competenţe ce pot acoperi mai
multe profesii, şi care dovedesc calităţi de lucru în echipă
şi de dezvoltare continuă a cunoştinţelor. Prin urmare este
necesară dezvoltarea de competenţe de lucru în echipă şi de
perfecţionare a pregătirii iniţiale.
Potrivit unui studiu11 al Institutului Naţional de Cercetare
Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, mutarea
centrului de greutate dinspre avantajul competitiv bazat pe
intensivitatea muncii către cel bazat pe intensivitatea capitalului
în cadrul procesului de modernizare economică va presupune
nu numai eforturi de retehnologizare şi informatizare, dar
şi înzestrarea forţei de munca cu competente tehnologice

complexe şi informaţionale, în special în următoarele grupe
ocupaţionale: ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi, meseriaşi şi
muncitori calificaţi în construcţii şi asimilaţi, mecanici, montatori
şi reparatori de maşini şi utilaje, montatori şi reparatori de
aparate şi echipamente electronice şi electrotehnice, operatori
la maşini, utilaje şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse, muncitori calificaţi în reglarea şi întreţinerea maşinilor şi
instalaţiilor, lucrători calificaţi în servicii personale şi de protecţie,
conducători de vehicule şi operatori la instalaţii mobile.
Estimările privind forţa de muncă la nivel naţional arată că
numărul mediu de salariaţi va creşte în toate cele opt regiuni, având în vedere pe de o parte, creșterea economică
prognozată, iar pe de altă parte măsurile active de creștere a
numărului locurilor de muncă.
Schimbările structurale previzibile în economia regională
aferentă Regiunii Centru, implicit din judeţul Alba, vor muta
accentul pe dezvoltarea serviciilor, construcţiilor şi a unor
ramuri din industria prelucrătoare precum industria alimentară, industria materialelor de construcţii sau industria lemnului. Rezultatele proiecţiei cererii de forţă de muncă indică
necesitatea stopării ofertei de absolvenţi din domeniile agricole,
deoarece pentru acest sector exista o supraoferta majoră.
In domeniul serviciilor, conform Comisiei Naţionale de
Prognoză12, se va pune accent pe valorificarea potenţialului
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Articol apărut în Cotidianul, Cât producem şi cât câştigăm. Topul judeţelor,

23.05.2007
8

Vezi prezentare detaliată în Volumul I: Diagnosticarea stării actuale de dezvoltare

socio - economică a judeţului: Dezvoltarea Economică, pag 20-21 şi Anexe, pag 60
9

Lucrarea: Disparităţi regionale la orizontul anului 2008, Comisia Naţională de

Prognoză
10

Iniţiativa AER de evaluare reciprocă, Raport final judeţul Alba, Assembly of

European Regions (AER)
11

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.
12

Idem 7

13

Lucrarea: Disparităţi regionale la orizontul anului 2008, Comisia Naţională de

Prognoză
Note
1

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

Times, Prentice Hall, U.K
2

Anuarul statistic al Romaniei 2005, capitolul 1.8. Organizarea administrativa a

teritoriului Romaniei.
3

Oportunităţi de investiţii în judeţul Alba, document Consiliul Judeţean Alba

4

Iniţiativa AER de evaluare reciprocă, Raport final judeţul Alba, Assembly of

European Regions (AER)
5

idem

6

Direcţia Regională de Statistică
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turistic al tuturor Regiunilor ţării. De asemenea se pune
accent şi pe dezvoltarea altor tipuri de servicii precum comunicaţiile, financiar bancare şi de asigurări, informatica şi
activităţile conexe, cele pentru întreprinderi.
Necesitatea implementării unor noi investiţii în infrastructura
de transport, de utilităţi publice, de mediu va stimula activitatea
în sectorul construcţiilor, oferind noi oportunităţi de investiţii.
În ultimii ani, evoluţia PIB a fost îmbucurătoare, având
în vedere că Alba a profitat de un proces de revitalizare,
datorat în special investiţiilor străine directe. Potrivit datelor
furnizate de Comisia Naţională de Prognoză13, în judeţul Alba
nivelul PIB pe locuitor în 2008 (între 5000 şi 6000 euro pe
locuitor) se va situa imediat după Bucureşti (cel mai ridicat)
si cel al Regiunii Vest (peste 6000 euro pe locuitor).
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Oferta de terenuri ce aparţin autorităţilor publice si persoanelor fizice,
sursa Consiliul Judeţean Alba 2007
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CALNIC
GARBOVA

PIANU

3HA KM
3HA KM

SASCIORI

3HA KM

CUGIR

3HA KM

SUGAG

3HA KM
3HA KM
3HA KM
3HA KM
3HA KM

3HA KM
3HA KM

3HA KM
3HA KM

Harta nr.4

3HA KM
3HA KM
3HA KM
3HA KM
3HA KM

VALEA LUNGA

DAIA
ROMANA

SIBOT

3HA KM

CRACIUNELU
DE JOS

VINTU DE JOS

BLANDIANA

3HA KM

JIDVEI

SINTIMBRU

CIUGUD

ALMASU MARE

SINCEL

BLAJ

METES

3HA KM
3HA KM
3HA KM

MIHALT

BUCERDEA
GRANOASA

LEGENDA

LEGEND

Energie electrica

Power

Alimentare cu apa

Water

Gaze naturale

Gas

Canalizare

Sewerage

9
Distanta fata de resedintaKm=
de judet

Distance to the county capital
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VADU
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2.1. Viziunea de dezvoltare socio-economică
2.2. Obiective strategice de dezvoltare
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2. Viziune şi 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 si primitor cetățenilor.
Judeţul Alba va dispune de o forţă de muncă bine pregătită şi competitivă, cu o cultură a seriozității, 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.
Cooperarea, impuls al dezvoltării!
Implicarea comunităţii, conlucrarea actorilor locali, în special prin parteneriate, buna guvernare şi managementul performant vor
reprezenta premisele dezvoltării judeţului.

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

2.1. Viziunea de dezvoltare socio - economică
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Obiectivele de ocupare vizează: dezvoltarea programelor
pentru formarea antreprenorială şi promovarea adaptabilităţii
lucrătorilor şi întreprinderii, creşterea eficienţei metodelor de
prevenire şi combatere a şomajului pentru grupurile cu risc
ridicat, identificarea şi implementarea măsurilor pentru a
încuraja ocuparea persoanelor care au depăşit vârsta de 45 de
ani şi a tinerilor.
O1. Creșterea ratei ocupării, a calităţii şi productivităţii
muncii, prin educarea şi formarea continuă a forţei de
muncă, corelarea ofertei de formare cu nevoile pieţei
muncii, promovarea adaptabilităţii şi antreprenoriatului,
precum şi asigurarea accesului liber, nedisciminatoriu
pe piaţa muncii.

• Mediu de afaceri, Cercetare şi Inovare
Creşterea competitivităţii economice a judeţului va crea
premisele pentru ca întreprinderile să-şi extindă activităţile, să
creeze noi locuri de muncă, să-şi mărească productivitatea şi să
realizeze investiţii în cercetarea economică şi industrială.
Este necesară sprijinirea dezvoltării unei infrastructuri de
afaceri moderne, prin intervenţii care urmăresc stimularea
comportamentului de tip cluster al firmelor. Se va avea în
vedere şi promovarea măsurilor care să sprijine dezvoltarea unei
culturi antreprenoriale şi orientarea tinerilor, în special, către
dezvoltarea de noi afaceri.
Un element determinant pentru decizia de investire este
reprezentat de existenţa unui mediu de afaceri clar, stabil şi
predictibil.
Pentru creşterea competitivităţii economice se va sprijinii
dezvoltarea, extinderea şi modernizarea domeniului cercetării,
dezvoltării şi inovării în judeţul Alba, deschiderea către inovare
generând beneficii pentru întreprinderi. Creşterea capacităţii de
cercetare, colaborarea dintre universitate, centre de cercetare
şi întreprinderi, precum şi transferul tehnologic, sunt factori
importanţi pentru dezvoltarea economică, reprezentând
priorităţi ce vor fi sprijinite la nivel judeţean.

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

2.2. Obiective strategice de dezvoltare
• Resurse umane, ocuparea forţei de muncă
Calitatea instruirii, dobândirea unor noi abilităţi de către forţa
de muncă şi competitivitatea pieţei muncii devin din ce în ce
mai importante într-o economie bazată pe cunoaştere şi in cadrul pieţei globalizate.
Adaptarea permanentă a structurii programelor de formare
la necesităţile apărute ca urmare a schimbărilor de pe piaţa
muncii este o prioritate pentru județul Alba.
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Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, creşterea
competivităţii pe termen lung a sectoarelor prioritare
ale economiei judeţului, consolidarea şi îmbunătăţirea
atractivităţii mediului de afaceri şi creşterea economică
accelerata a zonelor mai puţin dezvoltate creează premisele
unei dezvoltări integrate a judeţului Alba şi a îmbunătăţirii
condiţiilor de viaţă.
O2. Edificarea unei economii bazate pe cercetare
şi inovare reprezintă un obiectiv raţional pentru
judeţul Alba, deoarece cercetarea şi inovarea sunt
determinante pentru creşterea competitivităţii, pentru
obţinerea dezvoltării economice şi a prosperităţii.

• Turism
Pentru punerea în valoare a potenţialului turistic se doreşte
crearea unei imagini vizibile a judeţului Alba la nivel naţional
şi internaţional. Se urmăreşte asigurarea recunoaşterii
turismului ca factor cheie în cadrul economiei judeţului şi ca
un generator de noi locuri de muncă şi venituri alternative.
Cresterea competivităţii sectorului turistic în judeţ, crearea
unei infrastructuri adecvate şi îmbunatăţirea serviciilor specifice, promovarea potenţialului turistic şi dezvoltarea de forme
alternative de turism sunt priorităţi pentru judeţul Alba.
O3. Crearea unei imagini vizibile atât pe plan intern cât
şi internaţional, a judeţului Alba, ca destinaţie turistică,
şi asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului întro manieră în care bogăţiile sale naturale, culturale si de
patrimoniu să fie în egală măsură exploatate în prezent
şi păstrate pentru generaţiile viitoare.

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

Scopul este ca cercetarea şi inovarea să aibă un impact real
asupra creşterii competitivităţii întreprinderilor şi asupra
dezvoltării economice a judeţului Alba, generând avantaje la
nivelul întregii comunităţi.
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3.1. Politica economică
3.1.1. Politici – Programe – Proiecte în domeniul
forţei de muncă
3.1.2. Politici – Programe – Proiecte în domeniul
industriei, mediului de afaceri, inovării
3.1.3. Politici – Programe – Proiecte în domeniul
turismului
Anexa 1 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 principiul subsidiarităţii, astfel încât
acţiunile sa fie iniţiate şi conduse la nivel local,
valorificând resurse locale şi avantaje comparative,
cu respectarea legii.

•

Va sprijini dezvoltarea infrastructurii, astfel încât
nevoile mediului de afaceri şi ale cetăţenilor să fie
satisfăcute cât mai eficient şi echitabil.

•

Va contribui la dezvoltarea unei societăţi bazate pe
etică şi participare pentru toţi, în care fiecare cetăţean
are dreptul de a trăi într-un mediu prietenos şi sigur,
având acces la serviciile şi facilităţile necesare pentru
îndeplinirea aspiraţiilor şi afirmării 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.

Strategia de dezvoltare recunoaşte importanţa mediului
economic şi a contribuţiei acestuia la creşterea competitivităţii
şi atractivităţii judeţului Alba.
Autorităţile publice din judeţul Alba vor pune accent pe
urmatorii factori de dezvoltare, in vederea creşterii atractivităţii
zonei, dezvoltării mediului de afaceri şi imbunătăţirii calităţii
vieţii locuitorilor:
• Libertate economică
• Etică şi responsabilitate
• Administraţie în sprijinul cetăţenilor şi al investitorilor
• Administraţie debirocratizată care sprijină dezvoltarea
mediului de afaceri
Consiliul Judeţean îşi manifestă susţinerea pentru creşterea
competivităţii judeţului Alba, sprijinind dezvoltarea
economică şi cercetarea-inovarea.
În acest sens Consiliul Judeţean:
•

Va facilita parteneriate strategice între mediul de
afaceri, autorităţile şi instituţiile publice de la nivel
judeţean, va susţine cooperarea internaţională şi
atragerea de noi investitori.

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

3.1. Politica economică
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Necesitatea de a crea condiţii adecvate pentru funcţionarea
pieţei muncii şi a antreprenoriatului reprezintă una dinte
provocările curente ale politicii economice.
Aceste domenii sunt cruciale pentru susţinerea unui proces
rapid de convergenţă şi pentru creşterea competitivităţii economiei.
Flexibilitatea pietei muncii este esenţială pentru performanţele
economiei. O piaţă a muncii mai flexibilă şi mai eficientă dispune de abilitatea de a se adapta mai rapid la condiţiile economice în schimbare, menţinând stabilitatea economică.
Politica Consiliului Judetean Alba vizează susţinerea
dezvoltării unei forţe de muncă bine pregătită,
calificată şi competitivă, care sa fie capabilă să se adapteze la schimbare.

Consiliul Judeţean va susţine unităţile de formare pentru
iniţierea unor studii de identificare a situaţiilor de compatibilitate şi incompatibilitate şi pentru reorientarea curriculei pentru a crea o forţă de muncă educată, cu calificarea adecvată.
Calitatea şi aptitudinile forţei de muncă vor fi îmbunătăţite

prin încurajarea persoanelor spre a se înscrie în programele
educaţionale şi cele de formare continuă.
Consiliul Judeţean va promova şi susţine trainingul profesional şi formarea continuă, pentru dobândirea de aptitudini şi cunoştinţe adaptate nevoilor pieţei şi va sprijini
formarea şi obţinerea calificărilor manageriale, care să facă
din antreprenoriat o opţiune de carieră.
Se va susţine îmbunătăţirea sistemelor de asistenţă pentru
găsirea unui loc de muncă. Consiliul Judeţean recunoaşte nevoia şi va promova măsurile active de angajare a grupurilor
sociale recunoscute ca fiind vulnerabile şi va sprijini dezvoltarea în zonele cu rate ridicate ale şomajului. Va fi sprijinită
creşterea ratei de ocupare în rândul tinerilor şi lucrătorilor în
vârstă.
Politicile de angajare activă şi de incluziune socială sunt soluţii
la problema şomajului.
Consiliul județean împreună cu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă va susține și facilita ocuparea forței de
muncă in județ.
În acelasi timp, Consiliul Judeţean Alba va încuraja firmele
pentru a investi în personal, în îmbunătăţirea şi actualizarea
abilităţilor, cu ajutorul programelor de instruire la locul de
muncă şi a formării continue.

Accesul mai bun la educaţie şi cunoaştere poate determina
creşterea comportamentului de economisire şi investire în
contrast cu simplul consumerism, pe de o parte, şi, pe de alta
parte, sprijină dinamizarea profesională a angajaţilor, mărind
şi mobilitatea acestora.
Politica în domeniul ocupării forţei de muncă în
UE...
Agenda Lisabona face legătura între formarea unei
forţe de muncă calificate, bine pregătite şi flexibile şi
pregătirea continuă, încurajarea populaţiei să se înscrie la programe de educaţie superioară si instruirea
angajaţilor de către companii.
... şi la nivel naţional
România îşi va concentra eforturile pe cele 3 priorităţi
prevăzute de Agenda Lisabona revizuită: atragerea şi
menţinerea mai multor persoane pe piaţa forţei de
muncă, îmbunătăţirea adaptabilităţii întreprinderilor şi
a lucrătorilor, precum şi creşterea investiţiilor în capitalul uman pentru îmbunătăţirea calităţii acestuia.

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

Forţa de muncă
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Politica de concurenţă este cheia pentru a realiza un mediu echitabil de competiţie pentru toate întreprinderile. Un
astfel de mediu face ca firmele să îşi întărească eficacitatea
şi, deci, să fie mai bine pregătite pentru a concura pe piaţa
internă şi pe pieţele internaţionale.
Un mediu de afaceri dinamic, care asigură concurenţa, induce motivările necesare pentru a inova şi pentru a promova creşterea productivităţii. De asemenea, o economie
competitivă creează beneficii pentru consumatori şi pentru
societate.
Consiliul Judeţean Alba va sprijini consolidarea economiei de piaţă în judeţ şi crearea unui mediu de afaceri
prietenos, care să promoveze cercetarea, dezvoltarea
şi inovarea.
Cercetarea formează împreună cu educaţia şi inovarea triunghiul cunoaşterii. O economie bazată pe

cunoaştere reprezintă şansa de a adăuga mai multă
valoare produselor şi serviciilor pe termen mediu şi
lung.
În vederea creşterii competivităţii economice a judeţului Alba,
Consiliul Judeţean va facilita accesul pe piaţă al intreprinderilor, va susţine investiţiile productive, va promova dezvoltarea
parteneriatelor internaţionale, dezvoltarea incubatoarelor, a
centrelor de afaceri şi a clusterelor emergente.
Construirea unei baze de producţie şi antreprenoriale dinamice, va sprijini crearea şi dezvoltarea de noi afaceri, în special
prin investiţii în produse şi servicii de calitate.
Sprijinul pentru crearea de noi întreprinderi va îmbunătăţi
climatul de afaceri şi va impulsiona formarea capitalului autohton.
De asemenea, se vor susţine măsuri ce vor avea ca efect
creșterea investiţiilor, sporirea contribuţiei sectorului IMM la
PIB și crearea de noi locuri de muncă.
Consiliul Judeţean va susţine politica internaţionalizării firmelor, accesul pe pieţe externe, şi promovarea judeţului Alba
pentru atragerea investiţiilor.

Alba îşi propune să dezvolte politicile de sprijinire a
IMM în conformitate cu principiul « gândeşte la nivel
mic mai întâi ».

Politica industrială a Uniuni Europene ...
...vizează menţinerea şi dezvoltarea competitivităţii
economiei statelor membre şi vizează în mod special
crearea condiţiilor favorabile dezvoltării întreprinderi-lor (cu precăderea a acelora din sectorul privat) şi
procesului inovaţional, cu scopul de a face din UE o
zona atractiva pentru investiţii şi crearea de noi locuri
de munca.
România este interesată ca iniţiativele orizontale să
vizeze: anticiparea schimbărilor structurale şi crearea
unor condiţii cadru corecte; interacţiunea între industria prelucrătoare şi servicii, în sensul recunoaşterii
serviciilor ca parte integrantă a politicii industriale;
acce-lerarea procesului de standardizare; conexiunea
între politica industrială şi clustere, inclusiv măsuri
pentru promovarea clusterelor; stimularea cercetării şi
inovării în tehnologii nepoluante.

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

Competitivitate economică !
Succesul transformării economiei judeţului Alba depinde de
îmbunătăţirea potenţialului de creştere. În acest context, elementele cheie pentru creşterea competitivităţii sunt sporirea
productivităţii şi acordarea de prioritate inovării şi spiritului
antreprenorial.
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Politica în domeniul cercetării, dezvoltării, inovării
Uniunea Europeană promovează un rol central al
domeniului cercetării, dezvoltării şi inovării (CDI) pentru
consolidarea competitivităţii şi a creşterii economice.
Cu ocazia relansării Strategiei Lisabona în anul 2005,
s-a reiterat obiectivul ca statele membre să aloce 3%
din PIB pentru cercetare-dezvoltare, până în 2010.

Consiliul Judeţean va încuraja inovarea şi procesul de
punere în practică a rezultatelor activităţilor de cercetare, promovând la nivelul intreprinderilor crearea
unor conexiuni între activităţile productive şi cele de
cercetare-dezvoltare-inovare.

Strategia naţională de CDI 2007-2013 îşi propune
atragerea de fonduri private in CDI de cel puţin 1.5%
din PIB în 2013, urmând ca obiectivul UE „cheltuieli
totale CDI = 3% din PIB” să fie atins de România la
nivelul anului 2015.

Pe de altă parte, aspiraţia către edificarea unei economii bazate pe cercetare/ inovare nu este suficientă pentru dezvoltarea
economică. Este necesară totodată implementarea unor politici de natură să asigure o accelerare a dezvoltării economice.
Principalele politici care vor fi avute în vedere în acest context
constau în consolidarea sistemului educaţional şi de formare,
realizarea de investiţii în capitalul uman şi asimilarea intensivă a
tehnologiilor moderne, în vederea realizării salturilor în dezvoltarea economică.

Consiliul Judeţean Alba va promova accelerarea dezvoltarii
societăţii informaţionale, a serviciilor publice moderne precum: e-guvernare, e-educatie, e-sanatate.
Prin dezvoltarea tehnologiilor societăţii informaţionale se va
permite regiunilor defavorizate şi în special zonelor izolate să
atragă şi să reţină activităţi economice. Este necesar să se pună
accentul pe dezvoltarea de centre în mediul rural, menite să
asigure accesul la serviciul universal TIC.Consiliul Judeţean
Alba va promova formarea şi pregătirea în utilizarea serviciilor
TIC, în zona rurală.
Politica UE în domeniul TIC reprezintă un element
cheie al Agendei Lisabona pentru creşterea economică
şi crearea de locuri de muncă. Strategia „i2010” “o
societate informaţională pentru creştere şi dezvoltare” promovează o economie digitală deschisă şi
competitivă şi accentuează rolul TIC în creşterea
calităţii vieţii, promovează crearea unui spaţiu informaţional european unic, creşterea investiţiilor în
inovare şi cercetare în domeniul TIC, incluziunea şi
creşterea calităţii serviciilor publice şi a calităţii vieţii
prin folosirea TIC.
România urmăreşte şi se conformează legislaţiei
europene în domeniul TIC.

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

Cercetarea internă şi inovarea va ajuta la creşterea
conţinutului local al producţiei interne, diminuând în
consecinţă nevoia pentru importul de tehnologie şi echipamente. De asemenea va sprijini creşterea valorii adăugate a
produselor realizate si va sustine activităţile orientate către
export.

Strategia de Dezvoltare a Jude]ului Alba pentru perioada 2007-2013
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Judeţul Alba este interesat să-şi diversifice sursele de aprovizionare cu energie. Consiliul Judeţean va încuraja investiţiile
în energii regenerabile şi în tehnologii cu consum redus de
energie.

Politica energetică in UE...
Comisia Europeană a publicat în 2006 o Carte Verde
care defineşte liniile generale ale politici europene
in domeniul energetic: definitivarea pieţei interne de
energie; creşterea securităţii în alimentare, inclusiv
prin introducerea unor mecanisme de solidaritate între
statele membre; creşterea gradului de diversificare a
producţiei de energie; asigurarea unei abordări comune
a problematicii schimbărilor climatice; incurajarea
inovării şi cercetării în domeniul energetic.
Strategia energetică a României este în concordanţă cu
elementele agreate la nivel comunitar ale unei politici
europene în domeniul energiei, vizând: asigurarea
securităţii aprovizionării cu energie, competitivitatea
pieţei de energie şi durabilitatea consumului
energetic.

O importantă sursă de dezvoltare a judeţului Alba este turismul.
Consiliul Judeţean va sprijini crearea unei infrastructuri adecvate şi
îmbunatăţirea serviciilor specifice, prin promovarea potenţialului
turistic şi dezvoltarea de forme alternative de turism.
Consiliul Judeţean va sprijini crearea facilităţilor de instruire
pentru asigurarea forţei de muncă inalt calificate pentru industria turistică.

Politica Consiliului Judetean Alba este de a facilita
dezvoltarea turismului, prin identificarea, păstrarea,
protejarea si dezvoltarea resursele turistice din judeţ şi
prin promovarea judeţului ca destinaţie turistică.

Conform Master Planului pentru Dezvoltarea
Turismului Naţional 2007-2026, viziunea strategiei este
de a transforma România într-o destinaţie turistică de
calitate, pe baza patrimoniului său natural şi cultural,
care să corespundă standardelor Uniunii Europene
privind furnizarea produselor şi serviciilor până în 2013
şi să se realizeze o dezvoltare durabilă a sectorului
turistic, într-un ritm de dezvoltare superior altor
destinaţii turistice din Europa.

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

Fără energie, nu există producţie!
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POLITICI

3.1.1

Forţa de muncă

Politica 1
Susţinerea dezvoltării forţei de muncă în concordanţă cu politicile de dezvoltare economică

Programe

Proiecte

Program 1.1. Adaptabilitatea companiilor şi a forţei de muncă

FM1. Iniţierea şi promovarea unui parteneriat între AJOFM Alba, patronate şi
societatea civilă pentru adaptarea programelor de formare profesională la cerinţele
pieţei şi orientarea acestora către domenii de viitor, industrii de înaltă tehnologie
(cercetare-inovare în industrie, marketing, managementul turismului etc.)
FM2. Iniţiativa unui proiect de combatere a fenomenului muncii nedeclarate şi
promovarea unei campanii de informare si conştientizare cu privire la consecinţele
muncii ilegale. Combaterea fenomenului muncii nedeclarate se va face prin
activităţi în parteneriat, de conştientizare asupra efectelor muncii ilegale, atât asupra
angajatorului, cât şi asupra angajatului
FM3. Iniţiativa unui proiect de sprijinire a îmbunătăţirii sănătăţii şi securităţii în
muncă şi de creare a unui mediu de lucru prietenos
FM4. Crearea unui parteneriat pentru înfiinţarea unui “Centru Regional de Formare
Continuă, Calificare şi Stimulare a Ocupării în domeniul meseriilor” (inclusiv
instrumente şi servicii integrate de informare, orientare, consiliere şi dezvoltare
profesională), polifuncţional (incluzând spaţii de instruire teoretică, ateliere şi
laboratoare de practică, spaţii de cazare şi servirea mesei)

Program 1.2. Promovarea culturii antreprenoriale şi
întărirea performanţelor manageriale

FM5. Dezvoltarea şi promovarea abilităţilor manageriale moderne. Programe de
formare profesională a managerilor pentru: dezvoltarea aptitudinilor manageriale,
utilizarea cât mai bună a oportunităţilor pieţei şi studierea factorilor de succes care
cresc competitivitatea afacerii, strategiilor de management şi de marketing, învăţarea
limbilor străine, prezentarea internaţională a brand-ului etc.
FM6. Sustinerea programelor de dezvoltare a culturii antreprenoriale şi de stimulare
a tinerilor în demararea propriilor afaceri
FM7. Sprijin pentru realizarea de servicii de consultanţă şi training pentru
întreprinzători

POLITICI

3.1.1

Forţa de muncă

Politica 2
Accelerarea procesului de integrare a forţei de muncă prin măsuri active de ocupare

Programe

Proiecte

Program 2.1. Atragerea şi menţinerea forţei de muncă în judeţ

FM8. Implementarea şi iniţierea scrierii de proiecte – concurs de proiecte la nivel regional
finanţat prin bani de la buget sau prin sponsorizări/ parteneriate cu mediul privat. Ideea
devine proprietatea Consiliului Judetean Alba
FM9. Realizarea unui fond de motivare pentru a atrage inteligenţa, tinerii profesionişti, în
judeţul Alba. Sistemul de colectare a fondului: 1 euro/ loc – Consiliul Judeţean, Consilii
locale, Municipii, 0.75 euro/ loc –Oraşe, 0.5 euro/ loc – Sate. Pentru a localiza tinerii
profesionişti, CJ va institui un set de criterii, precum media de absolvire sau universitatea
absolvita, si ulterior va organiza un concurs de proiecte în vederea selectării tinerilor.
Tinerii vor fi stimulaţi prin asigurarea unor venituri ridicate
FM10. Crearea, din bugete locale şi prin atragerea de finanţări private, a unui fond
judeţean de premiere pentru stabilitatea forţei de muncă înalt calificată (ex: terenuri
pentru case, oferite de primării, cu posibilitatea intrării în proprietate în 5 ani)

Program 2.2. Stimularea forţei de muncă prin implementarea
măsurilor active de ocupare şi activarea grupurilor sociale
vulnerabile

FM11. Promovarea furnizării de programe care sprijină crearea de noi locuri de muncă/noi
forme de ocupare, inclusiv pentru lucratorii independenţi, în mediul rural. Dezvoltarea de
programe integrate pentru educaţie, formare profesională, ocupare şi alte oportunităţi
de sprijin pentru locuitorii din mediul rural, vizând reducerea activităţii în agricultura de
subzistentă
FM12. Promovarea ocupabilităţii femeilor din mediul rural şi organizarea de programe de
formare profesională şi perfecţionare care să asigure femeilor obţinerea de calificări
FM13. Facilitarea integrării populaţiei de etnie rromă pe piaţa muncii prin dezvoltarea
unui program de formare profesională, dobândire de competenţe pentru managerii şi
antreprenorii rromi, în vederea dezvoltării afacerii: „Rromii angajează rromi”

POLITICI

3.1.1

Forţa de muncă

Politica 2
Accelerarea procesului de integrare a forţei de muncă prin măsuri active de ocupare

Programe

Proiecte
FM14. Sprijinirea programelor pentru încadrarea în muncă pe durată nedeterminată a

Program 2.2. Stimularea forţei de muncă prin implementarea
măsurilor active de ocupare şi activarea grupurilor sociale
vulnerabile

Program 2.3. Parteneriate cu unităţi de formare

categoriilor de persoane greu asimilabile pe piaţa muncii, în special persoane peste 45 ani,
şomeri întreţinători unici de familie, rromi, persoane din mediul rural etc.
FM15. Dezvoltarea programelor pentru integrarea pe piaţa muncii a tinerilor peste 18
ani care părăsesc sistemul de stat de protecţia copilului (Abrud, Ciumbrud, Sâncrai, 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 ulterioară părăsirii
centrului de plasament
FM16. Dezvoltarea serviciilor pentru integrarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi,
prin sprijinirea creării locurilor de muncă protejate în întreprinderi

FM17. Crearea parteneriatelor cu unităţi de formare profesională în vederea
susţinerii serviciilor de asistenţă personalizată pentru şomeri, în special şomerii de
lungă durată, tineri şi grupuri sociale vulnerabile. Promovarea măsurilor educative
menite să crească motivaţia şi disponibilitatea şomerilor, precum şi capacitatea de
mediere a şomerilor pe piaţa muncii, măsuri pregătitoare pentru profesie, ajutor de
susţinere a pregătirii profesionale şi alte măsuri care asigură succesul calificării
FM18. Susţinerea creării de parteneriate şi reţele care să faciliteze tranziţia de la
şcoală la locul de muncă
FM19. Crearea parteneriatelor pentru stimularea activităţii profesionale de formare
şi perfecţionare continua a tinerilor şi adulţilor şi diseminarea informaţiilor referitoare
la această activitate
FM20. Susţinerea unităţilor de formare în identificarea şi diseminarea exemplelor de
bună practică şi a informaţiilor despre formarea profesională

POLITICI

3.1.2

Industrie, Mediu de afaceri, Inovare

Politica 1
Creşterea productivităţii şi capacităţii competitive a IMM

Programe

Proiecte

Program 1.1. Întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii de producţie/
Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor

IMA1. Sprijinirea creării infrastructurii necesare afacerilor prin realizarea de parcuri
industriale la Zlatna şi Aiud, profilate pe industriile tradiţionale din zonă dar şi pe alte
activităţi productive cu valoare adăugată ridicată
IMA2. Crearea unui Centru expoziţional multifuncţional pentru: organizarea de
conferinţe, întâlniri de afaceri, expoziţii, evenimente, târguri, evenimente cu caracter
educaţional, evenimente cu caracter sportiv (cu includerea unei săli polivalente)
IMA3. Reabilitarea/extinderea sistemului de parcări din interiorul structurii de afaceri
şi a străzilor de acces la acestea
IMA4. Informarea mediului de afaceri asupra posibilităţilor accesării fondurilor
structurale pentru dezvoltarea/ crearea de IMM-uri prin obţinerea de granturi pentru
investiţii în activităţi de producţie şi servicii, îndeosebi pentru achiziţionarea de
echipamente şi tehnologii moderne, prietenoase mediului
IMA5. Reabilitarea siturilor industriale abandonate pentru depoluarea zonelor,
atragerea investiţiilor, revigorarea şi dezvoltarea economiei locale (zone miniere,
întreprinderi închise care pot fi redate circuitului, cum ar fi la Abrud, Zlatna, Cugir,
Aiud sau Baia de Arieş)
IMA6. Organizarea de manifestări de tipul „Târgul IMM” sau „Zilele Afacerilor în Alba”,
în vederea stimulării afacerilor la nivelul IMM, precum şi a mediului economic

Program 1.2. Sprijin pentru implementarea standardelor europene

IMA7. Susţinerea IMM în implementarea şi certificarea sistemelor de management
al calităţii (ISO 9001)
IMA8. Susţinerea implementării şi certificării sistemelor de management al mediului
(EMAS) sau certificarea voluntară ISO 14001
IMA9. Sprijinirea creării şi acreditării laboratoarelor de testări, analize şi etalonări
IMA10. Promovarea etichetării ecologice a produselor şi serviciilor

POLITICI

3.1.2

Industrie, Mediu de afaceri, Inovare

Politica 1
Creşterea productivităţii şi capacităţii competitive a IMM

Programe

Program 1.3. Îmbunătăţirea accesului IMM la finanţare

Proiecte
IMA11. Promovarea înfiinţării şi dezvoltării unui fond local de garantare pentru IMMurile ce derulează proiecte de investiţie (tangibile şi intangibile)
IMA12. Promovarea creării de parteneriate pentru înfiinţarea unui fond de risc în
vederea susţinerii întreprinderilor
IMA13. Dezvoltarea unui sistem de informare publică în vederea accesibilităţii
fondurilor structurale de către agenţii economici: site web, conferinţe de presă,
grupuri de lucru locale, evenimente de informare, de consultare şi feed-back, focus
grupuri, broşuri, mape, cd-uri

POLITICI
Politica 2
Dezvoltarea antreprenoriatului

Program 2.1. Sprijinirea antreprenorilor locali în dezvoltarea
afacerilor

IMA14. Susţinerea antreprenorilor prin dezvoltarea de incubatoare de mici
întreprinzători
IMA15. Sprijin pentru demararea de afaceri/relansarea meşteşugurilor
IMA16. Sprijin pentru relansarea meseriilor specifice rromilor (împletitori de răchită,
căldărari, etc.)
IMA17. Sprijin pentru încadrarea întreprinderilor în lanţuri de furnizori şi clustere prin
realizarea de programe de conştientizare şi informare asupra avantajelor aglomerărilor
economice, iar ulterior înfiinţarea de clustere (porţelan, lemn, ceramică, vin)
IMA18. Organizarea de birouri de informare pentru start în afaceri. Îmbunătăţirea
accesului IMM la servicii de consultanţă şi informaţii de calitate pentru dezvoltarea
de produse şi strategii de marketing şi promovare, plan de afaceri, etc.

POLITICI

3.1.2

Industrie, Mediu de afaceri, Inovare

Politica 3
Atragerea investiţiilor străine de capital şi îmbunătăţirea accesului IMM pe pieţele externe

Programe

Proiecte

Programul 3.1. Stimularea exportului si promovarea oportunităţilor
de investiţie la nivelul judeţului

IMA19. Folosirea noilor tehnologii pentru diseminarea informaţiilor, promovarea serviciilor
în mediul de afaceri și susţinerea exportului
IMA20. Sprijinul pentru afacerile locale externalizat în cadrul unei agenţii regionale
(corporaţie privată în proprietate publică) care va trebui să fie responsabilă pentru atragerea
investitorilor străini direcţi (un manager judeţean al relaţiilor externe) şi pe de altă parte va
trebui să includă servicii particulare pentru firmele din judeţ
IMA21. Sprijinirea intenaţionalizării afacerilor prin încurajarea participării la târguri şi
expoziţii internaţionale, sprijinirea misiunilor economice şi stimularea dezvoltării cooperării
transfrontaliere

Program 3.2. Marketingul judeţului: promovarea oportunităţilor de
investiţie la nivel de judeţ

IMA22. Elaborarea strategiei de promovare a imaginii judeţului
IMA23. Elaborarea şi publicarea în parteneriat cu Camera de Comerţ a Ghidului
Investitorilor pentru judeţul Alba

Politica 4
Cercetare, dezvoltare, inovare pentru competitivitate

Program 4.1. Creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare şi creşterea accesului întreprinderilor la CDI

IMA24. Sprijin din partea Consiliului Judeţean şi a Camerei de Comerţ pentru crearea
parteneriatului între agenţii economici şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
pentru crearea unui birou de transfer de tehnologie, care ar trebui coordonat de către
universitate şi care ar putea să contacteze direct firmele din judeţ pentru oferirea noilor
cunoştinţe tehnologice prin intermediul tezelor de licenţă şi a contractelor de Cercetare
& Dezvoltare
IMA25. Promovarea realizării de departamente proprii de cercetare în cadrul companiilor
din industria lemnului, porţelanului, alimentară, chimică sau textilă
IMA26. Sprijinirea activităţilor de inovare a întreprinderilor start-up de înaltă tehnologie
sau cu valoare adăugata mare şi a spin-off-urilor (bazate pe rezultatele CD ale Universităţii
1 Decembrie sau ale unui institut CD) pentru a se asigura transferul de cunostinte şi
tehnologie şi pentru a asista întreprinderile respective în comercializarea produselor şi
serviciilor rezultate din cercetare
IMA27. Crearea unui fond comun destinat IMM-urilor în scopul finanţări unor activităţi
de cercetare

POLITICI

3.1.2

Industrie, Mediu de afaceri, Inovare

Politica 4
Cercetare, dezvoltare, inovare pentru competitivitate

Programe

Program 4.2. Dezvoltarea infrastructurii de CDI

Proiecte
IMA28. Dezvoltarea infrastructurii de CD a Centrelor de Cercetare Dezvoltare non
profit finanţate public pentru dotarea/modernizarea laboratoarelor existente şi
acreditarea laboratoarelor de testare (vin, turnătorie)
IMA29. Sprijin financiar din partea Consiliului Judeţean pentru crearea unui parc de
inovaţie şi de tehnologie la Alba Iulia

Politica 5
Dezvoltarea societăţii informaţionale şi telecomunicaţiilor

Program 5.1. Dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
-TIC în sectoarele public şi privat

IMA29. 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
IMA30. Promovarea e-business pentru eficientizarea comunicaţiilor în interiorul
şi exteriorul firmei, precum şi managementul eficient al resurselor şi clienţilor şi
facilitarea accesului pe piaţă
IMA31. Înfiinţarea de telecentre (infochioşcuri) în zonele cu probleme majore
de restructurare prin care să fie posibil accesul public la internet prin conexiuni
broadband
IMA32. Crearea unui portal de informare a cetăţenilor asupra locurilor de muncă
disponibile prin intermediul unor puncte publice de acces la internet
IMA33. Susţinerea conexiunilor broadband pentru administraţiile locale din judeţ în
vederea sprijinirii infrastructurii şi centralizării informaţiilor

POLITICI

3.1.2

Industrie, Mediu de afaceri, Inovare

Politica 6
Imbunătăţirea eficienţei energetice

Programe

Proiecte

Program 6.1. Economisirea energiei

IMA34. Sprijinirea investitiilor in instalatiile si echipamentele din intreprinderi in
vederea imbunatatirii eficientei energetice, care sa conduca la economisirea de
energie
IMA35. Clădirile de patrimoniu din subordinea Consiliului Judeţean eficientizate
energetic, în vederea economisirii de energie

Program 6.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie

IMA36. Susţinerea realizării de investiţii în noi capacităţi de producere a energiei
electrice şi termice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: eoliene,
hidroenergetice (numai capacitati mici), solare, a biomasei, biocarburanţilor. (ex :
panouri fotovoltaice la Răcătău)
IMA37. Realizarea unei Agenţii Locale pentru energii alternative – ALEA (cooperare
România, Franţa, Grecia)
IMA38. Înfiinţarea în Alba Iulia a unui mini-parc demonstrativ de energii
regenerabile, cu exemple practice de funcţionare şi baze de date de informare ( ex :
complex solar şi eolian )

POLITICI

3.1.3

Turism

Politica 1
Îmbunătăţirea şi diversificarea produselor turistice din judetul Alba

Programe

Proiecte

Program 1.1. Dezvoltarea unităţilor de cazare şi îmbunătăţirea
serviciilor turistice

T1. Iniţiativa CJ de identificare a locurilor sau facilitaţilor de creare/ reabilitare a
structurilor de agrement turistic cu utilităţi aferente ( piscine, bazine kinetoterapie,
terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball, echitaţie, etc. ) în vederea promovării turismului
de afaceri
T2. Promovarea de către CJ a dezvoltării spaţiilor de cazare (hoteluri, moteluri,
campinguri, cabane şi hoteluri pentru tineret ) şi a serviciilor conexe din mediul urban
(Alba Iulia, Sebeş, Ocna Mureş, Blaj) în vederea susţinerii turismului de afaceri
T3. Amenajarea obiectivelor turistice naturale pentru activităţi turistice (formaţiuni
geologice, peşteri, saline, mine, lacuri) prin instalaţii de iluminat, încălzire, ventilaţie şi
amenajarea grupurilor sanitare
T4. Reabilitarea şi amenajarea posturilor Salvamont în vederea îmbunătiţirii infrastructurii necesare valorificării turismului montan
T5. Susţinerea pregătirii personalului din unităţile de turism în domeniul managementului turistic şi a serviciilor turistice

Program 1.2. Creşterea atracţiilor turistice în judeţul Alba şi
dezvoltarea turismului cultural

T6. Crearea de circuite turistice judeţene care să includă: vizitarea castelelor, cetăţilor,
muzeelor, complexelor religioase şi complexelor naturale regăsite pe teritoriul
judeţului Alba. Restaurarea şi punerea lor în valoare
T7. Realizarea unui studiu de potenţial balneoclimateric în zona Ocna Mureş şi ulterior
accesarea fondurilor structurale pentru dezvoltarea unei staţiuni balneo, pentru a
asigura gama de tratamente, centre şi servicii necesare pentru un număr de clienţi
într-o rapidă creştere
T8. Proiect „Drumul sării”, cu punct central Ocna-Mureş, în parteneriat cu judeţul
Cluj (Turda) sau la nivelul Regiunii Centru cu judeţele Harghita (Praid) şi Sibiu (Ocnele
Sibiului)
T9. Traseul Aurului în Munţii Apuseni. Construcţia şi reabilitarea infrastructurii fizice,
clădiri galerii şi spaţiilor de acces către obiective precum Muzeul aurului în comuna
Bucium; Muzeul tehnicii Miniere în oraşul Baia de Arieş; Muzeul minieritului şi Galeriile
Romane din comuna Roşia Montană

POLITICI

3.1.3

Turism

Politica 1
Îmbunătăţirea şi diversificarea produselor turistice din judetul Alba

Programe

Proiecte

Program 1.2. Creşterea atracţiilor turistice în judeţul Alba şi
dezvoltarea turismului cultural

T10. Organizarea de tabere pentru copii „Natura şi experienţa vizitei în mină” şi
promovarea turismului educaţional ecologic (Roşia Montană, Abrud, Baia de Arieş,
Zlatna). Program de aeraj mine şi de reconstrucţie a zonelor miniere în primă fază
T11. Extinderea spatiilor de campare în judeţul Alba
T12. Reintroducerea trenului Mocăniţa Turistică, monument istoric, în funcţionare
T13. Afirmarea turismului tehnologic în sectorul porţelanului, al lemnului sau vitivinicol, prin organizarea unor circuite de vizitare a laboratoarelor, atelierelor şi
promovarea produselor
T14. Restaurarea şi punerea în valoare a obiectivelor înscrise în lista patrimoniului
UNESCO (Căpalna, Câlnic)
T15. Amenajarea muzeului Avram Iancu şi a arhitecturii săteşti specifice

Program 1.3. Turismul activ şi valorificarea patrimoniului natural şi
cultural

T16. Cercetarea cererii viitoare a pieţei pentru turismul activ şi identificarea posibilităţilor de turism activ: mountain bike, căţărări, drumeţii (trasee turistice)
T17. Realizarea de investiţii în domeniul schiabil prin promovarea posibilităţilor de
dezvoltare a zonei turistice Bubeşti-Vîrtop şi găsirea alternativelor pentru turismul
estival, în vederea atragerii de investitori şi a creşterii gradului de atractivitate turistică
în Arieşeni. Realizarea proiectului de dezvoltare a staţiunii cu atingerea urmatoarelor
obiective: echipare edilitară a zonei, căi de comunicaţii şi transport, spaţii de cazare
şi alimentaţie publică, pârtii de schi şi instalaţii de transport cu cablul, instalaţie
de înzăpezit artificial, maşini de bătut zăpada, clădiri anexe, parcări auto, sistem
electronic de bileterie
T18. Promovarea Parcului Natural „Apuseni”: amenajarea obiectivelor turistice
naturale, amenajarea şi dotarea platformelor de campare, marcarea şi anunţarea
obiectivelor turistice, amenajarea de puncte de observare şi de fotografiere/filmare
T19. Valorificarea şi promovarea potenţialului natural al Văii Aiudului şi a depresiunii
Trascăului
T20. Valorificarea potenţialului şi dezvoltarea domeniului schiabil din zona Şugag
– Poarta Raiului

POLITICI

3.1.3

Turism

Politica 2
Promovarea potenţialului turistic al judeţului la nivel naţional şi internaţional

Programe

Program 2.1. Marketing, promovare, informare

Proiecte

T21. Realizarea strategiei integrate pentru turismul rural/montan la nivel regional
T22. Înfiinţarea Centrelor de informare şi dezvoltare turistică în punctele de intrare
în judeţ
T23. Crearea unei imagini ca destinaţie turistică a judeţului prin definirea şi promovarea unui brand turistic ( ex: vinul de Jidvei, caşul de vacă „Ponor”, Parcul Apuseni,
Cetatea vauban, fortificaţiile, etc. )
T24. Iniţiativa de a realiza parteneriate cu judeţele învecinate in vederea promovării
unei oferte de trasee turistice comune/ reţea regională de informare şi promovare
turistică
T25. Marketingul şi promovarea judeţului Alba de către CJ, ca destinaţie turistică
pentru pieţele interne şi regionale (promovarea imaginii, evenimentelor şi produselor
turistice din judeţul Alba şi a ofertei de servicii conexe, de tip Horeca)

Anexa 1 Centralizator de proiecte propuse
finanţării prin fonduri structurale
Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri
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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 in 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 co-finanţate 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 cu 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

Strategia de Dezvoltare a Jude]ului Alba pentru perioada 2007-2013
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FORŢĂ DE MUNCĂ
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 prioritara 2 Conectarea
învaţării pe tot parcursul vietii si
piata muncii

2.1. Tranzitia de la scoala la viata activa

cod 72, Dezvoltarea,
01-Urban, 02-Rural-montan;
introducerea si
05- Rural
implementarea reformelor
in sistemele de educatie
si formare in scopul
dezvoltarii capacitatii
de ocupare, cresterea
relevantei educatiei si
formarii profesionale
initiale pe piata muncii,
imbunatatirea abilitatilor

FM18. Susţinerea creării de parteneriate cu unităţi de formare şi reţele care să
faciliteze tranziţia de la şcoală la locul de muncă

Unitati de invatamant,
ONG-uri, IMM, Asociatii IMM,
CCI, Consortii, Institutii ale
Administratiei Publice, ISJ

2.3. Accesul şi participarea la formare
profesională continuă

Cod 62. Dezvoltarea
00 N/A
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

FM19. Crearea parteneriatelor pentru stimularea activităţii profesionale
de formare şi perfecţionare continua a tinerilor şi adulţilor şi diseminarea
informaţiilor referitoare la această activitate

Furnizori de formare acreditati;
Intreprindei: ONG; Institutii
publice si private

Cod 62.

FM5. Dezvoltarea şi promovarea abilităţilor manageriale moderne. Programe
de formare profesională a managerilor pentru: dezvoltarea aptitudinilor
manageriale, utilizarea cât mai bună a oportunităţilor pieţei şi studierea
factorilor de succes care cresc competitivitatea afacerii, strategiilor de
management şi de marketing, învăţarea limbilor străine, prezentarea
internaţională a brand-ului etc.

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

Axa prioritara 3 Cresterea
3.1. Promovarea culturii antreprenoriale
adaptabilitatii fortei de munca si a
întreprinderilor

01 Urban, 05-spatiu rural, 02rural montan

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

FM6. Sustinerea programelor de dezvoltare a culturii antreprenoriale şi de
stimulare a tinerilor în demararea propriilor afaceri
FM13. Facilitarea integrării populaţiei de etnie rromă pe piaţa muncii prin
dezvoltarea unui program de formare profesională, dobândire de competenţe
pentru managerii şi antreprenorii rromi, în vederea dezvoltării afacerii: „Rromii
angajează rromi”
3.2. Formare profesionala si sprijin
pentru intreprinderi si angajati pentru
promovarea adaptabilitatii

cod 62, Dezvoltarea in
firme a sistemelor si
strategiilor de invatare pe
parcursul vietii, cursuri
de formare profesionala
si servicii adresate
angajatilor, muncitorilor si
administratorilor pentru a
intensifica adaptabilitatea
lor la schimbare

01, Urban/Rural

FM2. Iniţiativa unui proiect de combatere a fenomenului muncii nedeclarate
şi promovarea unei campanii de informare si conştientizare cu privire la
consecinţele muncii ilegale. Combaterea fenomenului muncii nedeclarate se
va face prin activităţi în parteneriat, de conştientizare asupra efectelor muncii
ilegale, atât asupra angajatorului, cât şi asupra angajatului

Unitati de invatamant, ONGuri, ISJ, autoritati publice,
organisme publice,

FM1. Iniţierea şi promovarea unui parteneriat între AJOFM Alba, patronate
şi societatea civilă pentru adaptarea programelor de formare profesională
la cerinţele pieţei şi orientarea acestora către domenii de viitor, industrii de
înaltă tehnologie (cercetare-inovare în industrie, marketing, managementul
turismului etc.)

ONG-uri, ISJ, autoritati publice,
organisme publice, AJOFM

FM3. Iniţiativa unui proiect de sprijinire a îmbunătăţirii sănătăţii şi securităţii în
muncă şi de creare a unui mediu de lucru prietenos
Axa prioritara 5 Promovarea
masurilor active de ocupare

5.1. Dezvoltarea si implementarea
masurilor active de ocupare

cod 66, Dezvoltarea si
implementarea masurilor
active de ocupare

00 N/A

FM14. Sprijinirea programelor pentru încadrarea în muncă pe durată
nedeterminată a categoriilor de persoane greu asimilabile pe piaţa muncii,
în special persoane peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie, rromi,
persoane din mediul rural etc.

nr de participanti la programe pentru
promovarea adaptabilitatii

angajatii din intreprinderi, IMM- rata companiilor participante, nr de
uri, companii
participanti la programe
APL (CJ si CL) ONG-uri, IMM,
Asociatii IMM, CCI, Consortii,
Institutii ale Administratiei
Publice, ISJ

nr. persoane sprijimite, angajate

FORŢĂ DE MUNCĂ
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 prioritara 5 Promovarea
masurilor active de ocupare

5.1. Dezvoltarea si implementarea
masurilor active de ocupare

cod 66, Dezvoltarea si
implementarea masurilor
active de ocupare

5.2. Promovarea sustenabilitatii pe
cod 66
termen lung in zonele rurale in ceea ce
priveste dezvoltarea resurselor umane si
ocuparea fortei de munca

Axa prioritara 6. Promovarea
incluziunii sociale

6.2. Îmbunătăţirea accesului şi
participării grupurilor vulnerabile pe
piaţa muncii

00 N/A

FM17. Crearea parteneriatelor cu unităţi de formare profesională în vederea
susţinerii serviciilor de asistenţă personalizată pentru şomeri, în special şomerii
de lungă durată, tineri şi grupuri sociale vulnerabile. Promovarea măsurilor
educative menite să crească motivaţia şi disponibilitatea şomerilor, precum şi
capacitatea de mediere a şomerilor pe piaţa muncii, măsuri pregătitoare pentru
profesie, ajutor de susţinere a pregătirii profesionale şi alte măsuri care asigură
succesul calificării

00 N/A

FM11. Promovarea furnizării de programe care sprijină crearea de noi locuri de APL (CJ, CL), furnizori de
muncă/noi forme de ocupare, inclusiv pentru lucratorii independenţi, în mediul formare, AJOFM,Institutii
rural. Dezvoltarea de programe integrate pentru educaţie, formare profesională, publice etc
ocupare şi alte oportunităţi de sprijin pentru locuitorii din mediul rural, vizând
reducerea activităţii în agricultura de subzistentă

00 N/A
cod 71, Cai de integrare
si reinsertie pe piata
muncii pentru persoanele
dezavantajate, combaterea
discriminarii in domeniul
participarii si promovarii
pe piata muncii si
acceptarea diversitatii la
locul de munca

FM15. Dezvoltarea programelor pentru integrarea pe piaţa muncii a tinerilor
peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecţia copilului (Abrud,
Ciumbrud, Sancrai, 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 ulterioară părăsirii centrului de plasament

APL (CJ si CL) ONG-uri, IMM,
Asociatii IMM, CCI, Consortii,
Institutii ale Administratiei
Publice, ISJ

nr. persoane sprijimite, angajate

nr de participanti la programe integrate,
% rata participantilor certificati, femei
certificzte

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

nr participanti, nr integrati pe piata
muncii

Autoritati publice locale
(CJ, CL), Asocitatii, fundatii,
ONG,furnizori de formare

nr femeilor care au participat la
programe de constientizare si promovare
a egalitatii de sanse, nr femei care au fost
integrate pe piata muncii

FM16. Dezvoltarea serviciilor pentru integrarea profesională a persoanelor cu
dizabilităţi, prin sprijinirea creării locurilor de muncă protejate în întreprinderi
6.3. Promovarea egalitatii de sanse pe
piata muncii

cod 69

00 N/A

FM12. Promovarea ocupabilităţii femeilor din mediul rural şi organizarea de
programe de formare profesională şi perfecţionare care să asigure femeilor
obţinerea de calificări

INDUSTRIE, MEDIU DE AFACERI, INOVARE
CENTRALIZATOR PROIECTE DE DEZVOLTARE A JUDETULUI ALBA IN CONFORMITATE CU PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
POR

DOMENIUL PROIECTULUI

TEMA PRIORITARA

DIMENSIUNE TERITORIALA

TITLU PROIECT

COD

COD

COD

COD

BENEFICIARI

INDICATORI

Axa prioritară
Axa 4. Sprijinirea dezvoltării
mediului de afaceri regional şi
local

4.1. Dezvoltarea durabila a structurilor
de sprijinire a afacerilor de importanta
regionala si locala

Cod 08 Alte investitii in
firme

01 urban, 05 rural

Cod 10 infrastructura de
telefonie

4.2. Reabilitarea siturilor industriale
poluante si neutilizate si pregatirea
pentru noi activitati

Axa 1. Sprijinirea dezvoltarii
B Dezvoltarea durabila a mediului de
durabile a oraselor - potentiali poli afaceri
de crestere

IMA3. Reabilitarea/extinderea sistemului de parcări din interiorul structurii de
afaceri şi a străzilor de acces la acestea

Autorităţi ale administraţiei
publice locale (CL, CJ)
Societăţi comerciale (publice şi
locale)

nr parcuri create reabilitate

IMA13. Dezvoltarea unui sistem de informare publică în vederea accesibilităţii
fondurilor structurale de către agenţii economici: site web, conferinţe de presă,
grupuri de lucru locale, evenimente de informare, de consultare şi feed-back,
focus grupuri, broşuri, mape, cd-uri

Autorităţi publice locale (CJ, CL), nr. de accesari pag.web, nr. de intalniri,
intrepinderi mari şi IMM-uri
etc pt informare; nr. de aplicatii depuse
de ag. econ. pt. obtinerea de fonduri
structurale, locuri de muncă nou create in
structurile de afaceri sprijinite

IMA2. Crearea unui Centru expoziţional multifuncţional pentru: organizarea de
conferinte, întâlniri de afaceri, expoziţii, evenimente, târguri, evenimente cu
caracter educaţional, evenimente cu caracter sportiv (cu includerea unei săli
polivalente)

Autorităţi ale administraţiei
publice locale, Societăţi
comerciale

nr. de firme sprijinite, nr. accesari pt
obtinere informatii

IMA19. Folosirea noilor tehnologii pentru diseminarea informaţiilor,
promovarea serviciilor în mediul de afaceri și susţinerea exportului

Autorităţi ale administraţiei
publice locale (CL, CJ)
Societăţi comerciale (publice şi
locale)

nr. de firme sprijinite pt. a accede pe
pieţe externe, nr. accesari pt obtinere
informatii

Cod 50 Reabilitarea
siturilor industriale şi a
terenurilor contaminate

01 urban, 05 rural

IMA5. Reabilitarea siturilor industriale abandonate pentru depoluarea zonelor,
atragerea investiţiilor, revigorarea şi dezvoltarea economiei locale (zone
miniere, întreprinderi închise care pot fi redate circuitului, cum ar fi la Abrud,
Zlatna, Cugir, Aiud sau Baia de Aries)

Autorităţi ale administraţiei
publice locale (CL, CJ)

nr de situri reabilitate, investiţii
atrase,evoluţia nivelului de poluare în
zonele respective

Cod 61Proiecte integrate
de regenerare urbană şi
rurală

01 Urban

IMA4. Informarea mediului de afaceri asupra posibilitatii crearii/ dezvoltării
IMM-urilor prin obtinerea de granturi pentru investiţii în activităţi de producţie
şi servicii, îndeosebi pentru achiziţionarea de echipamente şi tehnologii
moderne, prietenoase mediului

Autorităţi ale administraţiei
publice locale

nr. de IMM beneficiare de granturi

IMA1. Sprijinirea creării infrastructurii necesare afacerilor prin realizarea de
Autorităţi ale administraţiei
parcuri industriale (ex: Zlatna) profilate pe industriile tradiţionale din zonă dar şi publice locale (CJ şi CL)
pe alte activităţi productive cu valoare adăugată ridicată

nr. de IMM sprijinite

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

DOMENIUL PROIECTULUI

TEMA PRIORITARA

DIMENSIUNE TERITORIALA

TITLU PROIECT

COD

COD

COD

COD

BENEFICIARI

INDICATORI

Axa prioritară
Axa 1: Un sistem inovativ si ecoeficient de productie

1.1. Investiţii productive şi pregătirea
pentru concurenţa pe piaţă a
întreprinderilor, în special IMM-uri

Cercetare si dezvoltare
tehnologica, inovare si
antreprenoriat, cod 05
Servicii suport avansate
pentru firme si grupuri de
firme, cod 08 alte investitii
in firme

00 N/A

IMA7. Susţinerea IMM în implementarea şi certificarea sistemelor de
management al calităţii (ISO 9001)

Firme micro, IMM, companii

IMA8. Susţinerea Implementării şi certificării sistemelor de management al
mediului (EMAS) sau certificarea voluntară ISO 14001
IMA9. Sprijinirea creării şi acreditării laboratoarelor de testări, analize şi etalonări
IMA10. Promovarea etichetării ecologice a produselor şi serviciilor
1.2. Accesul IMM-urilor la finantare

Cercetare si dezvoltare
00 N/A
tehnologica, inovare si
antreprenoriat, cod 08 alte
investitii in firme

IMA12. Promovarea creării de parteneriate pentru înfiinţarea unui fond de risc
în vederea susţinerii întreprinderilor

Firme micro, IMM, companii

nr. de IMM beneficiare ale fondului de
garantare sau de risc

autoritati publice locale( CJ
& CL ) , ONG-uri, companii cu
investiţii initiale

nr de afaceri nou create
nr de locuri de munca create
nr de intreprinderi noi asistate in
incubator

IMA11. Promovarea înfiinţării şi dezvoltării unui fond local de garantare pentru
IMM-urile ce derulează proiecte de investiţie (tangibile şi intangibile)
1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat
sustenabil

Cercetare si dezvoltare
tehnologica, inovare si
antreprenoriat, Cod 05
Servicii suport avansate
pentru firme si grupuri de
firme

00 N/A

IMA14. Susţinerea antreprenorilor prin dezvoltarea de incubatoare de mici
întreprinzători

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

DOMENIUL PROIECTULUI

TEMA PRIORITARA

DIMENSIUNE TERITORIALA

TITLU PROIECT

COD

COD

COD

COD

BENEFICIARI

INDICATORI

Axa prioritară
IMA17.Sprijin pentru încadrarea întreprinderilor în lanţuri de furnizori şi clustere autoritati publice , ONG-uri,
prin realizarea de programe de conştientizare şi informare asupra avantajelor
intreprinderi
aglomerărilor economice, iar ulterior înfiinţarea de clustere (porţelan, lemn,
ceramică, vin)

Locuri de munca nou create
Intreprinderi sprijnite

IMA18. Organizarea de birouri de informare pentru start în afaceri.
Îmbunătăţirea accesului IMM la servicii de consultanţă şi informaţii de calitate
pentru dezvoltarea de produse şi strategii de marketing şi promovare, plan de
afaceri, etc.
2.1 CD în parteneriat între universităţi/
institute de CD şi întreprinderi în
vederea obţinerii de rezultate aplicabile
în economie

Cod 03 Transfer tehnologic 00 N/A
şi îmbunătăţirea
cooperării între IMM,
instit de învăţ., autorităţi
regionale, centre de
cercetare şi poli ştiinţifici şi
tehnologici

IMA24. Sprijin din partea Consiliului Judeţean şi a Camerei de Comerţ pentru
Agenţii economici beneficiari ai
crearea parteneriatului între agenţii economici şi Universitatea „1 Decembrie
inovaţiilor, universitatea
1918” Alba Iulia pentru crearea unui birou de transfer de tehnologie, care ar
trebui coordonat de către universitate şi care ar putea să contacteze direct
firmele din judeţ pentru oferirea noilor cunoştinţe tehnologice prin intermediul
tezelor de licenţă şi a contractelor de Cercetare & Dezvoltare

2.2. Investiţii în infrastructura de CDI

Cercetare si dezvoltare
tehnologica, inovare si
antreprenoriat, cod 02
Infrastructura de C&DT

00 N/A

IMA28. Dezvoltarea infrastructurii de CD a Centrelor de Cercetare Dezvoltare
non profit finanţate public pentru dotarea/modernizarea laboratoarelor
existente şi acreditarea laboratoarelor de testare

2.3. Accesul întreprinderilor la activităţi
de CDI, in special a IMM

Cercetare si dezvoltare
tehnologica, inovare si
antreprenoriat, cod 04
asistenta pentru C& DT

00 N/A

IMA25. Promovarea realizării de departamente proprii de cercetare în cadrul
Intreprinderi in spec. IMM,
companiilor din industria lemnului, porţelanului, alimentară, chimică sau textilă centre de CD

Axa 2. Cercetarea, dezvoltarea
tehnologică şi inovarea pentru
competitivitate

parteneriate create, IMM-uri beneficiare
de inovaţii

Centre de CD, Universitate

IMA26. Sprijinirea activităţilor de inovare a întreprinderilor start-up de înaltă
tehnologie sau cu valoare adăugata mare şi a spin-off-urilor (bazate pe
rezultatele CD ale Universităţii 1 Decembrie sau ale unui institut CD) pentru a se
asigura transferul de cunostinte şi tehnologie şi pentru a asista întreprinderile
respective în comercializarea produselor şi serviciilor rezultate din cercetare
Axa 3 – Tehnologia informatiei si
comunicatiilor pentru sectoarele
privat si public

3.1 Susţinerea utilizării tehnologiei
informaţiei

Cod 10 Infrastructură
telefonică (inlusiv reţele
broadband)

00 N/A

IMA31. Înfiinţarea de telecentre (infochioşcuri) în zonele cu probleme majore
de restructurare prin care să fie posibil accesul public la internet prin conexiuni
broadband

Firme, comunitati

nr. de infochioşcuri înfiinţate, nr. per.
juridice şi pers. fizice ce au folosit aceste
infochioşcuri

3.2 Dezvoltarea si eficientizarea
serviciilor publice electronice moderne

Cod 13 Servicii şi aplicaţii
pentru ctăţeni

00 N/A

IMA33. Susţinerea conexiunilor broadband pentru administraţiile locale din
judeţ în vederea sprijinirii infrastructurii şi centralizării informaţiilor

Autoritatile publice si asociatiile nr utilizatori
lor

IMA29. 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
3.3. Dezvoltarea e-economiei

POS CCE

cod 14 Servicii si aplicatii
destinate IMM

00 N/A

IMA30. Promovarea e-business pentru eficientizarea comunicaţiilor în interiorul firme micro, IMM, companii
şi exteriorul firmei, precum şi managementul eficient al resurselor şi clienţilor şi
facilitarea accesului pe piaţă

DOMENIUL PROIECTULUI

TEMA PRIORITARA

DIMENSIUNE TERITORIALA

TITLU PROIECT

COD

COD

COD

COD

Axa prioritară 4, Creşterea
4.1. Energie eficienta şi sustenabila
eficienţei energetice şi a
(îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a
siguranţei în aprovizionare, în
sustenabilităţii sistemului energetic)
contextul combaterii schimbărilor
climatice
4.2. Valorificarea resurselor regenerabile
de energie pentru producerea de
energie “verde”

Eficienta energetica,
43

cod 00 N/A

Energie, cod 39,40,41,42

00 N/A

IMA34. Sprijinirea investitiilor in instalatiile si echipamentele din intreprinderi
in vederea imbunatatirii eficientei energetice, care sa conduca la economisirea
de energie

BENEFICIARI

Intreprinderi

IMA36. Susţinerea realizării de investiţii în noi capacităţi de producere a energiei Autoritati publice, intreprinderi
electrice şi termice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: eoliene,
hidroenergetice (numai capacitati mici), solare, a biomasei, biocarburanţilor. (ex
: panouri fotovoltaice la Răcătău)

nr utilizatori

INDICATORI

% reducerea intensităţii energetice

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 prioritara 3 Cresterea
3.2. Promovarea culturii antreprenoriale
adaptabilitatii fortei de munca si a
întreprinderilor

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

IMA15. Sprijin pentru demararea de afaceri/relansarea meşteşugurilor

IMA16. Sprijin pentru relansarea meseriilor specifice rromilor (împletitori de
răchită, căldărari, etc.)

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

TURISM
CENTRALIZATOR PROIECTE DE DEZVOLTARE A JUDETULUI ALBA IN CONFORMITATE CU PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
POR

DOMENIUL PROIECTULUI

TEMA PRIORITARA

DIMENSIUNE TERITORIALA

TITLU PROIECT

COD

COD

COD

COD

BENEFICIARI

INDICATORI

Axa prioritară
Axa prioritara 5 Dezvoltarea dura- 5.1 Resataurarea si valorificarea patribila si promovarea turismului
moniului istoric si cultural precum si
crearea/ modernizarea infrastructurilor
conexe

5.2. Crearea/ dezvoltarea/ modernizarea
infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu
potential turistic

Cod 58 Protecţia şi conservarea patrimoniului
cultural

Cod 57 Asistenţă pentru
îmbunătăţire serviciilor
turistice

01 Urban, 05 Rural

01 Urban, 05 Rural

T14. Restaurarea şi punerea în valoare a obiectivelor înscrise în lista patrimoniu- Consiliul Judeţean Alba,
nr. persoanelor care au vizitat cetăţile
lui UNESCO ( Căpalna, Câlnic)
Consiliul local Căpâlna, Consiliul dupa restaurare, locuri de muncă nou
local Câlnic
create pt. administrarea cetăţilor
T6. Crearea de circuite turistice judeţene care să includă: vizitarea castelelor,
CJ, CL
cetăţilor dacice, muzeelor, complexelor religioase regăsite pe teritoriul judeţului
Alba. Restaurarea şi punerea lor în valoare.

nr. persoanelor care au vizitat obiectivele
dupa restaurare, locuri de muncă nou
create pt. administrarea cetăţilor

T15. Amenajarea muzeului Avram Iancu şi a arhitecturii săteşti specifice

CJ Alba, CL Avram Iancu

nr. persoanelor care au vizitat muzeul
dupa restaurare, locuri de muncă nou
create pt. administrarea muzeului

T12. Reabilitarea traseului și reintroducerea trenului “Mocănița Turistică”, monument istoric, în funcționare

CJ Alba, Consilii Locale

nr. beneficiari ai serviciilor, cifra de afaceri
ale operatorilor turistici, aportul adus de
acestea la creşterea bugetelor locale, nr.
locuri de muncă create

T3. Amenajarea obiectivelor turistice naturale pentru activităţi turistice
(formaţiuni geologice, peşteri, saline, mine, lacuri ) prin instalaţii de iluminat,
încălzire, ventilaţie, amenajarea grupurilor sanitare etc

Autoritati Publice Locale (
Consiliul Judetean & Consilii
locale ) / Firme micro/ IMM/

nr. obiective amenajate, persoane care
au vizitat obiectivele respective, aportul
adus de acestea la creşterea bugetelor
locale

Autoritati Publice Locale
T2. Promovarea de către CJ a dezvoltării spaţiilor de cazare
(hoteluri, moteluri, campinguri, cabane şi hoteluri pentru tineret ) şi a serviciilor (Consiliul Judetean & Consilii
conexe din mediul urban (Alba Iulia, Sebeş, Ocna Mureş, Blaj) în vederea
locale) / Firme micro/ IMM/
susţinerii turismului de afaceri

nr. turişti nr. beneficiari ai serviciilor, cifra
de afaceri ale operatorilor turistici, aportul adus de acestea la creşterea bugetelor
locale, nr de şlocuri de muncă create

T4. Reabilitarea şi amenajarea posturilor Salvamont în vederea îmbunătiţirii
infrastructurii necesare valorificării turismului montan

Autoritati Publice Locale
(Consiliul Judetean & Consilii
locale) / Firme micro/ IMM/

nr. posturi amenajate, nr beneficiari ai
serviciilor

T7. Realizarea unui studiu de potenţial balneoclimateric în zona Ocna Mureş
şi ulterior accesarea fondurilor structurale pentru dezvoltarea unei staţiuni
balneo, pentru a asigura gama de tratamente, centre şi servicii necesare pentru
un număr de clienţi într-o rapidă creştere

CJ Alba, CL Ocna Mureş

nr. beneficiari ai serviciilor, cifra de afaceri
ale operatorilor turistici, aportul adus de
acestea la creşterea bugetelor locale, nr.
locuri de muncă create

T8. Proiect „Drumul sării”, cu punct central Ocna-Mureş, în parteneriat cu judeţul CJ Alba, CJ Cluj, CL Ocna Mureş,
Cluj (Turda) sau la nivelul Regiunii Centru cu judeţele Harghita (Praid) si Sibiu
CL Turda
(Ocnele Sibiului)

5.2. Crearea/ dezvoltarea/ modernizarea
infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu
potential turistic

Cod 57 Asistenţă pentru
îmbunătăţire serviciilor
turistice

01 Urban, 05 Rural

T9. Traseul Aurului în Munţii Apuseni. Construcţia şi reabilitarea infrastructurii
fizice, clădiri galerii şi spaţiilor de acces către obiective precum Muzeul aurului
în comuna Bucium; Muzeul tehnicii Miniere în oraşul Baia de Arieş; Muzeul
minieritului şi Galeriile Romane din comuna Roşia Montană

CJ Alba, Consilii Locale Apuseni

T11. Extinderea spatiilor de campare în judeţul Alba

Autoritati Publice Locale (
Consiliul Judetean & Consilii
locale ) / Firme micro/ IMM/

T18. Promovarea Parcului Natural „Apuseni”: amenajarea obiectivelor turistice naturale, amenajarea şi dotarea platformelor de campare, marcarea şi
anunţarea obiectivelor turistice, amenajarea de puncte de observare şi de
fotografiere/filmare

Consiliul Judeţean Alba,
Consiliul local Câmpeni

T19. Valorificare şi promovarea potenţialului natural al Văii Aiudului şi a depresiunii Trascăului

Consiliul Judeţean Alba,
Consiliul local Colţeşti, Consiliul
Local Izvoarele

T20. Valorificare potentialului si dezvoltarea domeniului schiabil in zona Sugag
- Poarta Raiului

CJ Alba, CL Sugag

T17. Realizarea de investiţii în domeniul schiabil prin promovarea posibilităţilor CJ Alba, CL Arieşeni, CL Albac,
de dezvoltare a zonei turistice Bubeşti-Vîrtop şi găsirea alternativelor pentru
CL Gârda, CL Scărișoara, CL
turismul estival, în vederea atragerii de investitori şi a creşterii gradului de atrac- Horea
tivitate turistică în Arieşeni. Realizarea proiectului de dezvoltare a staţiunii cu
atingerea urmatoarelor obiective: echipare edilitară a zonei, căi de comunicaţii
şi transport, spaţii de cazare şi alimentaţie publică, pârtii de schi şi instalaţii de
transport cu cablul, instalaţie de înzăpezit artificial, maşini de bătut zăpada,
clădiri anexe, parcări auto, sistem electronic de bileterie

nr. beneficiari ai serviciilor, cifra de afaceri
ale operatorilor turistici, aportul adus de
acestea la creşterea bugetelor locale, nr.
locuri de muncă create

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

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

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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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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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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Denumire indicator

Venituri
proprii

Serviciul datoriei
publice locale
pt. imprumutul
existent
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Proiecţie grad de îndatorare în perspectiva contractării unui nou
împrumut de 50 mil. RON
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5.1 Glosar de termeni privind fondurile structurale
şi de coeziune
5.2 Glosar de termeni de specialitate
5.3 Cadru legislativ
5.4 Site-uri internet privind problematica lucrării
5.5 Bibliografie
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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

Funda]ia Na]ional\ a Tinerilor Manageri

- 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:

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

Dez voltare Economică

82

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
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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:
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Unde apelează pentru servicii de informare și de asistenţă în dezvoltarea afacerii:
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Care credeţi că sunt principalele bariere, piedici ale dezvoltării economice la nivelul judeţului Alba?
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Domenii în care se consideră ca este nevoie de training si/sau consultanţă:
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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:
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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:
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Cele mai importante 3 investiţii, în ordinea importanţei, pe care ar trebui să le promoveze Consiliul Judeţean
pentru a sprijini dezvoltarea afacerilor:
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Cum ar trebui să devină judeţul Alba:
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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

