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* Reprezentanþi ai sectorului privat, care au participat la dezbaterile de lucru, în cadrul întâlnirilor organizate de-a lungul
elaborãrii strategiei contribuind cu propuneri de proiecte pentru dezvoltarea viitoare a judeþului.

J u d e þ u l u i

* Primari ºi consilieri care au participat la dezbaterea documentului în diversele faze de elaborare ºi care au ghidat, prin
opinii, direcþiile prioritare de intervenþie;

a

* Funcþionari publici ai Consiliului Judeþean Alba, pentru susþinerea nemijlocitã, furnizarea datelor ºi facilitarea dialogului cu
reprezentanþi cheie ai instituþiilor importante la nivel judeþean;

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.
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Autorii îºi exprimã recunoºtinþa faþã de toþi cei care s-au implicat în finalizarea acestui document:
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Notã de mulþumire

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Vom putea astfel mult mai uºor realiza parteneriate cu administraþiile locale, iar planificarea dezvoltãrii socio-economice, culturale ºi spaþiale va fi mult simplificatã. Strategia se va constitui totodatã ca platformã de coordonare a investiþiilor multisectoriale ºi de pregãtire a administraþiei judeþene ºi locale în vederea accesãrii Fondurilor Structurale.
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O condiþie esenþialã pentru dezvoltare este sã avem documentaþii de sintezã bine elaborate ºi structurate, care sã ne permitã
sã practicãm un management performant. Avem acum la dispoziþie cel mai important instrument managerial de conducere:
strategia de dezvoltare. Prin acest document se stabilesc direcþii clare de acþiune în care o mare importanþã va fi acordatã
infrastructurii ºi dezvoltãrii economice. Dezvoltarea drumurilor, de exemplu, este gânditã astfel încât sã aibã o logicã legatã
de atragerea de fonduri ºi dezvoltarea economicã ºi turisticã. Din strategie reies ºi proiecte clare, cu o fiºã de acþiune ce trebuie urmate, lucru care ne va facilita foarte mult atragerea de fonduri europene.
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Strategia de dezvoltare a judeþului Alba este un document deosebit de important deoarece ne oferã direcþiile de acþiune pe care va trebui sã ne concentrãm în urmãtorii ani. Judeþul Alba avea nevoie de acest document, care asigurã o unitate în dezvoltare. Trebuie sã ºtim ce vrem pentru a putea accesa fondurile structurale ºi trebuie sã fim conºtienþi cã nu putem obþine aceºti bani decât dacã scriem proiecte care sã se
încadreze într-o strategie de dezvoltare bine gânditã.
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ConsorŃiu cultural

Natură şi tehnologie

Dezvoltare teritorială
policentrică
Domenii

Strategia de dezvoltare considerã comunitãþile rurale
ale judeþului Alba competitori egali în atragerea de
investiþii ºi activitãþi economice. Viitorul zonelor rurale
este dat de capabilitaeste dat de capabilita

ACCES LA INFRASTRUCTURĂ ŞI CUNOAŞTERE

Resurse financ.

Procuparea pentru dezvoltarea durabilã a resurselor de
teren din comunitãþilor rurale este astfel justificatã.
Comunitãþile rurale au multe de oferit datoritã combinaþiilor variate privind calitatea vieþii, patrimoniu, artã
ºi culturã, putând oferi condiþii de viaþã ºi ºanse de dezvoltare economicã pentru locuitorii prezenþi ºi cei care
se vor localiza în orizontul de timp 2015-2025.

JUDEłUL ALBA

A l b a

Strategia de dezvoltare considerã comunitãþile rurale
ale judeþului Alba competitori egali în atragerea de
investiþii ºi activitãþi economice. Viitorul zonelor rurale
Din punct de vedere al raportului teren urban - teren
rural, suprafeþele înscrise în Planurile Urbanistice
Generale ale unitãþilor administrativ teritoriale înregistreazã o suprafaþã de 137.192 ha, în intravilanul
municipiilor / oraºelor ºi o suprafaþã de 486.246 ha, în
intravilanul comunelor.
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Comunitãþile rurale au multe de oferit datoritã combinaþiilor variate privind calitatea vieþii, patrimoniu, artã
ºi culturã, putând oferi condiþii de viaþã ºi ºanse de dezvoltare economicã pentru locuitorii prezenþi ºi cei care
se vor localiza în orizontul de timp 2015-2025.
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1.

Un pol de concentrare economicã, în regiunea Centru, dominat de activitãþi productive nepoluante (zone de transfer
ºi parcuri tehnologice) ºi turism de afaceri, cultural ºi agro-turism;

2.

Un loc de viaþã confortabil, într-un mediu curat;

3.

O destinaþie atractivã în peisajul multicultural european prin variate moduri de expresie: limbã, muzicã, arhitecturã,
arheologie, istorie etc.
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Vizunea de dezvoltare teritorialã a judeþului celebreazã un agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale, în
scopul facilitãrii schimbului ºi al înþelegerii diverselor grupuri sociale, culturale ºi economice precum ºi atragerea de noi
locuitori, vizitatori ºi afaceri. Viziunea de dezvoltare proiectezã pentru anul 2020 teritoriul unor comunitãþi creative ale cãror
idei ºi valori comune vor genera:

D e z v o l t a r e

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1). Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii ºi a accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi utilitãþile publice,
(3). Parteneriatul urban-rural ºi (2). Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre tehnologii nepoluante.
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Teritoriul judeþului Alba, atât prin rezultatul consecinþelor socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi (4). Reþele ocupaþionale.
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Rezultatul investiþiilor pe perioada 2007-2013, necesare rezolvãrii claselor de probleme existente ºi coordonate cu prioritãþile
locale, conduc la formarea ºi consolidarea unui sistem teritorial policentric, atractiv ºi competitiv prin colaborarea ºi coordonarea instrumentelor de planificare, a organizaþiilor implicate ºi a programelor de investiþii de capital structurate pe coridoare ºi poli de dezvoltare a judeþului.

D e z v o l t a r e

Condiþiile de implementare a strategiei sunt evaluate din punct de vedere al surselor de finanþare propuse pentru proiecte
privind investiþii de capital ºi social, fiind structurate în conformitate cu instrumentele de finanþare ale Uniunii Europene.
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Strategia de dezvoltare a judeþului Alba nu poate fi formulatã în afara oportunitãþilor pe care integrarea României în Uniunea
Europeanã le oferã prin creºterea interesului investiþional cãtre România, prin îmbunãtãþirea nivelului echipãrii teritoriului ºi
a consolidãrii infrastructurii economice ºi sociale.
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Obiectivul strategic de dezvoltare spaþialã ghideazã parteneriatul între actorii publici ºi privaþi în realizarea de investiþii pentru amenajarea teritoriului prin asigurarea accesului egal la infrastructurã ºi cunoaºtere, ºi management prudent privind patrimoniul natural ºi cultural.
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In cadrul primei direcþii sunt luate în consideraþie urmãtoarele resurse: resurse de teren, resurse de apã, resurse atmosferice, resurse energetice ºi resurse genetice. In cadrul celei de-a doua direcþii,
sunt luate în consideraþie urmãtoarele aspecte de management: Managementul deºeurilor rezultate din activitãþile agricole în general, deºeuri de origine animalã în mod special, ambalaje, pesticide, activitãþi agricole noi, biodiversitatea ºi percepþia comunitãþilor rurale asupra mediului. In cadrul celei de-a treia direcþii sunt luate în consideraþie urmãtoarele aspecte: valoare adãugatã prin
mediu ºi eco-etichetarea.
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Corolarul acestei abordãri conduce la un document ce prezintã un sistem integrat de relaþii stabilite între sectorul agricol ºi mediul înconjurãtor pe urmãtoarele direcþii: Industria agricolã ºi resursele naturale; Management; Marketing de mediu ºi comerþ.
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In cadrul primei direcþii sunt luate în consideraþie urmãtoarele resurse: resurse de teren, resurse de apã, resurse atmosferice, resurse energetice ºi resurse genetice. In cadrul celei de-a doua direcþii,
sunt luate în consideraþie urmãtoarele aspecte de management: Managementul deºeurilor rezultate din activitãþile agricole în general, deºeuri de origine animalã în mod special, ambalaje, pesticide, activitãþi agricole noi, biodiversitatea ºi percepþia comunitãþilor rurale asupra mediului. In cadrul celei de-a treia direcþii sunt luate în consideraþie urmãtoarele aspecte: valoare adãugatã prin
mediu ºi eco-etichetarea.
Prezentul document se constituie ca parte a Secþiunii 2: Dezvoltare Economicã din “Strategia de dezvoltare economicã, socialã, culturalã ºi spaþialã a judeþului Alba pe perioada 2007-2013”, ºi
structureazã, în conformitate cu metodologia studiului, direcþiile viitoare de evoluþie a agriculturii ºi a dezvoltãrii rurale în contextul dezvoltãrii durabile, al Politicii Agricole Comunitare ºi impactului
instrumentelor financiare ale Uniunii Europene.
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Lucrarea se constituie, astfel, ca platformã operaþionalã de
coordonare a investiþiilor multisectoriale la nivelul unitãþilor
administrativ teritoriale aflate în componenþa judeþului ºi de
cooperare a acestora în vederea implementãrii proiectelor.

Obiectivul strategiei spaþiale este acela de a (1). Coordona
strategiile sectoriale elaborate în cadrul capitolului II,
Strategia de Dezvoltare Socio-economicã ºi III, Strategia de
Dezvoltare Culturalã ºi (2). Oferi Consiliului Judeþean Alba un
instrument metodologic ºi tehnic, pe baza cãruia sã poatã
realiza, în parteneriat cu consiliile locale, stabilirea prioritãþilor de dezvoltare durabilã, planificarea spaþialã a judeþului în context regional ºi naþional, în scopul:
(1). Obþinerii unui teritoriu competitiv din punct de vedere
economic ºi
(2). Reducerii disparitãþilor socio-economice existente.
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Formularea strategiei se realizeazã în contextul Cadrului
Naþional Strategic de Referinþã, al Programului Operaþional
Regional ºi Programelor Operaþionale Sectoriale, ºi al
Planului Naþional Strategic pentru Dezvoltare Ruralã.
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Pachetul de politici, programe ºi proiecte urmeazã a fi dezbãtut de cãtre membrii Consiliului Judeþean Alba, în vederea
formulãrii ºi prioritizãrii proiectelor ºi realizãrii unei prognoze
bugetare în vederea cofinantãrii acestora.
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Prezentul document se constituie ca parte din Volumul 2,
capitolul IV, Strategia de Dezvoltare Spaþialã a Judeþului Alba,
cuprinzând ºi sinteza capitolelor I, II ºi III a aceluiaºi volum.
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III. Formularea politicilor de dezvoltare: Care sunt politicile de dezvoltare, ce pot fi formulate pe clase de probleme?
Lista claselor de probleme
Politici generale-sectoriale de dezvoltare

Programe ºi proiecte organizate pe politici
sectoriale

IV. Implementare: Care sunt paºii ce trebuie urmaþi pentru implementarea programelor ºi
proiectelor?
Identificarea organizaþiilor

Condiþii de implementare

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

Evaluare indicatori

Condiþii de implementare

Metodologia abordatã este în conformitate cu Oferta
Tehnicã. In redactarea sa, lucrarea s-a bazat pe date, informaþii ºi pe rezultatele întâlnirilor cu reprezentanþi ai instituþiilor care au un rol important în derularea programelor de
gestionare a sectoarelor abordate de strategie, respectiv ai
Consiliului Judeþean Alba ºi consiliilor locale, precum ºi pe
informaþiile furnizate de ancheta pe teren realizatã pe un
eºantion reprezentativ de localitãþi din judeþ.

Documentul a fost supus discuþiilor, în vederea introducerii de
puncte de vedere care sã reflecte, cât mai mult posibil,
condiþiile locale ºi sã aibã un grad de acceptabilitate cât mai
ridicat. Menþionãm întâlnirile organizate în lunile mai, iunie ºi
septembrie cu oficiali aleºi ºi funcþionari publici reprezentând
municipii, oraºe ºi comune.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
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un agregat de valori
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Interviurile s-au realizat la sediile instituþiilor sus-menþionate,
pe baza unui chestionar standard ce cuprinde întrebãri referitoare la percepþia asupra problemelor la nivel judeþean ºi
local ºi identificarea unor cauze ºi direcþii de acþiune pentru
reducerea ºi rezolvarea problemelor.

o c t o m b r i e

Structural, strategia de dezvoltare este construitã pe
metodologia planificãrii strategice adaptatã dupa Kotler
(1999) ºi se compune din cinci paºi: (1). Audit, (2) Viziune ºi
obiective strategice, (3). Politici de dezvoltare, (4).
Implementare, (5). Monitorizare ºi evaluare, conform tabelului alãturat.

S R L

Formularea obiectivelor strategice prin combinaþia optimã a factorilor de dezvoltare
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Conceptul strategic de dezvoltare bazat pe
valorile/identitatea localã

Un rol important l-a ocupat analiza datelor ºi documentelor
(date, strategii, planuri de acþiune, programe, rapoarte ºi
studii de specialitate) furnizate de instituþii de profil, pe site-uri
proprii.
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II. Viziune ºi obiective strategice: Cum ar trebui sã fie, sau sã devinã judeþul, în viziunea
comunitãþii?

Redactarea lucrãrii s-a realizat în conformitate cu practica
internaþionalã referitoare la managementul ºi planificarea
urbanã ºi regionalã, conþinând elemente de lucru pe teren,
analize de date, discuþii cu factori de decizie, chestionare, etc.

A l b a

Analiza SWOT
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Identificarea tendinþelor
de dezvoltare

a

Identificarea factorilor
dezvoltãrii

0.3 Metodologia de elaborare a strategiei

D e z v o l t a r e

I. Audit: Care este starea judeþului astãzi, ºi cum poate fi definitã printr-o perspectivã de
dezvoltare pe termen mediu ºi lung?
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Prezentul document reprezintã sinteza spaþialã a datelor ºi politicilor cu specific teritorial dar ºi sectoriale elaborate în cadrul
capitolului II Dezvoltare socio-economicã, elaborat de FNTM România ºi al capitolului III Dezvoltare culturalã, capitolul IV
secþiunea 5 Mediu, elaborate de IHS România srl.
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Acest model cuprinde pachete distincte de politici, programe ºi proiecte privind infrastructura fizicã, socialã, economicã, de
mediu, umanã ºi administrativã, coordonate la rândul lor cu axele prioritare ale PO Regional, PO Sectoriale ºi Planul
Naþional pentru Dezvoltare Ruralã.
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Modelul de dezvoltare se bazeazã pe o accesare a instrumentelor financiare europene, pe toate axele din POR, privind infrastructura, cu o cofinanþare la instrumentele financiare din POS Mediu ºi POS Competitivitate în scopul aducerii la bugetele
locale dupã 2013-2015 de venituri generate de un mediu nepoluat atractiv, ºi de investiþiile realizate pe toate axele POR
Competitivitate.
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Documentul privind Strategia de dezvoltarea a judeþului Alba în perioada 2007-2013 propune o construcþie cu resurse financiare care sã poatã fi integratã pe douã din scenariile de dezvoltare ale teritoriului European (vezi Atlas ESPON,2006)
pãstrând echilibrul între Coeziunea Socialã ºi Competitivitate. Pilonii de susþinere a dezvoltãrii spaþiale a judeþului se identificã cu valorile ce definesc identitatea judeþului prin patrimoniul cultural ºi natural, precum ºi cu nevoia de dezvoltarea policentricã a economiei teritorialã.
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In cadrul primei direcþii sunt luate în consideraþie urmãtoarele resurse: resurse de teren, resurse de apã, resurse atmosferice, resurse energetice ºi resurse genetice. In cadrul celei de-a doua
direcþii, sunt luate în consideraþie urmãtoarele aspecte de management: Managementul deºeurilor rezultate din activitãþile agricole în general, deºeuri de origine animalã în mod special,
ambalaje, pesticide, activitãþi agricole noi, biodiversitatea ºi percepþia comunitãþilor rurale asupra mediului. In cadrul celei de-a treia direcþii sunt luate în consideraþie urmãtoarele aspecte:
valoare adãugatã prin mediu ºi eco-etichetarea. In cadrul primei direcþii sunt luate în consideraþie urmãtoarele resurse: resurse de teren, resurse de apã, resurse atmosferice, resurse energetice ºi resurse genetice. In cadrul celei de-a doua direcþii, sunt luate în consideraþie urmãtoarele aspecte de management: Managementul deºeurilor rezultate din activitãþile agricole în
general, deºeuri de origine animalã în mod special, ambalaje, pesticide, activitãþi agricole noi, biodiversitatea ºi percepþia comunitãþilor rurale asupra mediului. In cadrul celei de-a treia
direcþii sunt luate în consideraþie urmãtoarele aspecte: valoare adãugatã prin mediu ºi eco-etichetarea.In cadrul primei direcþii sunt luate în consideraþie urmãtoarele resurse: resurse de
teren, resurse de apã, resurse atmosferice, resurse energetice ºi resurse genetice. In cadrul celei de-a doua direcþii, sunt luate în consideraþie urmãtoarele aspecte de management:
Managementul deºeurilor rezultate din activitãþile agricole în general, deºeuri de origine animalã în mod special, ambalaje, pesticide, activitãþi agricole noi, biodiversitatea ºi percepþ
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1.4

SOCIETATEA

1.5

ECONOMIA

1.6

ANALIZA SWOT

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com
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p e r i o a d a
p e n t r u
A l b a

o c t o m b r i e

INFRASTRUCTURA

S R L

1.3

R o m a n i a

STRUCTURA UNITÃÞILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE

I H S

1.2

J u d e þ u l u i

CONTEXT TERITORIAL ºI DE MEDIU NATURAL

a

1.1

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

D e z v o l t a r e

CAPITOLUL 1: CONCLUZII ETAPA AUDIT

d e

è

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Concluzii Etapa Audit
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1 / INS Alba menþioneazã la anul 2004, o suprafaþã de 6242 kmp.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

2 0 0 7
o c t o m b r i e
S R L

A l b a

p e n t r u

p e r i o a d a
R o m a n i a

Teritoriul judeþului Alba are o suprafaþã de 6.231 kmp1, din
care 52 % relief muntos, 26 % dealuri ºi 22% depresiuni ºi
lunci (sursã: 1999, PATJ Alba, Proiect Alba S.A). Din punct
de vedere al raportului teren urban-teren rural, suprafeþele
înscrise în Planurile Urbanistice Generale ale unitãþilor
administrativ teritoriale prezintã pentru zonele urbane, o
suprafaþã de 137.192 ha. în intravilanul municipiilor
/oraºelor ºi pentru zonele rurale o suprafaþã de 486.246
ha.în intavilanul comunelor (sursã: 2006, Date privind
suprafeþele unitãþilor teritorial-administrative ºi situaþia
PUG-urilor din Judeþul Alba, CJA) (vezi grafic nr. 1).

J u d e þ u l u i

Harta 3 prezintã prin agregarea a trei indicatori (teren construit, teren natural, intensitate activitãþi agricole) potenþialul
natural al teritoriului european, indicând la nivel moderatpeste mediu capacitatea de dezvoltare a teritoriului Regiunii
centru, pe baza atractivitãþii patrimonului natural.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

I H S

Considerând structurile economice existente la nivel european,
judeþul Alba se gãseºte amplasat în vecinãtatea unor zone de
dezvoltare aflate în faza incipientã, Timiºoara, Bucureºti,
Ljubljana, ºi în fazã în dezvoltare Bratislava ºi Budapesta, precum ºi în zona de influenþã a unui "motor european" al dezvoltãrii, Viena.
Relieful judeþului Alba este variat, predominant montan,

La nivelul judeþului Alba potenþialul economic este evidenþiat prin existenþa unor importante resurse naturale ce permit
o dezvoltare variatã: minereuri neferoase (aur, argint, cupru
la Baia de Arieº, Roºia Montana, Almaºu Mare, Zlatna,
Abrud etc.), mercur (Izvorul Ampoiului), sare (Ocna Mureº),
gaz metan (Cetatea de Baltã), ape clorurosodice (Ocna
Mureº), calcare, piatrã de construcþii, argilã precum ºi
suprafeþe întinse de pãduri, pãºuni ºi fâneþe.

Harta 2 prezintã gradul de concentrare spaþialã, realizatã la
nivelul teritoriului european, prin agregarea a patru indicatori: structura localitãþilor, densitatea populaþiei, concentrarea PIB regional ºi procentul din populaþie din zonele
urbane.

a

Compoziþia administrativ - teritorialã a judeþului prezintã 11
entitãþi urbane, din care 4 municipii: Alba Iulia (reºedinþa de
judeþ), Aiud, Blaj, Sebeº ºi 7 oraºe: Abrud, Baia de Arieº,
Câmpeni, Cugir, Ocna Mureº, Teiuº, Zlatna ºi - 722 de comunitãþi rurale, din care 66 de comune ºi 656 de sate. Din punct
de vedere al politicii de dezvoltare regionalã judeþul Alba este
situat în Regiunea de Dezvoltare 7 Centru, din care mai fac
parte judeþele: Braºov, Covasna, Harghita, Mureº ºi Sibiu.

munþii ocupând 52% din suprafaþã, zonele de podiº ºi
dealuri 26%, iar zonele de câmpie, inclusiv luncile râurilor
22%. Clima este temperat-continentalã, variatã, în funcþie
de altitudine, umedã ºi rãcoroasã de obicei în zonele înalte,
precipitaþiile fiind mai reduse ºi temperaturile mai ridicate în
Valea Mureºului. Hidrologia judeþului este dominatã de cursul mijlociu al Mureºului, care colecteazã toate râurile din
teritoriul sãu, dar Alba cuprinde ºi o bogatã colecþie de
lacuri antropice, naturale, glaciare, piscicole ºi 4 lacuri de
acumulare cu instalaþii hidroenergetice funcþionale.

D e z v o l t a r e

Judeþul Alba este poziþionat pe cursul mijlociu al Mureºului, în
zona de întretãiere ºi contact a Podiºului Transilvaniei cu Munþii
Apuseni ºi Carpaþii Meridionali. Suprafaþa judeþului este de
6242 kmp, ceea ce reprezintã 2,6% din suprafaþa României,
ocupând ca mãrime locul 16 ºi fiind învecinat cu judeþele: Cluj
la nord, Mureº ºi Sibiu la est, Vâlcea la sud ºi judeþele
Hunedoara, Arad ºi Bihor la vest.

d e

1.1. Context teritorial ºi de mediu natural

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com
(sursa: ESPON, 2005)

(sursa: ESPON, 2005)

(sursa: ESPON, 2005)

I H S

R o m a n i a

S R L

o c t o m b r i e

2 0 0 7

p e r i o a d a
p e n t r u
A l b a
J u d e þ u l u i

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

a

Harta nr. 3:
Resurse naturale

D e z v o l t a r e

Harta nr. 2:
Concentrarea spaþialã pe teritoriul Uniunii Europene

d e

Harta nr. 1:
Structurile economice principale ale teritoriului European

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Concluzii Etapa Audit
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

I H S

R o m a n i a

S R L

o c t o m b r i e

2 0 0 7

p e r i o a d a
p e n t r u
A l b a
J u d e þ u l u i
a
D e z v o l t a r e

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

d e

Grafic nr. 1 : Prezentare comparativã a suprafeþelor unitãþilor teritorial administrative

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Concluzii Etapa Audit

/ sursa: INS Alba 2004

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

2 0 0 7
o c t o m b r i e

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

S R L

peste 30000 locuitori

R o m a n i a

20001-30000 locuitori

I H S

10001-20000 locuitori

p e r i o a d a

5001-10000 locuitori

p e n t r u

4001-5000 locuitori

A l b a

3001-4000 locuitori

J u d e þ u l u i

2001-3000 locuitori

a

Densitatea medie este de 61,3
locuitori/kmp, faþã de media pe þarã
de 90,9 loc/kmp. (sursã: 2002,
Recensãmântul populaþiei, INS). Ca
urmare a densitãþilor existente, se
constatã o cerere mai mare de utilitãþi ºi servicii publice pe coridorul
nord-sud, preponderent urban,
Lunca-Mureºului-Aiud-Teiuº-BlajAlba Iulia-Sebeº. (vezi harta nr. 4)

1000-2000 locuitori

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

D e z v o l t a r e

Populaþia ocupatã reprezintã 36%
din populaþia judeþului ºi 84,4% din
populaþia activã a judeþului. Rata de
activitate a populaþiei este mai mare
în mediul urban (44,3%) faþã de
mediul rural (40,6%). În mod similar
ºi rata de ocupare din mediul urban
este superioarã celei din mediul
rural (37,3% faþã de 34,4%).

sub 1000 locuitori

d e

Judeþul Alba este locuit de un numãr
de 382.747 de locuitori. Zonele
urbane însumeazã 57,5% din total
populaþie (11 municipii ºi oraºe),
restul de 42,5% din populaþie
locuind în zone rurale (66 comune
cu 656 sate)2. Din numãrul total,
163506 persoane, 42,7% reprezintã
populaþia activã.

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Harta nr. 4: Gruparea localitãþilor dupã numãrul populaþiei
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Concluzii Etapa Audit

Pentru a integra în
economia generalã a

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

2 0 0 7
o c t o m b r i e
S R L

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

R o m a n i a

Viziune, obiective strategice
de dezvoltare

Dezvoltarea ruralã ºi a
producþiei agricole, în
contextul
postaderãrii, se confruntã
cu
rezolvarea
provocãrii
“reîntoarcerii la naturã”
atât prin restructurarea
ruralã, cât ºi prin stabilirea de noi þinte în
dezvoltarea unei producþii agricole susþinutã prin cele patru axe
propuse prin Politica
Ruralã
a
Uniunii
Europene: competiþia,
managementul
terenurilor,
dezvoltarea ruralã, ºi
Leader2.

I H S

peste 300 loc./kmp

p e r i o a d a

201-300 loc./kmp

p e n t r u

101-200 loc./kmp

A l b a

81-100 loc./kmp

J u d e þ u l u i

61-80 loc./kmp

a

41-60 loc./kmp

D e z v o l t a r e

20-40 loc./kmp

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

d e

sub 20 loc./kmp

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Harta nr. 5: Gruparea localitãþilor dupã densitate
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dincolo de propriile graniþe administrative:
• Alba Iulia - municipiu reºedinþã de judeþ cu funcþiuni com-

lui. Este singurul teritoriu din România cu o zonã muntoasã
dens locuitã într-un context natural valoros.

Municipiul Alba Iulia cu cei 71.168 locuitori se încadreazã la

plexe administrative, politice, economice, sociale ºi dotãri

oraºe cu populaþie între 50.000 - 100.000 locuitori. Un numãr

publice diversificate cu rol dominant teritorial.

Suprafaþa administrativã a oraºelor reprezintã 20,2% din

de patru oraºe ale judeþului fac parte din categoria oraºelor

totalul suprafeþei judeþului. Suprafaþa oraºelor prezintã variaþii

mijlocii între 20.000 ºi 50.000 locuitori (Blaj - 22.425 locuitori,

• Aiud, Blaj - municipii cu activitãþi economice dezvoltate,

destul de importante fiind condiþionatã atât de factorii social-

Sebeº - 29.754 locuitori, Cugir - 31.847 locuitori, Aiud -

dominant industriale ºi dotãri publice de importanþã teritori-

istorici cât ºi de cadrul natural. Arealele cele mai întinse le au

31.894 locuitori).

alã.

oraºele Cugir (348,4 kmp) ºi Zlatna (240,6 kmp) iar cele mai
Ocna Mureº, cu 15.804 locuitori, este clasificat ca oraº mic, cu

• Cugir, Sebeº - oraºe cu activitãþi economice dezvoltate,

populaþie între 10.000 - 20.000 locuitori. Teiuº, cu o populaþie

dominant industriale ºi dotãri publice de importanþã teritori-

Structura urbanã:

de 7199, este clasificat ca oraº mic cu populaþie sub 10.000

alã.

Istoric, reþeaua urbanã s-a constituit din (1). Oraºe - cetãþi ºi

locuitori.

târguri, Alba Iulia, Aiud, Sebeº, Abrud, Blaj, (2) Zone econom-

Lista oraºelor sub 10.000 de locuitori continuã cu un numãr

• Abrud, Baia de Arieº, Cîmpeni, Ocna Mureº, Zlatna, Teiuº -

ice de schimb pe drumuri comerciale, Blaj, Abrud ºi (3). Oraºe

de patru din zona Munþilor Apuseni (Abrud - 6.838 locuitori,

oraºe cu activitãþi economice ºi dotãri publice de importanþã

noi declarate, pe baza infrastructurii industriale, Ocna Mureº,

Cîmpeni - 8.525 locuitori, Zlatna - 9.284 locuitori ºi Baia de

localã.

Cugir, Zlatna, Baia de Arieº, sau comerciale ºi administrative

Arieº - 5.061 locuitori)3.

restrânse Ocna Mureº (68,3 kmp) ºi Abrud (32 kmp).

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

p e r i o a d a
2 0 0 7

o suprafaþã reprezentând 48,1% din suprafaþa totalã a judeþu-

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

o c t o m b r i e

dupã cum urmeazã:

S R L

numãrului de locuitori ºi a potenþialului teritorial de dezvoltare,

R o m a n i a

din judeþ în zona Munþilor Apuseni (un numãr de 474 sate) pe

I H S

unui numãr de indicatori4, unitãþile administrativ teritoriale,

p e n t r u

toarea ierarhie a municipiilor ºi oraºelor, organizatã pe baza

A l b a

Alba este concentrarea a 75,5% din totalul aºezãrilor rurale

J u d e þ u l u i

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeþean clasificã pe baza

a

(Cîmpeni). O analizã a reþelei urbane, aduce în atenþie urmã-

D e z v o l t a r e

Sub aspectul distribuþiei teritoriale, caracteristic pentru judeþul

d e

1.2. Structura unitãþilor administrativ teritoriale

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Concluzii Etapa Audit
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populaþie de 16123 locuitori ºi o suprafaþã de 29649 ha.

Vinþu de Jos, Meteº, Almaºu Mare, Ighiu, Ciugud, Berghin,

• Zona de influenþã a centrului de importanþã intercomunalã
Ocna Mureº cuprinde 5 unitãþi administrativ teritoriale:
oraºul Ocna Mureº, Unirea, Lunca Mureºului, Fãrãu,

Sîntimbru, Mihalþ, Galda de Jos, Stremþ, Întregalde, în total

• Zona de influenþã a centrului de importanþã intercomunalã

15 unitãþi administrativ teritoriale care însumeazã o popu-

Baia de Arieº cuprinde 4 unitãþi administrativ teritoriale: Baia

laþie de 127223 locuitori ºi o suprafaþã de 136653 ha.

de Arieº, Sãlciua, Poºaga, Ocoliº cu o populaþie de 9617
locuitori ºi o suprafaþã de 37700 ha.

• Zona de influenþã a centrului cu rol de echilibru Aiud

Noºlac, cu o populaþie de 29028 locuitori ºi o suprafaþã de
32957 ha.
• Zona de influenþã a centrului cu rol de echilibru Sebeº
cuprinde 11 unitãþi administrative teritoriale: oraºul Sebeº,

cuprinde 9 unitãþi administrativ teritoriale: municipiul Aiud,

• Zona de influenþã a centrului intercomunalã Cîmpeni -

Pianu, Sãsciori, Cîlnic, Gîrbova, ªugag, Daia Românã,

Hopîrta, Lopadea Nouã, Rãdeºti, Mirãslãu, Livezile, Rîmeþ,

cuprinde 13 unitãþi administrativ teritoriale: oraºul Cîmpeni,

ªpring, Doºtat, Ohaba, Roºia de Secaº - cu o populaþie de

Ponor, Rimetea, cu o populaþie de 46057 locuitori ºi o

Sohodol, Bistra, Lupºa, Vadu Moþilor, Vidra, Avram Iancu,

58430 locuitori ºi o suprafaþã de 100568 ha.

suprafaþã de 66998 ha.

Poiana Vadului, Albac, Horea, Scãriºoara, Gîrda de Sus,

• Zona de influenþã a centrului cu rol de echilibru Blaj
cuprinde 9 unitãþi administrativ teritoriale: municipiul Blaj,

Arieºeni, cu o populaþie de 39463 locuitori ºi o suprafaþã de
95597 ha.

Crãciunelu de Jos, Cergãu, Cenade, Valea Lungã, Sîncel,
ªona, Jidvei, Cetatea de Baltã, cu o populaþie de 49.516

• Zona de influenþã a centrului cu rol de echilibru Cugir
3 / Cifrele cuprind ºi populaþia localitãþilor componente ºi satelor aparþinãtoare celor 11 oraºe.
4 / Indicatorii folosiþi în PATJ pe baza cãrora s-a stabilit o relaþie de ierarhie considerã urmãtoarii indicatori: numãrul de locuitori ºi evoluþia populaþiei; activitatea economicã ºi evidenþierea tipologiei satelor ºi oraºelor dupã locurile de muncã (localitãþi rurale, mixte ºi industriale); navetismul (localitãþile cu peste 300 navetiºti zilnic pot
constitui poli de atracþie a forþei de muncã); nivelul de dotare (administrativ, PTTR, ºcoalã, sãnãtate, culturã, comerþ, etc); nivelul de echipare tehnico-edilitarã; accesibilitatea sub aspect teritorial ºi al accesului la "pol".
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Iulia cuprinde oraºele Zlatna, Teiuº ºi comunele: Cricãu,

Abrud, Ciuruleasa, Bucium, Roºia Montanã, Mogoº, cu o

S R L

• Zona de influenþã a centrului de importanþã judeþeanã Alba

R o m a n i a

Abrud cuprinde 5 unitãþi administrativ teritoriale: oraºul

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

I H S

laþie de 38561 locuitori ºi o suprafaþã de 57262 ha.

A l b a

• Zona de influenþã a centrului de importanþã intercomunalã

J u d e þ u l u i

figuraþie zonalã:

Ceru Bãcãinþi, ªibot, Blandiana ºi Sãliºtea, având o popu-

a

municipii ºi oraºe a judeþului Alba genereazã urmãtoarea con-

cuprinde 5 unitãþi administrativ teritoriale: oraºul Cugir,

D e z v o l t a r e

locuitori ºi o suprafaþã de 66.658 ha.

d e

Din punct de vedere al influenþei în teritoriu, reþeaua de

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Concluzii Etapa Audit

S t r a t e g i a
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Concluzii Etapa Audit

Zona de influenþã Ocna Mureº: Ocna Mureº,
Unirea, Lunca Mureºului, Fãrãu, Noºlac

Zona de influenþã Sebeº: Sebeº, Pianu,
Sãsciori, Cîlnic, Gîrbova, ªugag, Daia Românã,
ªpring, Doºtat, Ohaba, Roºia de Secaº

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com
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R o m a n i a

Zona de influenþã Cugir: Cugir, Ceru Bãcãinþi,
ªibot, Blandiana ºi Sãliºtea

I H S

Zona de influenþã Cîmpeni: Cîmpeni, Sohodol,
Bistra, Lupºa, Vadu Moþilor, Vidra, Avram
Iancu, Poiana Vadului, Albac, Horea,
Scãriºoara, Gîrda de Sus, Arieºeni

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

A l b a

Zona de influenþã Baia de Arieº: Baia de Arieº,
Sãlciua, Poºaga, Ocoliº

J u d e þ u l u i

Zona de influenþã Abrud: Abrud, Ciuruleasa,
Bucium, Roºia Montanã, Mogoº

a

Zona de influenþã Blaj: Blaj, Crãciunelu de Jos,
Cergãu, Cenade, Valea Lungã, Sîncel, ªona,
Jidvei, Cetatea de Baltã

D e z v o l t a r e

Zona de influenþã Aiud: Aiud, Hopîrta,
Lopadea Nouã, Rãdeºti, Mirãslãu, Livezile,
Rîmeþ, Ponor, Rimetea

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

d e

Zona de influenþã Alba: Alba, Zlatna, Teiuº,
Cricau, Vintu de Jos, Metes, Almasu Mare,
Ighiu, Ciugud, Berghin, Sîntimbru, Mihalt,
Galda de Jos, Stremt, Întregalde

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Harta nr. 6: Zone de influenþã în interiorul judeþului Alba

S t r a t e g i a
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Concluzii Etapa Audit

Alte forme de asociere între localitãþi urmãresc un
obiectiv comun precum Asocierea "Tara Vinului"Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câlnic, Cricãu, Ighiu, Jidvei,
Sâncel, Sona, Valea Lunga, Gârbova, Cetatea de
Baltã, Crãciunelul de Jos ºi Mihalþ.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com
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o c t o m b r i e
S R L

A l b a

p e n t r u

p e r i o a d a
R o m a n i a

Asocierea muncipiul Aiud, comuna Remetea.

I H S

Microregiunea Blaj: Blaj, Sâncel, Sona, Jidvei,
Cetatea de Baltã.

J u d e þ u l u i

Subregiunea "16 pentru Europa": Ciugud,
Sântimbru, Crãciunelul de Jos, Cergãu, Cenade,
Mihalþ, Berghin, Ohaba, Roºia de Secaº, Daia
Românã, Spring, Doºat, Cut, Câlnic, Gârbova,
Valea Lungã.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

a

Subregiunea Apuseni: Arieºeni, Gârda, Scãriºoara,
Albac, Horea, Poiana Vadului, Vadu Moþilor, Vidra,
Avram Iancu, Sohodol, Ciuruleasa, Bistra,
Câmpeni, Abrud, Baia de Arieº, Lupºa.

D e z v o l t a r e

Subregiunea Sebeº: Sebeº, Cugir, Sugag, Sãliºtea,
Pianu, Sãsciori, Vinþu de Jos, Sibot.

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

d e

Asociaþia Intercomunalã de Dezvoltare Alba Iulia
(AIDA): Alba Iulia, Teiuº, Vinþu de Jos, Sântimbru,
Ciugud, Ighiu, Galda de Jos, Cricãu ºi Consiliul
Judeþean Alba.

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Harta 7. Forme de asociere de tip urban-rural
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Satele cu o populaþie cuprinsã între 2001 - 4000 locuitori,
reprezintã 1,4% din satele judeþului ºi sunt considerate foarte
mari. Populaþia medie a acestei categorii de sate este de
20.787 locuitori, reprezentând 5,02% din populaþia ruralã.
Din acestã categorie reprezentative sunt: Cetatea de Baltã,

Satele cu o populaþie cuprinsã între 501 - 1000 locuitori, în
numãr de 66, reprezintã 10% din satele judeþului. Populaþia
medie a acestei categorii de sate este de 680 locuitori,
reprezentând 22,6% din populaþia ruralã.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

2 0 0 7
o c t o m b r i e
S R L
R o m a n i a

J u d e þ u l u i

A l b a

p e n t r u

p e r i o a d a
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Satele cu o populaþie cuprinsã între 1000 - 2000 locuitori, în
numãr de 37, reprezintã 5,6% din satele judeþului ºi sunt considerate mari. Populaþia medie a acestei categorii este de
1330 locuitori, reprezentând 24,8% din populaþia ruralã. În
aceastã categorie intrã multe din centrele de comunã: Bistra,
Cenade, Cergãu, Cîlnic, Cricãu, Galda de Jos, Gîrbova, Ighiu,
Jidvei, Lopadea Nouã, Pianu de Sus, Roºia Montanã, Sãliºtea,
Sãsciori, Sîncel, Sîntimbru, Stremþ, ªibot, ªugag, Valea Lungã;

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

a

Din punct de vedere al localizãrii aceste sate s-au dezvoltat pe
principalele artere de circulaþie - Vinþu de Jos, Unirea, Mihalþ.
In zona Munþilor Apuseni apar fie în regiunea minierã - Roºia
Montanã, fie în depresiuni sau confluenþe de ape strãbãtute de
cãi de comunicaþii importante - Colþeºti, Rîmetea, Bistra,
Scãriºoara, Ocoliº, Poºaga ºi uneori chiar în apropierea centrelor urbane fiind incluse sau aparþinãtoare acestora - Petreºti.

D e z v o l t a r e

Din punct de vedere al localizãrii, majoritatea acestor sate, în
numãr de 256, se gãsesc în Munþii Apuseni. Câteva sate au
sub 10 locuitori: Cicîrd (Lopadea N.), Geamãna (Lupºa),
Inceºti (Poºaga), Boteni (Rîmeþ), Medreºti (Sohodol), Carpenii
de Sus (ªpring), Bãrãºti (Vidra), Deleni Obîrºie (Blaj), Fliteºti
(Blaj). Clasificarea satelor pe numãr de locuitori prezintã
urmatoarea configuraþie:

Crãciunelu de Jos, Daia Românã, Vinþu de Jos.

d e

Structura ruralã
Analiza la nivel de sat, prezintã zonele rurale ca un teritoriu în
suprafaþã de 486.246 hectare, organizate în 656 de sate, ºi
locuit de 42,4% din populaþia totalã a judeþului. Din punct de
vedere al numãrului tendinþa esenþialã este de reducere a populaþiei în general, ºi a populaþiei active în special. Peste 80%
din numãrul satelor au sub 500 locuitori, din care 285 au sub
100 locuitori, iar cele cuprinse între 100 ºi 500 locuitori sunt în
numãr de 258 (cca 40% din total). Un numãr de douã sunt
pãrãsite Zãrieº (Mihalþ), Doptãru (ªona).

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Concluzii Etapa Audit
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com
(sursa: ESPON, 2005)

(sursa: ESPON, 2005)

(sursa: ESPON, 2005)
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Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

J u d e þ u l u i

Harta nr.10 : Distanþa de deplasare în regiuni urbane transnaþionale

a

Harta nr.9 : Scenariu de schimbare a transportului în perioada 2000-2020

D e z v o l t a r e

Harta nr. 8 Accesibilitatea în teritoriul Uniunii Europene

d e

Accesibilitate ºi mobilitate

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Concluzii Etapa Audit
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Lina feratã Teiuº-Alba Iulia-Vinþu de Jos, leagã
magistrala Bucureºti-Cluj Napoca de magistrala

Direcþiile prioritare ale reþelei de transport
transeuropean TEN oferã o creºtere a accesibilitãþii dinspre hexagonul european cãtre judeþul
Alba, prin proiectul 7 rutier ºi 22 feroviar,
proiecte cu impact pozitiv asupra dezvoltãrii
judeþului prin creºterea factorilor de localizare a
activitãþilor de afaceri ºi turism (vezi harta 11).

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

R o m a n i a

S R L

o c t o m b r i e
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p e n t r u
A l b a
J u d e þ u l u i
a

Infrastructura transport rutier
Judetul Alba este accesibil prin drumurile
europene E 81 (Satu Mare-Zalau-Cluj NapocaAlba
Iulia-Sibiu-Ramnicu
Vâlcea-PitestiBucureºti), ºi E 68 (Arad-Deva-Alba Iulia-SibiuBrasov-Bucureºti). Infrastructura de drumuri este
compusa din 2.598 km, din care 2179 Km sunt
drumuri judetene si comunale. Densitatea medie
a drumurilor din judetul Alba este de 41,6
km/1000 kmp teritoriu.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

I H S

Infrastructura transport feroviar
Infrastructura feroviarã cuprinde gãri, linii de
cale feratã cu ecartament de 1435 mm ºi servicii
auxiliare de întreþinere ºi miºcare. Teritoriul
judeþului Alba este capitalizat cu o reþea CF de
237 km, reprezentând o densitate de linii
CF/1000 kmp teritoriu, de 38% faþã de media de
44,5% a Regiunii de Dezvoltare Centru.

Bucureºti-Arad, cu legãturã directã cãtre capitale
europene (vezi Harta nr. 11). Liniile sunt cu douã
cãi, în proporþie de 56% ºi electrificate, în proporþie de 62%.

D e z v o l t a r e

Infrastructura transport aerian
Judeþul Alba nu este o destinaþie internaþionalã ºi
naþionalã prin linii aeriene. In consecinþã nu are
o infrastructurã specificã, dar beneficiazã de
infrastructurã de transport aerian în judeþele
învecinate. Considerând o vitezã medie de 70
km./orã pe DN, reºedinþa de judeþ Alba Iulia se
aflã la 3 ore ºi 23 minute de aeroportul din
Timiºoara, la 2 ore ºi 57 minute de aeroportul
din Târgul Mureº, la 1 orã ºi 23 minute de aeroportul din Cluj Napoca ºi 59 minute de aeroportul din Sibiu.

d e

Harta nr.11 : Axe prioritare ºi proiecte în reþeaua transeuropeanã de transport

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Grafic nr. 6: Reþeaua ºi volumul gazelor naturale

Unitãþi teritorial administrative în care se distribuie gaze naturale (numãr) - la sfarsitul anului 2004

Lungimea simplã a conductelor de distribuþie a gazelor naturale (km) - la sfârºitul anului 2002
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Grafic nr. 4: Reþeaua ºi volumul gazelor naturale

J u d e þ u l u i

Reteaua si volumul gazelor naturale
In judetul Alba sunt 29 de unitati teritorial administrative in
care se distribuie gaze naturale, din care 8 municipii si
orase. Lungimea simpla a conductelor de distributie a
gazelor naturale este de 1144 km, iar volumul total distribuit este de 337567 mii mc., din care 105921 mii mc,

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

a

Distribuþia pe joasã tensiune se realizeazã prin reþele
aeriene în lungime totalã de 3393,6 km, din care 2089,4
km pe stâlpi de beton ºi 1304,2 km pe stâlpi de lemn ºi prin
reþele în cablu subteran în lungime de 459,7 km

I H S

Distribuþia energiei electrice, din staþiile de transformare la
consumatori se realizeazã prin reþele de 20 KV, aeriene pe
stâlpi de beton între localitãþi ºi în localitãþile rurale, pecum
ºi în zonele periferice ale localitãþilor urbane , în lungime
totalã de 1959,8 km ºi prin cablu subteran, în general in
localitãþile urbane, în lungime totalã de 293,2 km la 975
posturi de transformare aeriene sau în construcþie ziditã,
care însumeazã o putere instalatã de 183,87 MVA.

Volumul gazelor naturale distribuite (mii mc) - la sfârºitul anului 2002

D e z v o l t a r e

Energie electricã
Alimentarea cu energie electricã a judeþului Alba se face din
sistemul energetic naþional, prin staþiile de transformare, ºi
linii de transport de transport de 400Kw, 220KV ºi de distribuþie de 110 KV. Liniile de transport de 400KV care traverseazã teritoriul judeþului însumeazã 41,1 km, acestea
fiind pe direcþia Iernut- Sibiu ºi Mintia -Sibiu-Sud. Liniile de
transport de 220KV care traverseazã teritoriul judeþului
însumeazã 132,8 km, acestea fiind pe direcþia Iernut -Cluj,
Cluj- Aiud- Alba Iulia, Mintia -Alba Iulia, Gâlceag - Alba
Iulia ºi ªugag - Alba Iulia. Lungimile liniilor de distribuþie de
110 KV simplu ºi dublu circuit au 199,5 km, respectiv 208,4
km. (sursa: PATJ Alba)

Grafic nr. 5: Reþeaua ºi volumul gazelor naturale

d e

1.3 Infrastructura
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5 / Alimentarea se face prin douã conducte de transport din magistralele judeþului Cluj.
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Reteaua de distributie a apei potabile
In judetul Alba sunt 52 de unitãþi teritorial administrative alimentate cu instalaþii de alimentare cu apa potabilã, din care
11 municipii ºi orase, lungimea simplã a reþelei de distributie a apei potabile fiind de 800 km. Dintr-un total de 32085
mii mc. de apã potabilã distribuitã, 9767 mii mc. sunt pen-

p e n t r u

Lungimea totala simpla a retelei de distributie a apei potabile (km) la sfarsitul anului 2004

A l b a

Grafic nr. 9: Reþeaua de distribuþie a apei potabile

Numãr de unitãþi teritorial-administrative cu instalaþii de alimentare cu apã potabilã la sfarsitul anului 2004

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
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nepoluante.
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Grafic nr. 7: Reþeaua de distribuþie a apei potabile

Volumul de apã potabilã distribuitã consumatorilor in 2004

a

Grafic nr. 8: Reþeaua de distribuþie a apei potabile
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tru uz casnic. Din totalul consumatorilor un procent de
aprox. 39% au instalate apometre (vezi grafic nr.7,
REÞEAUA DE DISTRIBUÞIE A APEI POTABILE Numar de unitati teritorial administrative cu instalatii de alimentare cu
apa potabila la sfarsitul anului 2004, grafic nr.8, REÞEAUA
DE DISTRIBUÞIE A APEI POTABILE Volumul de apa potabila
distribuita consumatorilor in 2004, grafic nr.9, REÞEAUA DE
DISTRIBUÞIE A APEI POTABILE Lungimea totala simpla a
retelei de distributie a apei potabile (km) la sfarsitul anului
2004 - sursa: Institutul National de Statisticã)

d e

pentru uz casnic (vezi grafic nr. 4, RETEAUA SI VOLUMUL
GAZELOR NATURALE Unitati teritorial administrative in care
se distribuie gaze naturale (numar) - la sfarsitul anului
2004, grafic nr. 5 RETEAUA SI VOLUMUL GAZELOR NATURALE Volumul gazelor naturale distribuite (mii mc) - la
sfârºitul anului 2002, grafic nr. 6, RETEAUA SI VOLUMUL
GAZELOR NATURALE Lungimea simpla a conductelor de
distributie a gazelor naturale (km) - la sfârºitul anului 2002
- sursa: Institutul National de Statistica)
Municipiile ºi oraºele consumatoare de gaz metan, cu
excepþia oraºelor Aiud ºi Ocna Mureº,5 sunt alimentate din
sistemul interconectat al magistralelor Vest 1, 2 ºi 3.
Lungimea celor 3 conducte magistrale de transport mãsoarã
192 km (LV1 = 66 km; LV2 = 66 km; LV3 = 60 km). De
asemenea pe teritoriul judeþului existã câmpul gazeifer
Tãuni, de la care se face alimentarea municipiului Sibiu.
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Alba atât prin rezultatul consecinþelor
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prin noile tendinþe
de
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afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Lungimea totalã simplã a conductelor de canalizare publicã la sfârºitul anului 2004
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Grafic nr. 11: Canalizare publicã
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Canalizare
In judetul Alba sunt 16 unitati teritorial administrative care
au instalatii de canalizare publica, din care 11 municipii si
orase. Lungimea totala simpla a conductelor este de 321
km. (vezi grafic nr. 10, CANALIZARE PUBLICA - Unitati teritorial administrative cu instalatii de canalizare publica
(numar) la sfarsitul anului 2004 si grafic nr. 11,
CANALIZARE PUBLICA - Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare publica la sfarsitul anului 2004 sursa: Institutul National de Statistica)

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
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managementului
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Parteneriatul urbanrural
ºi
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economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.
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Teritoriului Alba are realizate lucrãrii hidrotehnice pentru
acoperirea debitelor de apã necesare diferitelor folosinþe,
locuire ºi industrii, ºi pentru apãrarea terenurilor ºi localitãþilor împotriva inundaþiilor. Aceste sunt realizate pe râurile
Sebeº în numãr de 3, pe râul Arieº, Ampoi, etc. In plus
existã îndiguiri ale albiilor în lungime de 90,4 km, iar regularizãri de râuri în lungime de 136,6 km, pe râurile Mureº,
Târnave, Ampoi ºi Arieº.

Lucrãri inginereºti principale privind derivaþii ºi aducþiuni de
apã tratatã pentru alimentarea localitãþilor s-au realizat prin
conducta Dn 1000-800-600-400 mm de la staþia de tratare
a apei Petreºti-Alba Iulia-Galda-Aiud-Ocna Mureº cu ramificaþia Galda-Blaj, conducta de apã Dn 600 mm de la sursa
1 de pe Râul Mare la rezervoarele oraºului Cugir, ºi conductele Dn 700 ºi Dn 500 mm de la staþia de tratare a
oraºului Sebeº pânã la rezervoarele oraºului Sebeº (sursa:
PATJ Alba).

a

Resursele de apã, 79.398 mii mc/an, provin din surse subterane ºi de suprafaþã. Resursele subterane, freatice ºi de
adîncime, asigurã 4.706 mii mc. anual. Resursele de
suprafaþã, în lungime de 2406 km, 74.697 mii mc/an
provin din bazinele Arieºului, Aiudelului, Ampoiului,
Cugirului, Galdei, Geoagiului, Mureºului, Tîrnavelor ºi
Secaºului, Sebeºului Arden-Cib-Draºov, Bãcãinþi - Cîmpeni,
Stîniºoarei, Blandianei, Vãii Goblii, Vãii Vinþului, Vãii Pîcliºa
ºi Pârâul cel Mare, Vãii Gîrbova, Vãii Lopadea - Mirãslãu,
Vãii Ciugudului, Vãii Unirea-Feldioara-Grindu, Bazinul Vãii
Fãrãului, Vãii Rîtu, Bazinul Vãilor Sesu-Bãgãu-Ciunga, Vãii
Pianului, Vãii Cioara-Freman, Cugir.

D e z v o l t a r e

Unitãþi teritorial administrative cu instalaþii de canalizare publicã (numãr) la sfârºitul anului 2004

d e

Grafic nr. 10: Canalizare publicã
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1. Locuinþa colectivã se caracterizeazã prin ansambluri ºi
cartiere cu sau fãra spaþii comerciale la parter ºi cu echipare
edilitarã bunã. Regimul de înaltime este în general de parter
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Structura locuinþelor pãstreazã dominant sistemul de locuit
colectiv, semnalându-se dezvoltarea locuinþei unifamiliale
pe lot. Informaþiile prezentate de PATJ Alba, din punct de
vedere tipologic au rãmas neschimbate ºi sunt urmãtoarele:

J u d e þ u l u i

Grafic nr. 13: Suprafaþa spaþiilor verzi în municipii ºi oraºe la sfârºitul anului 2004

Fondul de locuinþe
In judetul Alba fondul de locuinte se constituie din 142272
locuinte, 347057 camere de locuit, in suprafata totala de
5506900 mp. Din totalul locuintelor 97,9% sunt in proprietate privata, iar restul in proprietate majoritara de stat.
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ºi
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publice,
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Parteneriatul urbanrural
ºi
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Promovarea unei
economii orientate
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cãtre
tehnologii
nepoluante.

a

Grafic nr. 12: Drumurile publice la sfârºitul anului 2004

Spatii verzi
In judetul Alba sunt 251 ha spatii verzi in municipii si orase
(vezi grafic nr. 13, Suprafata spatiilor verzi in municipii si
orase la sfarsitul anului 2004-sursa: Institutul National de
Statistica). La nivelul judeþului, aproximativ 76 % din pãduri

sunt pãduri de protecþie, iar 24 % sunt pãduri de protecþie cu
rol deosebit. Pãdurile cu rol deosebit de protecþie sunt: (1). In
zonele preorãºeneºti Alba, Sebeº, Cugir, (2). In zonele turistice ºi de agrement Scãriºoara, Arieºeni, Casa de Piatrã,
Valea Frumoasei, (3). In zona resurselor de apã ºi a amenajãrilor hidroenergetice râul Sebeº, râul Cugir, parþial râul
Arieº, (4). Pe cãile de comunicaþie DN 67C Sebeº-Novaci,
Alba Iulia-Cîmpeni - Gârda (sursa: 1999, PATJ Alba)

D e z v o l t a r e

sunt modernizate. Densitatea drumurilor publice este de
41,6 pe 100 km teritoriu (vezi grafic nr. 12, DRUMURILE
PUBLICE la sfarsitul anului 2004 - sursa: Institutul National
de Statistica)

d e

Drumurile publice
In judetul Alba drumurile publice insumeaza 2598 km, din
care cele modernizate reprezintã 402 km , iar cele cu
imbracaminti usoare 574 km. Drumurile nationale, inclusiv
autostrazi si drumuri europene insumeaza 419 km, din care
369 km de drumuri modernizate si 37 km drumuri cu
imbracaminti usoare. Drumurile judetene si comunale
insumeaza 2179 km din care modernizate in lungime de 33
km si cu imbracaminti usoare in lungime de 537 km.
Lungimea strazilor orasenesti este de 927 km, din care 357
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de
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echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Concluzii Etapa Audit

S t r a t e g i a

1

Dezvoltare Spaþialã

24

* Locuinþa individualã caracteristicã zonei montane,
parte componentã a nucleului gospodãresc alãturi
de anexele gospodãreºti formate din: cãmarã, ºurã
cu grajd, coteþe etc. diferã în raport cu configuraþia
geograficã a terenului fiind fie gospodãrii ale crângu-

Piaþa de terenuri
Inventarierea datelor asupra miºcãrii terenurilor
identificã concentrãri de interes pentru investiþii pe
coridorul Aiud-Alba Iulia-Sebeº, clasificate pe trei
grupãri. Prima grupare teritorialã este triunghiul
Alba Iulia-Sebeº-Vinþu de Jos unde se constatã o
concentrare de terenuri oferite pieþei în proporþie de

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com
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În oraºele Sebeº, Aiud, Blaj ºi Abrud se remarcã
locuinþa parte componentã a structurii urbane de tip
medieval cu front îngust la stradã ºi o dezvoltare în
adâncimea lotului.

I H S

* Locuinþa individualã caracteristicã zonei de deal cu
curte închisã, cu o raportare a casei la drum, la
punctele cardinale ºi la mãrimea gospodãriei.

O caracteristicã specialã a locuinþei individuale din
zonele de influenþã sãseascã (Gîrbova, Cîlnic,
ªpring, Sebeº, Sãsciori, ªugag) este organizarea
gospodãriei cu curte închisã.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.
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2. Locuinþa individualã care se diferenþiazã în funcþie
de zona geograficã:
* Locuinþa individualã în zona de luncã unde ocupaþia
de bazã - cultivarea terenurilor agricole ºi viticultura
au determinat folosirea eficientã a vetrei satului ºi o
concentrare maximã în aliniament la artera de circulaþie pentru a lãsa cât mai mult teren disponibil pentru agriculturã, aici predominã locuinþa dotatã cu
utilitãþi urbane.

lui amplasate într-un spaþiu larg la distanþe variabile
unele faþã de celelalte, fie gospodãrii amplasate de-a
lungul vãilor având o structurã concentratã pe o
suprafaþã datã cu delimitãri clare marcate prin împrejmuiri.

d e

si 4 nivele, excepþie facând locuinþele colective din
municipiul Alba Iulia care depãºesc 4 etaje în zona
centralã.
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Concluzii Etapa Audit

BISTRA

S1=3ha km=30

CAMPENI
LUPSA

VIDRA

BAIA
DE
ARIES

NOSLAC

SALCIUA
LIVEZILE

S1=10ha km=40

MIRASLAU
OCNA
MURES

SOHODOL

PONOR

HOPARTA

FARAU

AIUD

ABRUD

MOGOS

LOPADEA NOUA

STREMT

BUCIUM

CIURULEASA

S2=3ha km=40
S3=7ha km=40
S4=8ha km=40
S5=15ha km=40
S6=7ha km=40

RIMET

ROSIA
MONTANA

SONA
CETATEA
DE BALTA

RADESTI
INTREGALDE
TEIUS
CRICAU

S1=4ha km=70
S2=6ha km=76
S3=6ha km=80

GALDA
DE
JOS

S1=20ha km=50

JIDVEI

CRACIUNELU
MIHALT DE JOS

IGHIU

ZLATNA

SINCEL
BUCERDEA
GRANOASA

S1=27ha km=12
S2=4ha km=12
S3=18ha km=15
S4=4ha km=17

BLAJ
VALEA LUNGA
SINTIMBRU

METES

ALMASU MARE

ALBA IULIA

CERU
BACAINTI

CERGAU

OHABA

CIUGUD

S1=11ha km=37
S2=2ha km=36
S3=3ha km=35

BERGHIN

ROSIA
DE
SECAS

S1=1000ha km=60

CENADE

VINTU DE JOS
DAIA
ROMANA

BLANDIANA

S1=88ha km=5

SPRING
DOSTAT

S1=30ha km=20
S2=10ha km=15

SEBES

SIBOT

CUT

S1=25ha km=2
SALISTEA
CALNIC

PIANU
SASCIORI

S1=40ha km=40

S1=2ha km=40

GARBOVA

S1=5ha km=26
S2=8ha km=30

CUGIR

S1=11ha km=20
SUGAG

S1=2ha km=36
S1=6ha km=38
S2=20ha km=32
S3=110ha km=33
S4=6ha km=38

S1=100ha km=20

LEGENDA

S2=6ha km=20

Energie electrica
Alimentare cu apa
Gaze naturale
Canalizare
Distanta fata de
resedinta de judet

S1=2ha km=25
S2=30ha km=85

Km= 9

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.
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S1=200ha km=80
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S1=10 ha km=65
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S1=7ha km=55
S1=310ha km=68
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S2=300 ha km=120

S1=0,6ha km=110
S2=4ha km=105
S3=34ha km=120

a

S1=1ha km=100

D e z v o l t a r e

S1=1ha km=110
S2=3ha km=100
S3=300ha km=160

S1=68 ha km=120

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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S1=9ha km=100
S2=16ha km=100
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Harta nr. 12: Amplasarea terenurilor libere oferite pieþei pentru investiþii viitoare
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Riscurile naturale pot adânci diferenþa dintre regiunile
bogate ºi cele sãrace. De aceea vulnerabilitatea la riscurile
naturale este consideratã ºi în raport cu PIB, plecând de la
ipoteza cã regiunile cele mai sãrace sunt slab pregãtite ºi în
consecinþã mai vulnerabile la riscuri naturale de orice tip
(vezi harta 15).

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com
(sursa: ESPON, 2005)
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p e r i o a d a
R o m a n i a

Harta nr.14 se referã în mod special la riscul de inundaþie.
Nivelul de risc la inundaþii este prezentat cu valori medii
pentru fiecare din pentru zonele NUTS3 ºi sunt clasificate de
la nivelul cel mai scãzut, la cel mai ridicat. Judeþul Alba se
aflã într-o situaþie de risc sub-medie, situaþie expusã în harta
nr.14 ºi la nivel de bazin hidrografic.

I H S

Harta nr. 13 ia în consideraþie indicatori care definesc ºapte
evenimente de risc: inundaþii, furtuni, cutremur, vulcani,
incendii în pãduri, contaminare radioactivã (distanþa de
centrale nucleare) ºi accidente cu petrol (rafinãrii, þevi, etc).

J u d e þ u l u i

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

a

Harta nr.13 : Expunerea la riscuri naturale

D e z v o l t a r e

Din punct de vedere al preþului, Alba Iulia-Miceºti oferta se
situezã pe palierul 35-45 euro/mp, pentru loturi de teren
cuprinse între 500-1000 mp. Alba Iulia-Oarda reprezintã al
doilea nivel de preþuri cuprins constant între 10-24
euro/mp.
Gruparea a doua înregistrazã variaþii mari de preþuri, mai
ridicate în apropierea DN, ºi care pot fi situate în medie la
cca 18 euro/mp.
Arieºeni, care se bucurã de un monopol natural, oferã
preþuri în jurul sumei de 35 euro/mp.

Riscuri naturale
Judeþul Alba, privit în contextul teritoriului european, este clasificat "sub mediu" în ceea ce priveºte expunerea la riscurile naturale, dar la foarte ridicat în ceea ce priveºte vulnerabilitatea
la risc în condiþiile unui PIB sub 80% din media UE-25.
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cca. 65% din totalul ofertelor.
A doua grupare se referã la coridorul economic Aiud-Alba
Iulia, cu o activitate specialã în zona Teiuº, Galda de Jos,
Ighiu, Ampoiþa, Valea Mânãstirii, ºi Sântimbru. Gruparea
teritorialã Aiud-Ciugud se gãseºte pe un al treilea nivel de
interes, iar izolat, la graniþa cu judeþul Bihor, se identificã
prin dinamism imobiliar, pe funcþiuni turistice, comuna
Arieºeni.

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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(sursa: ESPON, 2005)

(sursa: ESPON, 2005)
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Sistemul urban
Din punct de vedere energetic sistemul urban al judeþului
Alba este echipat corespunzãtor având în proporþie de peste
95% acces la electricitate ºi gaz natural. In ceea ce priveºte
alimentarea cu apã potabilã, sistemul este considerat bun ºi
foarte bun în proporþie de 85%. In aceeaºi proporþie, dar în
sens negativ, este apreciat sistemul de canalizare ºi de epurare a apelor uzate. Tronsonul CF Teiuº-Vinþu de Jos asigurã o bunã accesibilitate. Depozitarea deºeurilor menajere

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

D e z v o l t a r e

Disparitãþii teritoriale
Datele cantitative prezentate de la punctele 1.1 la 1.4 nu au
o repartiþie uniformã în teritoriu. Fiºa privind factorii localizãrii (vezi anexa 1) prezintã disparitãþi între partea de est ºi
partea de vest a judeþului în ceea ce priveºte sistemul urbanrural ºi între partea de sud ºi nord în ceea ce priveºte sistemul urban. Primarii oraºelor ºi comunelor intervievate
considerã patrimoniu cultural bun ºi foarte bun în proporþie
de 65%, iar patrimoniul natural în proporþie de 85%. Cea
mai mare parte a municipiilor, oraºelor ºi comunelor ºi-au
finalizat strategiile de dezvoltare la nivel de proiecte la
sfârºitul anului 2007. O prezentare a sistemului urban ºi a
sistemului rural are în vedere urmãtoarele particularitãþi:
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Harta nr.15: Riscul la inundaþii

Harta nr.14: Riscul la inundaþii

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Din punct de vedere economic, sistemul rural are disparitãþi
între dinamica zonelor estice ºi sud estice ale judeþului comparativ cu zona munþilor Apuseni. Agenþii economici implicaþi
în activitãþi agricole din agriculturã sunt clasificaþi slab ºi
foarte slab în proporþie de 75%, în timp ce agenþi economici
în producþie ºi servicii sunt percepuþi slab ºi foarte slab în proporþie de 65%. In ceea ce priveºte forþa de muncã, aceasta
reprezintã o problemã în proporþie de 40% din comunele
judeþului. Zonele rurale nu au sprijin în dezvoltarea IMMurilor ºi cca. jumãtate din comune semnaleazã lipsa accesului la informaþii legate de dezvoltarea economicã.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.
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Dezvoltarea economicã este perceputã în stare bunã ºi
foarte bunã de cca 55% din oraºele intervievate. Forþa de
muncã, din punct de vedere al calificãrii, este perceputã ca
pozitivã în proporþie de 72% din intervievaþi. Agenþii economici, în sectorul producþie ºi servicii au o infrastructurã
perceputã bunã ºi foarte bunã în proporþie de 60-65%. In
ceea ce priveºte serviciile hoteliere numai 35% din oraºele
intervievate considerã infrastructura hotelierã bunã. Numai
35% considerã bun ºi foarte bun gradul de sprijin al dezvoltãrii sectorului IMM-uri în timp ce 50% au o infrastructurã
de comunicare/diseminare informaþii existentã.

O inventariere a potenþialului dezvoltãrii prin valorificarea
patrimoniului aflat în patrimoniul public, terenuri ºi clãdiri,
50% din din comunele judeþului deþin în proprietate un fond
posibil de valorificat concesiune sau prin parteneriat publicprivat. Aceste forme pot suplini resursele la bugetul local
care este perceput ca suficient numai de 15% din primarii
comunelor. Sinteza este figuratã în anexa 1.

D e z v o l t a r e

O inventariere a patrimoniului public, terenuri ºi clãdiri,
aratã cã 25% din oraºe au teren urban în proprietate ºi 50%
din consiliile locale mai deþin clãdiri. Managementul public
este considerat bun în proporþie de 90%, în timp ce patru
din oraºele intervievate nu au PUG-uri actualizate, dar în
curs de contractare.

Sistemul rural
Din punct de vedere energetic, cca 30% au alimentare cu
gaz natural, în timp ce 85% au alimentare cu energie electricã ºi telefonie. Din punct de vedere al accesibilitãþii, 45%
din comune nu au acces la CF, iar 75% considerã infrastructura de drumuri în stare slabã ºi foarte slabã. Din punct de
vedere al alimentãrii cu apã potabilã ºi canalizare, 70% din
comune considerã reþeaua de apã slabã ºi foarte slabã în
timp ce numai 5% au sistem de canalizare ºi sistem de epurare a apelor uzate. Depozitarea deºeurilor menajere este
consideratã slabã ºi foarte slabã în 70% din comune.
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este consideratã slabã ºi foarte slabã în 65% din municipii
ºi oraºe.

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.
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CALIF

ECONOMIE

INFRASTRUCTURA

ECONOMIE
CALIF

D e z v o l t a r e

RURAL
ALBAC
ALMASU MARE
ARIESENI *
AVRAM IANCU
BERGHIN *
BISTRA *
BLANDIANA
BUCIUM *
CALNIC
CENADE
CERGAU *
CERU-BACAINTI
CETATEA DE BALTA
CIUGUD
CIURULEASA
CRACIUNELU DE JOS
CRICAU
CUT *
DAIA ROMANA *
DOSTAT
FARAU
GALDA DE JOS
GARBOVA
GARDA DE SUS

CALIF
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URBAN
MUNICIPIUL ALBA IULIA
MUNICIPIUL AIUD
MUNICIPIUL BLAJ
MUNICIPIUL SEBES *
ORAS ABRUD
ORAS BAIA DE ARIES
ORAS CAMPENI
ORAS CUGIR
ORAS OCNA MURES
ORAS TEIUS
ORAS ZLATNA

CALIF

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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MEDIU COMUNITAR

Anexa 1 - Matricea factorilor dezvoltãrii judeþul Alba
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INFRASTRUCTURA

1

RURAL
ALBAC
ALMASU MARE
ARIESENI *
AVRAM IANCU
BERGHIN *
BISTRA *
BLANDIANA
BUCIUM *
CALNIC
CENADE
CERGAU *
CERU-BACAINTI
CETATEA DE BALTA
CIUGUD
CIURULEASA
CRACIUNELU DE JOS
CRICAU
CUT *
LOCALITATI
DAIA ROMANA *
DOSTAT
FARAU
GALDA DE JOS
GARBOVA
GARDA DE SUS
HOPARTA
HOREA
IGHIU
INTREGALDE
JIDVEI
LIVEZILE
LOPADEA NOUA
LUNCA MURESULUI
LUPSA
METES
MIHALT
MIRASLAU
MOGOS
NOSLAC
OCOLIS
OHABA
PIANU
POIANA VADULUI
PONOR
POSAGA
RADESTI
RAMETEA
RAMET
ROSIA MONTANA
ROSIA DE SECAS
SALCIUA
SALISTEA
SASCIORI
SANCEL
SANTIMBRU
SCARISOARA
SIBOT
SOHODOL

LIVEZILE
LOPADEA NOUA
LUNCA MURESULUI
LUPSA
METES
MIHALT
MIRASLAU
MOGOS
NOSLAC
OCOLIS
OHABA
PIANU
POIANA VADULUI
PONOR
POSAGA
RADESTI
RAMETEA
RAMET
ROSIA MONTANA
ROSIA DE SECAS
SALCIUA
SALISTEA
LOCALITATI
SASCIORI
SANCEL
SANTIMBRU
SCARISOARA
SIBOT
SOHODOL
SONA
SPRING
STREMT
SUGAG
UNIREA
VADU MOTILOR
VALEA LUNGA
VIDRA
VINTU DE JOS

INFRASTRUCTURA

ORAS TEIUS
ORAS ZLATNA
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INFRASTRUCTURA - bine
INFRASTRUCTURA - slab
INFRASTRUCTURA - foarte slab
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Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

I H S

INFRASTRUCTURA - foarte bine

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Harta 16 Matricea factorilor dezvoltãrii judeþul Alba - INFRASTRUCTURA
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ECONOMIA - bine
ECONOMIA - slab
ECONOMIA - foarte slab
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Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

I H S

ECONOMIA - foarte bine

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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MEDIU COMUNITAR - bine
MEDIU COMUNITAR - slab
MEDIU COMUNITAR - foarte slab
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Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

I H S

MEDIU COMUNITAR - foarte bine

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Luând în calcul rata îmbãtrânirii demografice în context
regional (numãrul de persoane vârstnice ce revin la 1000
persoane tinere), aceasta a crescut în Regiunea Centru de la
609 ‰ în 1990 la 1035 ‰ în 2002, plasând regiunea sub
media naþionalã (1110 ‰). Judeþele Alba (1138 ‰) ºi

Soldul migraþiei populaþiei în perioada 1966-2004 a fost de
-52760 persoane (cu o medie anualã de -1353 persoane)
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Conform datelor Direcþiei Generale de Statisticã Regionalã
Alba, în perioada 1966-2004, în judeþul Alba s-au nãscut
242384 copii (6215 în medie anual), rata medie anualã a
natalitãþii fiind de 14. 6‰. În 2004 au fost înregistraþi 3590
de nou nãscuþi, rata natalitãþii fiind de 9.4 ‰. În aceeaºi
perioadã de analizã, în judeþul Alba au decedat 177770
persoane (4558 decese în medie pe an) iar rata medie anualã a mortalitãþii a fost de 10.7 ‰. Numãrul deceselor
(media anualã) înregistrat în 2004 ºi rata medie anualã a
mortalitãþii a fost de 4730, respectiv 12.3 ‰.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.
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În judeþul Alba existã 133 de sate cu o populaþie sub 50
locuitori unde la recensãmântul din 2002 s-au înregistrat
3583 persoane, rezultând o medie pe sat de 27 locuitori; în
7 sate trãiau între 1 ºi 5 locuitori, în 15 sate între 6 ºi 10
locuitori, iar în 21 sate între 11 ºi 20 locuitori. În 15 din
celelalte 40 de unitãþi administrativ teritoriale, la recensãmântul din 2002 mai existau 60 de sate cu o populaþie
sub 50 locuitori. Conform datelor din recensãmântul populaþiei din martie 2002, 6 sate erau complet depopulate
(populatia = 0) ºi anume Cicard, Inceºti, Doptaru, Cârpenii
de Sus, Haraºti ºi Poieni.

Mureº (1117 ‰) au cel mai mare numãr de bãtrâni raportat la numãrul de tineri. Rata de dependenþã demograficã
analizatã ca raport între numãrul persoanelor vârstnice ce
revin la 100 persoane adulte a avut o tendinþã de creºtere
din 1990 pânã în 2003, situând judeþul Alba, la 30.4%.
Judeþul Alba înregistreazã dupã judeþul Mureº (58.5%), cea
mai crescutã ratã de dependenþã demograficã ca raport
între numãrul persoanelor tinere ºi vârstnice ce revin la 100
persoane în vârstã de muncã (56.2 %).

I H S

În mediul rural, populaþia adultã cu potenþial activ de
muncã deþine 56.2%. Persoanele vârstnice sunt majoritare
în mediul rural (25.7%) faþã de mediul urban (15.4%). Cel
mai scãzut nivel al populaþiei peste 60 de ani se înregistreazã în oraºe ºi municipii - Alba Iulia deþinând primul loc
în acest sens (11.8 %), iar la nivelul mediului rural, aceastã

categorie populaþionalã înregistreazã valori sub 20 % în
comune precum: Sugag (15.3 %), Jidvei (17.8 %), Bistra
(18.3 %) ºi Sãsciori (18.6 %). Localitatea cu cele mai multe
persoane vârstnice în totalul populaþiei o reprezintã comuna
Ohaba (53.5 %).

D e z v o l t a r e

Demografia
Populaþia judeþului Alba la 01 ianuarie 2005 era de 380,1
mii persoane, (locul 28 la nivel naþional) din care 220.4 mii
locuiesc în mediul urban (58.0 %) ºi 159.7 mii locuiesc în
mediul rural (42.0 %). Densitatea populaþiei pe kilometru
pãtrat este de 63 locuitori. Analiza structurii populaþiei stabile la ultimul recensãmânt (2002), pe grupele majore de
vârstã se prezintã astfel: copiii sub 14 ani deþin 17,5%, persoanele vârstnice peste 59 de ani constituie 19,8% din
totalul populaþiei, iar persoanele între 14 ºi 59 ani reprezintã 62,7%. Persoanele adulte, cu potenþial activ de ocupare
(15 - 59 de ani, ºi pânã în 62 de ani) reprezintã 67.6% din
populaþia aferentã mediului rezidenþial urban, ponderea
acesteia fiind mai evidentã în oraºele cu un potenþial de
dezvoltare economicã mai ridicat: Alba Iulia (72.2 %),
Sebeº, Blaj, Aiud (70.2 %) sau Cugir (68.2 %).

d e

1.4 Societatea

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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O analizã de distribuþie/ polaritate a reprezentãrii etnice în
judeþul Alba subliniazã existenþa a 6 comunitãþi rurale -

Din punct de vedere al pregãtirii educaþionale aferente populaþiei de 10 ani ºi peste, datele statistice evidenþiazã faptul
cã din totalul de 343 652 persoane la nivel de judeþ: 18970
de persoane deþin studii superioare de lungã duratã; 1725
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În judeþul Alba religia predominanta este cea ortodoxã,
acestia fiind în proporþie de 86,2 %. Ortodocºii convieþuiesc
în armonie cu romano - catolici, reformaþi, greco - catolici,
penticostali, baptiºti sau reprezentanþi ai altor religii.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

a

Structura etnicã a populaþiei judeþului Alba, conform datelor
de la recensãmântul din martie 2002 raportate la totalul
populaþiei, prezintã urmatoarea situaþie: români (90.4 %),
maghiari (5.4 %), germani (0.3 %), rromi (3.7 %), alte
naþionalitãþi (0.1 %). Structura populaþiei judeþului Alba
dupã limba maternã, potenþeazã urmãtoarea situaþie: total
populaþie - 382747, din care: 357753 vorbitori de limba
românã; 19707 - maghiarã; 3974 - romanes; 1003 - germanã; 22 - rusã; 21 - turcã; 20 - ucraineanã; 11 - bulgarã;
9 - slovacã; 4 - croatã; 4 - polonezã; 3 - idiº; 3 - greacã;.
3 - sârbeascã; 2 - cehã.

Arieºeni, Ciuruleasa, Gârda de Sus, Rîmeþ, Poaiana Vadului
ºi Vadul Moþilor - unde populaþia este exclusiv de etnie
românã, în timp în alte 40 de comunitãþi, aceasta depãºeºte
95 % din totalul etniilor conlocuitoare. Populaþia de etnie
maghiarã este prezentã în proporþii semnificative în localitãþile: Rîmetea (87.3 %), Lopadea Nouã (53.3 %), Miraslãu
(26.9 %), Sona (26.1 %), Fãrãu (25.2 %), Rãdeºti (20.9 %),
Cetatea de Baltã (19.4 %), Noslac (19.1 %), Aiud (16.5 %),
Crãciunelul de Jos (16 %), Unirea (12 %), Ocna Mureº (10.6
%). Populaþia de etnie rromã este a treia etnie ca pondere la
nivelul judeþului Alba fiind semnificativ reprezentatã în localitãþile: Cetatea de Baltã (26 %), Unirea (13.6 %), Jidvei (14.5
%), Scãriºoara (12.3 %), Blaj (9.2 %) si Sâncel (8.7 %).

D e z v o l t a r e

La nivel naþional ºi regional, în general, ºi în particular la
nivelul judeþului Alba, ca urmare a evoluþiilor demografice
din ultimii ani ºi a celor previzionate pe termen mediu ºi
lung, populaþia tânãra (aptã de muncã) se va reduce cu
aproximativ 20%, cu accent îndeosebi la nivelul grupelor
demografice ºcolare de 15 - 24 de ani. Populaþia judeþului
Alba va scãdea continuu în viitorii 10 ani, atât ca urmare a
migraþiei, cât ºi datoritã fenomenelor naturale (rata scazutã
a natalitãþii, creºterea ratei mortalitãþii, îmbãtrânire
demograficã în special în mediul rural). INS evidenþiazã cã
pânã în anul 2020 depopularea se va accentua în zonele:

Podiºul Secaºelor, Podiºul Târnavelor, Zona de deal de pe
cursul superior al Mureºului ºi majoritatea localitãþilor rurale
din zona montanã. În perioada urmãtoare de timp (pânã în
2025), specialiºtii în demografie apreciazã cã, la nivel
naþional, se va înregistra o scãdere a populaþiei tuturor
judeþelor. În judeþul Alba scãderea va fi dramaticã - valoarea maximã - 61,9 mii de locuitori - fiind cea mai mare
din Regiunea de Dezvoltare 7 Centru).

d e

ºi o ratã medie anualã de - 3.2 ‰, rezultând o depopulare
a judeþului în 39 de ani mai mare decât populaþia actualã a
oraºului Alba Iulia sau aproximativ cât a municipiului Aiud
ºi Sebeº la un loc. Cele mai mari valori negative ale
migraþiei s-au înregistrat la nivelul mediului urban în oraºele
Baia de Arieº (-7.7 ‰) ºi Zlatna (-5.2 ‰), iar în mediul rural
în comunele Ceru Bacainti (-28.3 ‰), Ramet (-26.7 ‰),
Intregalde (-26.1 ‰), Dostat (-25.4 ‰), Roºia de Secaº (22.6 ‰), Fãrãu (-22.1 ‰), Ohaba (-21.2 ‰), Ponor (-20.6
‰), Mogoº (-20.4 ‰) ºi Cenade (-20.3 ‰). (sursa: Direcþia
de Statisticã Alba).

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Referitor la învãþãmântul superior, structura actualã a
"Universitãþii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia" cuprinde 26 de
specializãri, organizate pe patru facultãþi: Facultatea de
Istorie ºi Filologie, Facultatea de ªtiinþe, Facultatea de Drept
ºi ªtiinþe Sociale, Facultatea de Teologie Ortodoxã.
Universitatea ºcolarizeazã un numãr de aproximativ 7000
de studenþi, la trei forme de învãþãmânt: de zi, la distanþã ºi
cu frecvenþã redusã.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

D e z v o l t a r e

Educaþia
În anul ºcolar 2004 - 2005, la nivelul judeþului Alba
numãrul total de elevi în învãþãmântul obligatoriu (cls. I - X)
a fost de 41172, din care în mediul urban - 26432, iar în
mediul rural - 14740. Din totalul de 41172 elevi, 22604
sunt de sex feminin (54.9 %). Conform Inspectoratului
ªcolar Judeþean structura numericã, rezidenþialã ºi de gen
pe cicluri educaþionale a judeþului Alba, în anul ºcolar 2006
- 2007 se prezintã astfel:
* învãþãmântul preºcolar cu un efectiv de 11754 copii din
care în mediul urban 6671 ºi 5074 în mediul rural
* învãþãmântul primar (clasele I-IV) cu un efectiv de 15296
elevi, din care în mediul urban 8302 iar în mediul rural
6994
* învãþãmântul gimnazial (clasele V-VIII) cu un efectiv de

15616 elevi din care în mediul urban 9316, iar în mediul
rural 6300.
* învãþãmântul liceal de zi (clasele IX-XII) cu un efectiv de
11223 elevi din care în mediul urban 11144 iar în mediul
rural 79, iar în liceu tehnologic, cls XII, 894 elevi în mediul
urban
* învãþãmântul liceal seral (clasele IX-XIII) ºi cel cu frecvenþã
redusã cu un efectiv de elevi din care la liceu seral 835 elevi,
iar la frecvenþã redusã 543 elevi, toþi în mediul urban
* în învãþãmântul profesional au funcþionat 117 clase în
ªcoli de Arte ºi Meserii, din care 1 în mediul rural, iar pentru anul de completare cls. XI, 58
* în învãþãmântul postliceal au funcþionat 15 clase, toate în
mediul urban, cu un efectiv de 361 elevi
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persoane cu studii superioare de scurtã duratã; 11029 persoane au absolvit ºcoli post-liceale ºi de maiºtri; 73592 au
absolvit studii liceale; 60445 au absolvit scoli profesionale
ºi de ucenici; 93693 au terminat gimanziul; 66167 au terminat ciclul primar de studii, 17803 persoane sunt fãrã
ºcoalã absolvitã ºi 228 persoane nu au declarat forma de
educaþie absolvitã.

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Sãnãtate
In conformitate cu datele culese la nivelul anului 2005, asistenþa medicalã spitaliceascã este asiguratã de 9 spitale, din
care 8 pentru adulþi ºi 2 sanatorii TBC. Numãrul mediu de
pacienþi/medic de familie este 1762. Un numãr de 13
medici ºi douã persoane cu studii socio - umane efectueazã

Asistenþa medicalã primarã se realizeazã prin intermediul a
232 cabinete medicale de familie ºi medicinã generalã, din
care 143 (62 %) în mediul urban ºi 89 (38 %) în mediul
rural. Asistenþa ambulatorie de specialitate se realizeazã
prin 2 centre medicale publice, 4 policlinici private, 37 cabinete private, 8 dispensare publice ºi la domiciliu din mediul rural. Problema majorã constatatã la acest nivel o reprezintã deficitul de specialiºti în mediul rural ºi în spitalele mici,
deficit care determinã scãderea utilizãrii ambulatoriilor din
mediul rural sau ambulatoriilor spitalelor mici ºi suprasolicitarea cabinetelor de specialitate ale Spitalului Judeþean.
Asistenþa de urgenþã prespitaliceascã se realizeazã printr-un
serviciu judeþean de Ambulanþã, 10 puncte de lucru (substaþii). Dotarea centrelor de permanenþã este deficitarã, atât
ca aparaturã cât ºi ca medicamente ºi materiale sanitare.
Majoritatea spaþiilor în care acestea funcþioneazã necesitã

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

D e z v o l t a r e

În judeþul Alba, numãrul cadrelor didactice încadrate pe
posturi sau catedre din unitãþile de învãþãmânt de stat a fost
5731, crescut faþã de anii precedenþi, din care un procent
de 64,7% în mediul urban. În multe din zonele rurale ºi izolate se desfãºoarã învãþãmânt simultan, iar profesorii sunt
titulari pe mai multe discipline. .

activitãþi de medicinã preventivã. Problemele majore ale spitalelor le constituie deficitul de cadre medicale specializate,
costurile mari de întreþinere ale unitãþilor - în special cele
privitoare la asigurarea confortului termic, aparatura medicalã învechitã ºi neperformantã, infrastructura de transport
specificã - depãºitã fizic ºi moral.
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În ceea ce priveºte elevii cu cerinþe educaþionale speciale, la
nivelul judeþului Alba sunt înregistraþi ca fiind înscriºi în
diverse forme de învãþãmânt un total de 796 copiii ºi elevi,
din care la grãdiniþe sunt 31 copii, la învãþãmântul primar
181 iar la învãþãmântul gimnazial un numar de 359 elevi.
Pe lângã copiii ºi elevii încadraþi în unitãþile de învãþãmânt
de masã existã un numãr de copiii ºi elevi care urmeazã
forme alternative de învãþãmânt, la domiciliul copiilor, care
se desfãºoarã prin profesori itineranþi.

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Numãrul copiilor beneficiari ai mãsurii de protecþie specialã
- plasament la familii/persoane, inclusiv rude pânã la
gradul IV este 569, mai scãzut comparativ cu finele anului
trecut când a fost de 591 copii. Scãderea numãrului de copii
aflaþi în plasament familial se datoreazã accentului pus pe
responsabilizarea familiei biologice de a-ºi creºte proprii
copii ºi pe implicarea familiei extinse în sprijinirea acestora.
Numãrul copiilor ocrotiþi la asistenþi maternali profesioniºti,
angajaþi SPS ºi OPA, este de 298 copii, acesta menþinânduse la un nivel relativ constant, comparativ cu finele anului
trecut - 314 copii. Numãrul relativ mare de copii protejaþi în

a

În judeþul Alba numãrul paturilor aflate în spitale este în
scãdere, mai mare decât media pe Regiune ºi anume cu
23,8%, iar în cifre absolute cu 747 paturi. Personalul sanitar mediu scade cu cu 9,7%. Numãrul medicilor stomatologi scade peste media regiunii ºi anume cu 23 medici (-28%).
Scãderi peste media din regiune existã la numãrul de farmaciºti cu 12 (-23,5%; de la 51 farmaciºti în anul 1998 la
39 în 2003.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.
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Asistenþã socialã
Conform datelor Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Alba, la finalul anului 2006, în centrele
SPS ( Serviciu Public Specializat ) din judeþ, beneficiau de
protecþie specialã un numãr total de 630 copii, din care: în
centre de plasament clasice 152 copii, în centre de tip familial 209 copii, în centre de îngrijire sau recuperare de zi 143
copii, în servicii sãptãmânale 24 copii, în centre rezidenþiale
pentru copii cu dizabilitãþi 85 copii, în centre maternale 9
copii - 8 mame, în serviciu pentru dezvoltarea deprinderilor
de viaþã independentã 8 tineri.
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reabilitare ºi întreþinere curentã. Asistenþa stomatologicã se
realizeazã prin 130 cabinete stomatologice, comodate ºi
private, din care peste 75 % sunt amplasate în mediul
urban. Dotarea cu echipamente ºi materiale este în general
mai bunã în cabinetele private. Asistenþa medicalã a colectivitãþilor de preºcolari ºi elevi este deficitarã ca urmare a
numãrului mic de medici ºcolari. În mediul urban sunt organizate 14 cabinete medicale ºcolare, iar în mediul rural asistenþa ºcolarului este teoretic asiguratã de medicul de familie dar practic, cu excepþia vaccinãrilor ºi uneori a triajului
epidemiologic nu se desfãºoarã nici o altã activitate.

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Un aspect important se referã la faptul cã infracþionalitatea
juvenilã ar putea deveni o problemã. Ca indicatori, pe
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Trebuie evidenþiat cã în ultimii 2 ani a scãzut semnificativ
numãrul infracþiunilor (de la 6598 în anul 2000 la 4424 în
anul 2005). Acest fapt se datoreazã schimbãrii legislaþiei
penale prea severe cu una mai liberalã, care a dezincriminat câteva fapte. Judeþul Alba nu a înregistrat probleme
deosebite în ce priveºte faptele de naturã judiciarã, iar alaturi de Sibiu se regaseºte în partea de jos a clasamentului.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
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Numãrul persoanelor adulte asistate era de 798 în anul
2003, din care: 418 în centre de recuperare ºi reabilitare
neuropsihicã, 280 în Centre de îngrijire ºi asistenþã ºi 100
în cãmine pentru bãtrâni ( Alba Iulia). Activitatea Comisiei
de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulþi s-a
axat pe evaluarea ºi reevaluarea tuturor persoanelor adulte
cu handicap din judeþul Alba. În acest sens, în cursul anului
2006, au fost evaluate 5.578 persoane adulte, dintre acestea 575 persoane neîncadrându-se într-o categorie de
handicap. Cele 5.003 persoane cu handicap, au fost
încadrate, conform legii, în urmãtoarele categorii: 882 per-

Siguranþa cetãþeanului
La nivelul judeþului Alba, rata criminalitãþii, dupã numãrul
persoanelor cercetate pentru comiterea de infracþiuni în
perioada anului 2005, este de 953, ceea ce situeazã judeþul
în prima parte a clasamentului întocmit pe þarã (locul 10).
Rata relativ ridicatã a criminalitãþii, este datã de constatãrile
de naturã economico - financiarã, unde judeþul Alba ocupã
locul 3 pe þarã, în timp ce judeþul Hunedoara ocupã locul 1,
Mureº locul 14, Cluj locul 17 ºi Sibiu locul 33.

D e z v o l t a r e

În evidenþa DGASPC Alba, un numãr de 110 copii sunt
ocrotiþi în case de tip familial aparþinând organizaþiilor private autorizate. Cu sprijinul organizaþiilor private autorizate,
în baza unor convenþii de cooperare se realizeazã procesul
de recuperare ºi reabilitare a copilului cu dizabilitãþi multiple, în regim de zi, în localitãþile Alba Iulia ºi Sebeº

soane cu handicap grav, 3802 cu handicap accentuat ºi
319 persoane cu handicap mediu.
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reþeaua asistenþilor maternali profesioniºti se explicã prin
faptul cã legislaþia actualã interzice ocrotirea copiilor, în
intervalul de vârstã 0-2 ani, în centre de plasament ºi recomandã plasarea acestora în familii substitut.

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Patrimoniul tangibil:
La nivel naþional, regiunea Centru (7), în care este inclus ºi
judeþul Alba, este favorizatã cu privire la densitatea monumentelor ºi programelor naþionale ºi internaþionale. Se constatã în judeþul Alba o densitate semnificativã de monumentele istorice de valoare naþionalã, lista acestora, publicatã de Ministerul Culturii ºi Cultelor - Institutul Naþional al
Monumentelor Istorice (2004) ºi conform Legii 5/2000
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naþional - secþiunea III Zone protejate. Lista patrimoniului
este prezentatã în detaliu in Vol. 2, capitolul III - Strategia de
dezvoltare culturalã.
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Cultura
Dezvoltarea socio-culturalã, este vazutã ca fiind un indice al
calitãþii ºi atractivitãþii vieþii în mediul urban ºi rural. Cultura
are rol activ, fiind consideratã un factor de dezvoltare
socialã ºi comunitarã, factor al calitãþii vieþii, o forþã de
coeziune sociala, un mod de viaþã al individului ºi al societãþii, ca o expresie a identitãþii personale ºi colective. La
nivel regional, dezvoltarea se concentreazã în primul rând
în zonele purtãtoare de semnificaþii, care au valenþe socioculturale, transformându-le în embleme ale regiunii respective. Localitãþile judeþului, în conformitate cu prevederile
legii 351/2001, vor realiza programe de protecþie a mediului, de conservare a valorilor peisajului, a zonelor plantate
ºi a cursurilor de apã ce se constituie ca resurse pentru aces-

te localitãþi, pentru rezidenþi ºi pentru a atrage vizitatori
interesaþi în turism cultural sau ecologic. Valorificarea oportunitãþilor de dezvoltare legate de utilizarea fondurilor pentru reabilitarea patrimoniului construit din cadrul POR - axa
5, precum ºi a altor programme europene ce vizeazã domeniul cultural ºi al participãrii cetãþenilor la actul de culturã
reprezintã tendinþa fireascã pentru intervenþia pe termen
scurt ºi mediu a administraþiei publice în acest sector strategic al judeþului Alba.

d e

primul loc la infracþionalitãþi în jud. Alba sunt furturile,
majoritatea înregistrându-se la tineri, factorul favorizant
fiind alcoolul. Totodatã, analizele criminologice realizate în
prima jumãtate a anului 2006 relevã cã jumãtate dintre
persoanele care au comis infracþiuni privitoare la viaþa sexualã cu victime minori sunt de asemenea minori. Consumul
de droguri ºi consumul de alcool ºi tutun sunt percepute ca
probleme viitoare.
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In mediul urban este favorizatã dezvoltarea categoriilor
cuprinzând lectura publicã ºi biblioteci, arte vizuale, artele

In mediul rural, modalitaþile tradiþionale de expresie s-au
conservat mai bine. Conservarea cadrului originar - multe
case sunt declarate monumente istorice de interes naþional
ºi judeþean, a contribuit la localizarea patrimoniului intangi-
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Târgurile ºi sãrbãtorile tradiþionale (Târgul de fete de la
Gãina, Târgul de Turism Rural de la Albac, Ziua
Lemnarului, Cununa Grâului, etc.), alãturi de festivalurile
cântecului românesc, au o relevanþã majorã pentru imaginea culturalã naþionalã. De asemenea, organizarea de
evenimente culturale de notorietate, cu participarea unor
interpreþi ºi ansambluri artistice de prestigiu din România ºi
din alte þãri (Festivalul Internaþional Lucian Blaga., Tabãra
Internaþionalã Interart, Festivalul Strugurele de Aur, º.a.)
stimuleazã creativitatea contemporanã ºi dialogul dintre
culturi.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
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ºi
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Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
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nepoluante.

a

bil cu precãdere în anumite zone, considerate purtãtoare de
tradiþii. 'Tara Moþilor' este un tezaur spaþial de artã ºi obiceiuri populare, distingându-se localitãþile: Avram Iancu
(tradiþionala vatrã a tulnicului folosit de femei, unde se aflã
o vestitã echipã de tulnicãrese); Bucium (cel mai bogat ºi
mai interesant port popular românesc din aceastã parte a
þãrii); Capâlna (obiceiuri legate de existenþa oierilor);
Bucerdea Vinoasã ºi Briia (ºcoalã popularã de arte: þesãturi,
cusãturi), Laz ºi Vinerea (picturã pe sticlã); Sãsciori (ceramicã roºie smãlþuitã ºi nesmãlþuitã); Sugag (scoalã popularã
de artã în cioplitul lemnului); Vidra ºi Horea (aºezare tipic
moþeascã, cu meºteri tulnicari ºi ciubãraºi).

D e z v o l t a r e

Existenþa multiculturalismului etnic se reflectã în patrimoniul
intangibil, care include la capitolul diversitãþii culturale urme
importante, cu o mare valoare istoricã ºi culturalã, precum:
cercetarea istoricã, etnologicã, etnoculturalã, memorialistica (aniversãri, comemorãri), precum ºi conservarea, dezvoltarea ºi punerea în valoare a identitãþii culturale ºi
lingvistice, protejarea ºi punerea în valoare a patrimoniului
cultural naþional mobil ºi imobil, cooperare interculturalã
externã.

spectacolului, industriile culturale (industria cãrþii, industria
fonogramelor, videogramelor ºi multimedia), industria filmului, serviciile audiovizuale. Manifestãrile prilejuite în
mediul urban (Alba Iulia, Blaj, Sebeº, Aiud) de comemorarea datelor istorice de importanþã naþionalã, a unor personalitãþi culturale ºi istorice (Mihai Viteazul, Horia Cloºca ºi
Criºan, Avram Iancu, reprezentanþii Scolii Ardelene, etc.)
reprezintã evenimente culturale de tradiþie. In cazul
municipiului Alba Iulia, patrimoniul intangibil al oraºului,
identificat în artele spectacolului, este asociat cu o serie de
evenimente comemorative ºi aniversare (cum ar fi Ziua
Naþionalã a României). De cele mai multe ori, în mediul
urban, oraºul este asociat cu evenimentul comemorativ pe
care îl gãzduieºte, Alba-Iulia fiind recunoscutã ca oraºul în
care a fost hotãrâtã Unirea Transilvaniei cu România, în
1918. Totodatã evenimentele adiacente pe care Alba Iulia
le gãzduieºte - Congresul Spiritualitãþii Româneºti, încurajarea manifestãrilor tradiþionale, contribuie la creºterea
importanþei oraºului, în sensul diversitãþii culturale.
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Patrimoniul intangibil:
Patrimoniul intangibil poate fi identificat pe toatã suprafaþa
judeþului, dar se pot remarca diferenþe de concentrare a
unor categorii în mediul urban, spre deosebire de cel rural.
Evenimentele ºi manifestãrile culturale ating urmãtoarele
domenii, în funcþie de amploare ºi importanþã, devenind de
interes naþional ºi internaþional, precum: expoziþii de picturã, graficã, sculpturã, fotografie, expoziþii de meºteºuguri
tradiþionale costume, ceramicã artã naivã, comunicãri, simpozioane, forumuri, congrese, lansãri de carte, lansãri de
CD-uri ºi de casete audio, vizionãri de filme.
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Pregãtire profesionalã
Alba este înzestratã cu o forþã de muncã înalt calificatã, în
special în domeniul prelucrãrii metalelor, provenitã de la
fostele întreprinderi industriale de stat. Aceasta reprezintã
capital cheie pentru atragerea investitiilor in judeþ. O radiografie a domeniilor de calificare ale forþei de muncã
disponibile în judeþ este urmãtoarea: industria de maºini ºi
echipamente, industria metalurgicã, chimicã, a lemnului,
textilã, a pielãriei ºi încãlþãmintei, ceramicã, extractivã ºi

Dinamica populaþiei ocupate
În judeþul Alba, din punct de vedere al activitãþilor economice, cele mai importante reduceri ale populaþiei ocupate în
perioada 1992-2003 au avut loc în industria extractivã
(55.9%), tranzacþii imobiliare (86.8%), transport, depozitare
(44.7%), construcþii 31.2%. La nivel regional ºi local creºteri
ale ocupãrii forþei de muncã s-au înregistrat în administraþie
publicã, energie electricã, termicã, gaze ºi apã, sãnãtate ºi
asigurãri sociale. Din punct de vedere al structurii de ocupare, în judeþul Alba se constatã existenþa unui profil cu ocupare relativ ridicatã în sectorul agricol (25 %) ºi redus în ser-
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La nivelul judeþului Alba se constatã în prezent lipsa unor
audituri pertinente de evaluare a nevoilor de instruire
(iniþiere, calificare, recalificare, policalificare, specializare) a
persoanelor adulte, apte de muncã, în special a celor care
au activat/ activeazã în industria mineritului, de armament,
metalurgicã, chimicã etc, lipsa unei culturi a învãþãrii pe
întreg parcursul vieþii, necorelarea ofertei educaþionale ºi de
formare profesionalã cu nevoile de pe piaþa muncii ºi o culturã antreprenorialã limitatã.

J u d e þ u l u i

Conform Direcþiei Regionale de Statisticã Alba, în 2003, din
totalul populaþiei judeþului, populaþia activã reprezenta
163506 persoane, dintre care, 137978 populaþie ocupatã
ºi 25528 ºomeri. Populaþia inactivã era alcãtuitã din
219241 persoane, dintre care 65409 elevi/ studenþi, 87350
pensionari, iar restul reprezentând alte persoane inactive.
La nivel regional, alãturi de judeþul Braºov, în judeþul Alba
reducerea structurii demografice ocupate a fost foarte
accentuatã, generând varii ºi multiple consecinþe sociale cu
efecte negative asupra mediilor populaþionale ºi rezidenþiale
locale.

a

domeniile transportului ºi construcþiilor.

I H S

În judeþul Alba populaþia ocupatã reprezintã 43,8% din
populaþia judeþului, mai mult decât media pe þarã de
38,0%. În cadrul populaþiei ocupate, 31,4% sunt ocupaþi în
agriculturã, 32,2% în industrie, 36,4% în servicii (din care
majoritatea sunt angajaþi în comerþ - 11,5%). Din populaþia
ocupatã, 46,7% sunt femei. În perioada 1992-2003, populaþia ocupatã a scãzut continuu, ca urmare a procesului de

restructurare economicã, dar ºi a evoluþiilor demografice.

D e z v o l t a r e

Forþa de muncã
Piaþa muncii din România, în general ºi cea a judeþului Alba,
în particular, a suferit transformãri majore în contextul procesului de restructurare economicã manifestate prin reducerea populaþiei active ºi a populaþiei ocupate, menþinerea
ºomajului la valori relativ constante, creºterea ºomajului de
lungã duratã - aspect cu conotaþii puternic negative - ºi
creºterea populaþiei inactive. Impactul fenomenelor
demografice asupra evoluþiei resurselor de muncã
(scãderea natalitãþii, menþinerea mortalitãþii ridicate,
creºterea migraþiei externe) a fost însoþit de efecte economice cum ar fi: restructurarea economicã, recesiune care a
accentuat migraþia urban-rural ºi ocuparea în agricultura de
semi-subzistenþã, dezvoltarea pieþei muncii informale sau
constituirea unui segment important de populaþie inactivã.
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1.5 Economia
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Produs intern brut
În judeþul Alba, PIB pe locuitor în anul 2003 se situa la un
nivel de aproximativ 2.331 EUR, reprezentând 96,3% din
media naþionalã. În ultimi ani, evoluþia PIB a fost imbucurãtoare, având în vedere cã Alba a profitat de un proces de
revitalizare, datorat in special investiþiilor straine directe.
Conform celor mai recente date de la INS, din iunie 2007,
judeþul Alba se claseazã pe locul 9 la nivel naþional din
punct de vedere al valorii PIB pe cap de locuitor. Astfel,
potrivit estimãrilor Comisiei Naþionale de Statisticã, PIB-ul
pe cap de locuitor este de 4.907 de euro.
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ªomaj
Creºterea ºomajului în primii 10 ani ai tranziþiei a fost
urmatã de reducerea acestuia începând cu anul 2000, în
judeþul Alba. Totuºi, rata ºomajului în judeþ s-a menþinut
ridicatã (10% în 2004, 8,2% în 2005) în raport cu media
regiunii Centru (7,8% în 2004) ºi cu media pe þarã (6,3% în
2004, 5,9% în 2005). Structura dupã nivelul de instruire
aratã cã 80.4% din ºomerii înregistraþi sunt absolvenþi ai
invãþãmântului primar, gimnazial ºi profesional, 16.4% sunt
persoane cu studii liceale ºi postliceale ºi 3.2% persoane cu
studii superioare (2005). În primul trimestru al anului 2007,
s-a observat o tendinþã de scãdere a ºomajului în judeþ, la
un procent de 6,9%.

Câºtiguri salariale
În luna aprilie 2006, câºtigul salarial mediu brut înregistrat
în judeþ a fost de 923 lei (RON), mai mic cu 1.4% fata de
luna martie 2006. Câºtigul salarial mediu net a fost de 697
lei (RON), cu 1.4% mai mic faþã de luna martie 2006. Faþã
de câºtigul salarial mediu realizat pe þarã, în judeþul Alba,
în luna aprilie 2006 s-a realizat un câºtig salarial mediu
brut mai mic cu 197 lei (RON), respectiv cu 17.6% ºi un
câºtig salarial mediu net mai mic cu 142 lei (RON), respectiv cu 16.9%.

d e

vicii comerciale (17 %). Din punct de vedere al evoluþiei
pieþei de muncã se constatã amplificarea migraþiei externe,
mai ales înspre þãri precum Spania, Italia, Grecia sau
Irlanda, care cuprinde în special populaþia tânãrã, indiferent de nivelul de pregãtire.Problema exodului de inteligenþã
constituie o ameninþare pentru dezvoltarea viitoare a judeþului, avand in vedere ca factorul disponibilitate este un element cheie în atragerea de investiþii.
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echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
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Legendã

D e z v o l t a r e
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în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

d e

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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industria altor
produse din
minerale
nemetalifere
4,4%
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industria pielăriei
şi încălŃămintei
8,2%
industria chimică
10,4%

industria
alimentară şi a
băuturilor
21,4%

Vezi prezentare detaliatã în Volumul I: Diagnosticarea stãrii actuale de dezvoltare
socio - economicã a judeþului: Dezvoltarea Economicã, pag 20-21 ºi Anexe, pag 60
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Fig. 1 Structura producŃiei industriale în anul 2005

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

R o m a n i a

O scãdere însemnatã a producþiei industriale a judeþului
Alba, la nivelul unui produs ce a deþinut o pondere însemnatã în totalul producþiei fizice locale, este înregistratã la
soda calcinatã unde în 2005, totalul producþiei înregistra
129538 tone, mai micã cu 65170 tone faþã de 2002, ca
urmare a unui complex de factori interni ºi externi ai producãtorului principal din Ocna Mureº. Scãderi semnificative
s-au înregistrat ºi la nivelul producþiilor din industria textilã.
Conform Direcþiei Regionale de Statisticã, în primele 4 luni

ale anului 2006, în industria extractivã producþia a scãzut
cu 6.7%, motivaþia rezidând în închiderea sau diminuarea
capacitaþii de producþie, inclusiv a forþei de muncã în
majoritatea complexelor extractive din mediul urban ºi rural
ale judeþului (zona industrial - extractivã a Munþilor Apuseni
ºi Ocna Mureº).

I H S

Analiza industriei prelucrãtoare pe principalele ramuri de
activitate evidenþiazã o structura cvasi-majoritarã a industriei
de prelucrare a lemnului (42.3 %), urmatã de industria alimentarã ºi a bãuturilor (16.8 %), industria chimicã (8.9 %) ºi
industria pielãriei ºi a încãlþãmintei (7.3 %). Aceste date subliniazã caracterul pregnant dependent de exploatarea ºi valorificarea resurselor naturale aferent industriei judeþului Alba.

Analiza de indicatori ai producþiei fizicei aferente principalelor produse industriale ale judeþului Alba, la final de
2005, ne permite sã observãm producþiile în expansiune:
producþia de carne ( producþia medie de carne a crescut cu
4861 tone faþã de 7938 tone în 2003, iar cea a preparatelor
din carne cu 14533 tone faþã de 1231 în 2003 ), producþia
de cherestea (a totalizat la finele anului 2005, 650210 mc
faþã de 20377 mc în 2003 ), producþia de prefabricate din
beton armat (producþie care a ajuns la sfârºitul anului 2005
la 22491 mc, faþã de 15226 mc în 2003 ). Aceastã expansiune se datoreazã creºterii exploatãrii resurselor naturale
ale judeþului, creºterii investiþiilor private, strãine ºi interne, ºi
creºterii cererii de produse în domeniile menþionate.

D e z v o l t a r e

Industrie
Economia judeþului Alba este predominant orientatã spre sectorul serviciilor ºi al industriei, in special industria uºoarã.
Analiza industriei judeþului Alba din perspectiva structurii producþiei industriale, a principalelor ramuri industriale, precum
ºi a principalelor produse industriale realizate, permite evidenþierea urmãtoarelor realitãþi, la 30 aprilie 2006:
* industria prelucrãtoare deþine 92.8 % din structura producþiei industriale a judeþului Alba, mai puþin cu 0.6 % fata
de 2005;
* energia electricã, termicã, gaze ºi apã, deþin 5.9 % din
structura producþiei industriale a judeþului Alba, cu 0.9 %
mai mult decât în 2005;
* industria extractivã deþine 1.3 % din structura industriei
locale, cu 0.1 % mai puþin decât în 2005.

d e

Producþia organizatã pe sectoare

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Referitor la structura importurilor, cele mai mari ponderi în
total sunt deþinute de grupele: textile ºi articole din textile
(18.8%), maºini aparate ºi echipamente electrice (16.4%),
animale vii ºi produse de origine animalã (11.7%), lemn ºi

Investiþii strãine
Zonele de Vest ºi cea de Centru ale þãrii, implicit judeþul
Alba, au fost avantajate de poziþia lor mai apropiatã de
pieþele vestice ºi de dependenþa lor mai redusã de sectorul
primar. Pânã acum, ele au beneficiat mai mult de investiþii
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În 2005, exporturile judeþului Alba s-au cifrat la 391.793
mii EUR, înregistrând o creºtere cu 15,5% faþã de anul
2004, iar importurile judeþului Alba s-au cifrat la 279.341
mii EUR, înregistrând o creºtere cu 6,6% faþã de anul 2004.
În perioada de referinþã 1 ian. - 30 apr. 2006 exporturile
judeþului au depãºit importurile cu 56899 mii euro (69.8%).
Evoluþia exporturilor ºi importurilor au generat solduri pozitive în creºtere ale balanþei comerciale a judeþului Alba (ex.
de la 77,3 milioane EUR în 2004 la 112,5 milioane EUR în
2005).

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.
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Analizând structura exporturilor pe principalele grupe de
mãrfuri se remarcã o pondere mai mare a urmãtoarelor
grupe: lemn ºi articole din lemn (35.6%), textile ºi articole
din textile (13.5%), maºini, aparate ºi echipamente electrice
(12.9%), încãlþãminte, polarii, umbrele (12.0 %), mãrfuri ºi
produse diverse, inclusiv mobilier (8.0%), produse ale industriei chimice (4.4%), articole din ipsos, ciment, ceramicã
(3.9%), piei crude, tãbãcite ºi produse din piele (3.0%).

articole din lemn (8.1%), metale comune ºi articole din
metal (7.8%), piei crude, tãbãcite ºi produse din piele
(6.0%), mijloace de transport (5.3%), pastã din lemn (5.2%),
produse ale industriei chimice (5.1%), încãlþãminte, polarii,
umbrele (5.0%), materiale plastice ºi articole din materiale
plastice ºi cauciuc (3.3%).

d e

Comerþ
Exporturile judeþului Alba se axeazã in special pe produse
ale industriei uºoare. Analizând datele Direcþiei Regionale
de Statisticã Alba, în perioada de referinþa: 1 ianuarie - 30
aprilie 2006, industria de prelucrarea a lemnului a realizat
36.1% din exporturile judeþului Alba, fiind urmatã de industria pielãriei ºi încãlþãmintei(15.2%), industria confecþiilor
textile, de blãnuri ºi piele (13.2%), producþia de mobilier
(9.2%) ºi industria chimicã (6.6%).

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Italia
25.96%

Austria
15.70%

Cipru
24.51%
Germania
21.60%

Sectorul IMM
Potrivit datelor furnizate de Camera de Comerþ, Industrie ºi
Agriculturã Alba, numãrul de firme active din judeþ era, la
sfârºitul anului 2005, de 7650, din care 99% întreprinderi
mici ºi mijlocii (IMM). Prin urmare, sectorul IMM-urilor
reprezintã un segment important al economiei judeþului.
Domeniile majore în care îºi desfãºoarã activitatea IMMurile sunt comerþul ºi industria, alte domenii de activitate
care au câºtigat teren fiind construcþiile, transportul, turismul

comerŃ
38%

cercetare,
dezvoltare şi
high tech
2%

transport
7%
turism
6%

ºi activitatea de cercetare, cercetare-dezvoltare ºi high tech.
În judeþul Alba, sprijinul pentru afaceri este oferit în prezent
atât la nivel judeþean, cât ºi la nivel local. Mijloacele de sprijinire a afacerilor sunt în acest sens în marea lor majoritate
instrumentele de oferire a infrastructurii (ex.: parcurile
industriale ºi de afaceri, terenuri pentru investiþii Greenfield,
etc.). În judeþ existã un parc industrial funcþional, la Cugir,
în suprafaþã de 11,7 ha. Domeniile de activitate ale soci-
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Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.
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Marea Britanie
5.85%

Fig. 3 Structura întreprinderilor active,
pe domenii de activitate

D e z v o l t a r e

Fig. 2 Structura capitalului social după Ńara
investitorului

Investiþii strãine semnificative au fost înregistrate în urmãtoarele domenii: industria de prelucrare a lemnului: Grupul
Kronospan (Austria), Holzindustrie Schweighofer (Austria),
industria mobilei: Ciatti HT Sebes (Italia), Savini Due (Italia),
industria materialelor de construcþii: Baumit (Austria ), Leier
(Austria), industria de maºini ºi echipamente: Star
Transmission - Daimler Chrysler AG (Germania), Bosh
Rexroth (Germania), SEWS (Sumitomo Electric Wiring
Systems) ( Japonia), industria alimentara: Bergenbier Interbrew Distileries (Belgia), industria chimicã: GHCL
Upsom (India), comerþ: Kaufland ( Germania ), Profi
(Belgia), Spar ( Olanda ), construcþii, design pentru spaþii
comerciale: Dula (Germania).

d e

strãine directe. În ultimii ani volumul investiþiilor strãine a
înregistrat o tendinþã de creºtere în judeþ. Volumul total al
investiþiilor strãine în judeþul Alba s-a ridicat în anul 2005 la
aproximativ 54,45 milioane EUR, reprezentând 42,1% din
totalul investiþiilor realizate în judeþ în anul respectiv. În anul
2006 investiþiile integral strãine au reprezentat 36,7% din
totalul investiþiilor realizate în judeþ. Investiþiile strãine semnificative de capital provin din Italia ( 25,96% ), Cipru (
24,51% ), Germania ( 21,6% ), Austria ( 15,7% ) ºi Marea
Britanie ( 5,85% ).

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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2005

2006

2007

Venituri proprii pe cap de locuitor (RON)

27,39

34,66

50,05

56,21

Total venituri recurente/venituri totale

99,15% 99,84% 99,20% 99,60%

Cote ºi 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 ºi taxe locale/ venituri recurente

0,88% 0,64% 1,90% 2,75%

Venituri non-recurente/venituri totale

0,85% 0,16% 0,80% 0,40%
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Veniturile provenind din impozite ºi taxe locale sunt în mare
parte încasate de la persoane juridice. Aceasta înseamnã
cã, deºi în judeþul Alba existã o tendinþã de îmbãtrânire a
populaþiei, veniturile proprii ale judeþului nu sunt în exclusivitate dependente de acest factor negativ. Pe de altã parte,

Indicatori privind flexibilitatea fiscalã

I H S

Comparativ cu anii precedenþi, anul 2006 a insemnat pentru judeþul Alba "anul promovarii turistice", fiind organizate
13 evenimente de talie naþionalã în judeþ. Printre evenimentele organizate în Alba, care au contribuit la
cunoaºterea ºi valorificarea potenþialului turistic al judeþului,

Tabelul 1: Indicatori ai Flexibilitatii Fiscale

J u d e þ u l u i

Buget judeþean/local-Venituri
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 creºtere de aproximativ 52% faþã de anul precedent. Veniturile totale aferente anului 2006 au fost în sumã
de 100.773.442 Ron, astfel înregistrându-se o creºtere procentualã faþã de anul 2005 de aprox. 25%. Veniturile totale
estimate a se realiza pentru anul 2007 sunt de
106.995.000 Ron, în creºtere faþã de anul precedent cu
aprox. 6,2%.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

a

Turism
Conform bazei de date (21 septembrie 2007) a
Secretariatului de Stat pentru Turism, Direcþia Autorizare ºi
Control, reprezentantul zonal pentru Alba, Hunedoara ºi
Sibiu, din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici ºi
Mijlocii, Comerþ, Turism ºi Profesii Liberale (MIMMCTPL),
judeþul Alba deþine 173 de structuri de primire turisticã cu
funcþiuni de cazare. Conform certificatelor de clasificare turisticã eliberate, în judeþul Alba existã 146 de pensiuni (11 nu
funcþioneazã), 8 hoteluri (unul închis), 4 vile, 2 moteluri, 8
cabane, 4 unitãþi cu camere de închiriat ºi un hostel.

economia din judeþul Alba este diversificatã, iar principalii
actori economici au o activitate în dezvoltare care este
împãrþitã pe mai multe sectoare industriale ºi de activitate,
fapt ce în mod implicit duce la independenþa veniturilor
Consiliului Judeþean faþã de evoluþia unui anumit sector sau
ramuri industriale.

D e z v o l t a r e

se numãrã: Festivalul Internaþional "Lucian Blaga" (mai),
Alba Golf Challenge (mai), Festivalul Cetãþilor Dacice
(iunie), Târgul de Fete de pe Muntele Gãina (iulie), Târgul
Naþional de Turism Rural de la Albac (septembrie), Festivalul
de Teatru "Poveºti pentru Copii ºi Oameni Mari"(octombrie)
sau Festivalul de Muzicã Folk "Ziua de Mâine" (octombrie).

d e

etãþilor care îºi desfãºoarã activitatea în carul parcului sunt:
prelucrãri mecanice, prelucrarea lemnului, comerþ, construcþii, consultanþã tehnica, juridicã, economicã, prelucrarea fructelor de pãdure. Alte douã parcuri industriale la
Blaj ºi Aiud vor deveni funcþionale.

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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1,19

Venituri recurente realizate /planificate

1.14

1.18

1.36

Impozite ºi taxe locale realizate /planificate
Cota din impozitul pe venit ºi sume defalcate din TVA realizate
/planificate

0.85

0.61

0.97

1.63

1.82

1.33

Buget judeþean/local-Cheltuielile
Tabelul 3 aratã faptul cã cele mai importante cheltulieli din
buget în perioada 2004 - 2006 au fost cele pentru asistenþã
socialã ºi transporturi. Cheltuielile totale pentru aceste sectoare din totalul cheltuielilor bugetare în aceastã perioadã
au fluctuat de la 51% la 60%. CJ Alba ar putea sã se aºtepte
la creºterea cheltuielilor pentru asistenþã socialã ºi sãnãtate
pe baza tendinþelor demografice. Cheltuielile pentru servicii
locale/utilitãþi pot creºte în funcþie de mãsura în care
Consiliul Judeþean se conformeazã reglementãrilor UE
privind îmbunãtãþirile de mediu ºi cererea generalã pentru
extinderea ºi îmbunãtãþirea serviciilor.

2007

Autoritãþi Executive

5.418.453

7.872.810

11.686.954

14.949.000

Învãþãmânt

6.472.474

7.763.306

8.610.717

9.488.000

Sãnãtate

908.195

1.001.994

1.384.098

420.000

Culturã ºi Artã

6.344.794

7.473.430

11.045.108

10.025.000

Asistenþã Socialã

19.334.858

28.459.400

34.016.246

37.328.000

2.365.000

4.993.029

3.072.788

3.212.700

Agriculturã, silviculturã

2.260.266 3.053.024

2.556.979

0

Transporturi ºi Comunicaþii

7.393.092 19.490.455

22.752.123

23.393.600

Alte Acþiuni Economice

0

0

6.265.400

Alte Acþiuni

1.171.271 131.627

27.390

640.000

Gospodãrie

Comunalã

Locuinþe

ºi

985.807

Indicatori cheie- cheltuieli 2004
Cheltuieli totale
pe cap de locuitor (RON)

131,2

2005
205,8

2006
241,0

2007
271,2

Tabelul 4 indicã o creºtere semnificativã 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 desfãºurare.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
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Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

p e r i o a d a
2 0 0 7

2006

o c t o m b r i e

1.14

2005

S R L

1.02

2004

la Sfârºitul Anului

R o m a n i a

Venituri realizate/planificate

Cheltuieli Efective

I H S

2006

p e n t r u

2005

A l b a

2004

J u d e þ u l u i

Performanþa bugetarã - indicatori principali

a

ºi estimat pe 2007)

D e z v o l t a r e

Tabelul 4: Indicatori Cheltuieli/ cap locuitor

d e

Tabelul 3: Structura cheltuielilor bugetare în perioada 2004 - 2007 (realizat pe 2004 - 2006

Tabelul 2: Indicatorii performanþei bugetare - venituri

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Concluzii Etapa Audit

S t r a t e g i a

1

Dezvoltare Spaþialã

49

Eficienþa teritoriului, s-a studiat pe baza urmãtoarelor criterii:
* Existenþa unui sistem urban policentric eficient prin dezvoltarea
reþelei de municipii ºi oraºe
* Reducerea fenomenului de suburbanizare prin revitalizarea
zonelor existente

2 0 0 7
o c t o m b r i e
S R L

p e n t r u

p e r i o a d a
R o m a n i a

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

Identitatea teritoriului s-a studiat pe baza urmãtoarelor criterii:
* Conservarea ºi managementul patrimoniului cultural ºi natural
* Existenþa de experienþe ºi cunoºtiinþe specifice
* Posibilitatea dezvoltãrii unei vocaþii ºi a unei viziuni teritoriale

A l b a

1. Dezvoltare, competitivitate ºi inovare
2. Structura teritorialã
3. Accesibiliate ºi mobilitate,
4. Mediu natural, resurse ºi riscuri.

Calitatea teritoriului s-a studiat pe baza urmãtoarelor criterii:
* Conservarea ºi managementul resurselor naturale
* Accesul la servicii publice de interes general
* Calitatea vieþii ºi a condiþiilor de lucru
* Existenþa disparitãþilor de venit

J u d e þ u l u i

In etapa a doua a analizei, informaþiile au fost introduse în
matricea SWOT pe urmãtoarele categorii:

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

I H S

IHS Romania a considerat ca ipoteza de lucru, cã judeþul Alba
poate atinge o strategie de dezvoltare durabilã, echilibratã teritorial, prin managementul mediului antropic în contextul
mediului natural, asigurând urmãtoarele condiþii:
1. Durabilitatea infrastructurii economice ºi a resurselor naturale;
2. Durabilitatea infrastructurii pentru o economie informaþionalã/a cunoaºterii
3. Durabilitatea infrastructurii în domeniul cercetãrii ºi inovãrii
4. Condiþiile Strategiei Goteborg

Pachetul de informaþii care a fost introdus în matricea SWOT a fost
clasificat, în prima etapã, în urmãtoarelor clase:
1. Eficienþa teritoriului
2. Calitatea teritoriului
3. Identitatea teritoriului

* Accesibilitatea ºi durabilitatea sistemului de transport public
incluzând poluarea
* Calitatea serviciilor de transport ºi a serviciilor de comunicare
* Eficienþa resurselor energetice, teren ºi apã
* Reducerea riscurilor tehnologice ºi de mediu

a

Structura analizei a fost proiectatã în scopul investigãrii teritoriului judeþului Alba prin strategiile importante ale Uniunii
Europene: (1). Strategia Lisabona; (2). Strategia Goteborg; (3).
Coeziunea teritorialã: Cadrul ESPON. Analiza privind dezvoltarea spaþialã a luat în consideratie rezultatele datelor cantitative ºi calitative privind urmãtoarele domenii:

Pentru cercetarea condiþiei 1, au fost investigaþi urmãtorii parametrii: patrimoniul economic, condiþiile de creºtere echilibratã a teritoriului, durabilitatea cadrului natural, durabilitatea cadrului social
ºi a capitalului uman, precum ºi infrastructura de transport, energie
ºi resurse naturale (apã, peisaj, etc). Pentru cercetarea condiþiei 2,
a fost investigatã reþeaua de educaþie, infrastructura de informare
ºi de cunoaºtere, precum ºi capitalul uman. Pentru cercetarea
condiþiei 3, a fost investigatã infrastructura de cercetare ºi a reþelelor
de comunicare. Pentru cercetarea condiþiei 4, au fost investigate
urmãtoarele domenii: sãnãtatea publicã, excluderea socialã,
demografia ºi migraþia precum ºi riscurile naturale ºi formele de
energie alternativã existente la momentul analizei.

D e z v o l t a r e

Puncte tari / Puncte slabe - Oportunitãþi / Pericole sunt solicitate de Comisia Europeanã în procesul de pregãtire a noii
generaþii de programe pe perioda 2007-2013. Analiza SWOT
reprezintã primul pas în definirea strategiei de dezvoltare
spaþialã a judeþului Alba ºi a prioritãþilor pentru
programe/proiecte ºi în continuare coordonarea cu un numãr
de indicatori care sã faciliteze monitorizarea implementãrii
acestor programe/proiecte.

d e

1.6 Analiza SWOT

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Concluzii Etapa Audit

S t r a t e g i a
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

R o m a n i a

S R L

o c t o m b r i e

2 0 0 7

p e r i o a d a
p e n t r u

Pericole
Creºterea disparitãþilor urban-rural
Disparitãþi în ierarhia urbanã
Polarizarea urbanã în favoarea zonei de
centru ºi sud a judeþului
Introducerea unor comune/sate în circuitul
economic cu valoare adãugatã
Creºterea suburbanizãrii în defavoarea
mediului ºi a calitãþii vieþii

A l b a

Puncte slabe
Disparitãþi între zonele de est ºi de vest ale
judeþului
Disparitãþi între zonele rurale (zone turistice, zone izolate)
Lipsa de capacitate resurse umane la nivel
de reþea de localitãþi pentru accesarea de
fonduri

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

J u d e þ u l u i

Oportunitãþi
Realizarea ºi implementarea de strategii de
dezvoltare localã
Realizarea de parteneriate între unitãþi
administrativ teritoriale (reþea policentricã)
Dezvoltarea unor reþele judeþene (transport
regional, IT&C)

a

Pericole
Competiþia cu piaþa europeanã (industrie
sau turism)
Competiþia dintre minerit ºi mediu
Impactul poluãrii din minerit în dezvoltarea
agriculturii ºi eco-turismului

Puncte tari
Amplasare centralã în context teritorial
naþional
Reþea densã de comune montane
Iniþiative privind colaborare între localitãþi
Oraºe compacte cu tradiþie culturalã ºi
economicã

I H S

Puncte slabe
Motoare urbane ale dezvoltãrii în fazã de
formare
Slãbiciuni în sectorul economic primar ºi
secundar cauzat de lipsa de marketing ºi
resurse umane
Disparitãþi teritoriale între teritorii
aparþinând judeþului
Impact negativ asupra mediului generat de
activitãþile miniere dezvoltate anterior
Emigrare temporarã sau definitivã a forþei
de muncã

Oportunitãþi
Dezvoltarea formelor de inovare în special
prin parteneriate public-privat, cluster, etc
Diversificarea turismului prin dezvoltare
agro-turismului ºi a turismului de niºã
Specializare cãtre eco-agriculturã
Dezvoltarea unor poli regionali (ex. Sibiu
prin statutul de capitalã culturalã europeanã)

D e z v o l t a r e

Puncte tari
Reþele de oraºe existente prin asocieri între
unitãþi administrativ teritoriale în care
Consiliul Judeþean este partener
Protejarea mediului natural ca factor cheie
în localizare de afaceri
Culturi productive specifice în agriculturã
Universitãþi ºi reþea de ONG-uri ca resurse
în creerea unui climat propice cercetãrii ºi
inovãrii

2. Structura teritorialã

d e

1. Dezvoltare, competitivitate ºi inovare

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Concluzii Etapa Audit

S t r a t e g i a
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

S R L

o c t o m b r i e

2 0 0 7

p e r i o a d a
R o m a n i a

Pericole
Poluarea apei ºi solului din activitãþi economice (ex. mine)
Reducerea diversitãþii ºi a caracterului rural
în zone periurbane
Presiune sau folosire ineficientã a
resurselor
Schimbãri de mediu (inundaþii, incendii în
pãduri)

I H S

Puncte slabe
Contradicþii în folosirea durabilã a
resurselor
Riscuri în anumite zone (inundaþii, poluare
a terenului, apei subterane)
Lipsa de forme reciclabile a deºeurilor

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

p e n t r u

Pericole
Costul creºterii traficului de marfã ºi de
persoane (mediu)

Oportunitãþi
Valorificarea patrimoniului natural ºi cultural
Dezvoltarea de forme de energie alternativã

A l b a

Puncte slabe
Accesibilitatea neuniformã la scara
teritoriului
Legãtura dintre zonele urbane majore cu
cele rurale subdezvoltate
Poluarea din trafic în zone urbane
Impactul transportului de marfã în zonele
de tranzit

Puncte tari
Natura bogatã, variatã ºi resurse culturale
Resurse abundente (ex. apã)
Teritorii cu statut de Parc Natural

J u d e þ u l u i

Oportunitãþi
Conectarea la coridoarele trans-europene
TEN

a

Puncte tari
Localizare în partea centralã a Romaniei
Existenþa unei reþele de CF ºi rutiere
naþionale

D e z v o l t a r e

4. Mediu natural, resurse ºi riscuri

d e

3. Accesibilitate ºi mobilitate

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Concluzii Etapa Audit
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

I H S

R o m a n i a

S R L

o c t o m b r i e

2 0 0 7

p e r i o a d a
p e n t r u
A l b a
J u d e þ u l u i
a
D e z v o l t a r e

2

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

d e

Viziune, obiective strategice de dezvoltare

S t r a t e g i a

Viziune, obiective strategice de dezvoltare

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale co

2 0 0 7
o c t o m b r i e

A l b a

p e n t r u

p e r i o a d a
S R L

OBIECTIVE STRATEGICE DE DEZVOLTARE

R o m a n i a

2.2.

I H S

VIZIUNEA ªI SUSÞINEREA COMUNITÃÞILOR RURALE DIN ALBA

J u d e þ u l u i

2.1.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

a

CAPITOLUL 2: VIZIUNE, OBIECTIVE STRATEGICE DE DEZVOLTARE

D e z v o l t a r e

è

d e

“Naturã ºi Tehnologie”

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Viziune, obiective strategice de dezvoltare
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1. Un pol de concentrare economicã, în regiunea Centru, dominat de activitãþi productive nepoluante (zone de
transfer ºi parcuri tehnologice) ºi turism de afaceri, cultural ºi agro-turism;
2. Un loc de viaþã confortabil, într-un mediu curat;
3. O destinaþie atractivã în peisajul multicultural european prin variate moduri de expresie: limbã, muzicã, arhitecturã, arheologie, istorie etc.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale co

2 0 0 7
o c t o m b r i e
S R L
R o m a n i a

A l b a

p e n t r u

p e r i o a d a
I H S

Viziunea de dezvoltare proiectezã pentru anul 2020 teritoriul unor comunitãþi creative ale cãror idei ºi valori
comune vor genera:

J u d e þ u l u i

Conþinutul viziunii de dezvoltare rãspunde schimbãrilor care au loc în prezent în dinamica spaþialã, economicã ºi socialã a judeþului ºi este consolidat prin coordonarea obiectivelor comunitãþilor locale în strategiile regionale, naþionale ºi europene în scopul:
1.
asigurãrii creºterii economice teritoriale pe termen mediu ºi lung,
2.
combaterii disparitãþilor sociale ºi teritoriale ºi
3.
conformãrii progresive cu standardele de mediu pe care România va trebui sã le atingã în totalitate în 2017.

a

Viziunea de dezvoltare a judeþului Alba nu poate fi formulatã în afara oportunitãþilor pe care integrarea României în Uniunea
Europeanã le oferã prin creºterea interesului investiþional cãtre România, prin îmbunãtãþirea nivelului echipãrii teritoriului ºi
a consolidãrii infrastructurii economice ºi sociale.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

D e z v o l t a r e

Prin celebrarea unui agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale, viziunea de dezvoltare a judeþului Alba
facilitezã schimbul ºi înþelegerea diverselor grupuri sociale, culturale ºi economice precum ºi atragerea de vizitatori ºi afaceri.

d e

2.1. Viziunea de dezvoltare durabilã a judeþului Alba: "Natura ºi Tehnologie"

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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S t r a t e g i a

2

Dezvoltare Spaþialã

55

Centrele oraºelor/municipiilor precum ºi a unor zone cu probleme structurale vor fi revitalizate prin planuri de acþiune localã
în scopul revitalizãrii lor în puncte de atracþie la nivel zonal ºi regional. Vor fi încurajate cu prioritate programe de renovare
ºi de construcþii noi, cu rol catalizator pentru dezvoltare, care vor completa caracterul istoric ºi cultural al fondului existent.
Noile dezvoltãri rezidenþiale, care vor fi realizate la marginea localitãþilor, vor trebui sã conþinã o varietate de tipuri de

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale co

2 0 0 7
o c t o m b r i e
S R L

J u d e þ u l u i

A l b a

p e n t r u

p e r i o a d a
R o m a n i a

Prin aceste instrumente se vor coorodona (1). Tipurile de investiþii compatibile în scopul evitãrii externalitãþilor teritoriale negative (2). Capacitatea utilitãþilor publice existente sau propuse cu densitatea unitãþilor funcþionale (locuinþe, birouri, parcuri
logistice, etc) solicitate de piaþa imobiliarã.

I H S

Din punct de vedere al modului de utilizare a terenului în intravilanul oraºelor ºi mai ales la graniþele dintre acestea, cererea
de terenuri va fi ghidatã de planurile urbanistice generale ºi a planurilor de amenajare a teritoriului zonal periurban.

a

Utilitãþile publice precum apa, canalizarea ºi gazul vor trebui extinse în scopul stimulãrii dezvoltãrii economice ºi asigurãrii de
alternative economice viabile pentru viitoare amplasãri de zone rezidenþiale ºi/sau de afaceri.

D e z v o l t a r e

2.1.1. Viziunea de dezvoltare spaþialã a zonelor urbane:
Din punct de vedere al utilizãrii eficiente a utilitãþilor ºi serviciilor publice, dezvoltarea economicã ºi socialã a judeþului va trebui coordonatã în scopul emiterii de decizii comune privind locul unde viitoarele investiþiile publice vor trebui realizate cu prioritate.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

d e

In mod specific, viziunea de dezvoltare va avea implicaþii diferenþiate pentru mediul urban ºi cel rural, urmãrind atît eliminarea disparitãþilor teritoriale din punct de vedere al gradului de confort ºi echipãrii cu infrastructurã cât ºi atingerea unei
coeziuni sociale, ºi a unei competitivitãþi economice.

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Activitãþile agricole vor trebui încurajate pe terenurile cu potenþial, respectiv cu bonitate ridicatã. Zonele predominant agricole
care au demonstrat productivitate trebuie întreþinute ºi protejate.
Tipurile de plantaþii agricole vor trebui diversificate pentru a constitui un avantaj pe pieþele urbane ºi pentru a întãri industria
alimentarã. In zonele agricole vor fi limitate noi dezvoltãri rezidenþiale, dar vor fi încurajate acele construcþii de locuinþe ºi de
producþie pentru familii angajate în activitãþile agricole.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale co
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Aceste centuri vor include domenii cu patrimoniu cultural ºi natural, oferind ºi posibilitãþi de recreere pentru locuitorii zonelor
rurale ºi urbane sau pentru vizitatori.

I H S

Peisajul ºi patrimoniul rural, tangibil ºi intangibil, trebuie protejat ºi pus în valoare, conform ghidului CEMAT/2003. Din punct
de vedere al mediului ºi al protecþiei peisajului, terenurile agricole ºi pãdurile, publice sau private, trebuie sã constituie centuri galbene/verzi de protecþie pentru zonele urbane.

a

Asigurarea accesibilitãþii localitãþilor ºi creºterea gradului de mobilitate a cetãþenilor vor facilita dezvoltarea judeþului ca
urmare a conectãrii la reþele TEN ale teritoriului european.

D e z v o l t a r e

2.1.2. Viziunea de dezvoltare spaþialã a zonelor rurale:
Echiparea localitãþilor rurale cu servicii ºi utilitãþi publice vor conduce pe termen mediu la creºterea gradului de confort al
locuitorilor ºi a calitãþii locuirii ºi a factorilor de localizare pentru noi investiþii.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

d e

locuinþe, servicii publice ºi funcþiuni comerciale suficiente, care sã asigure locuitorilor un acces rapid la aceste servicii urbane,
fãrã sã constituie elemente adiþionale de congestie de trafic în zonele centrale ale localitãþilor/puncte de acces în oraºe ºi fãrã
sã conducã la distrugeri ale mediului/peisajului înconjurãtor.

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale co

2 0 0 7
o c t o m b r i e
S R L

J u d e þ u l u i

A l b a

p e n t r u

p e r i o a d a
R o m a n i a

"Utilizarea eficientã a tuturor resurselor fizice ºi umane, în scopul dezvoltãrii unei economii performante în corelaþie cu conservarea mediului ºi a patrimoniului, care sã ducã pe termen lung la armonizarea coeziunii economice ºi sociale".

I H S

Din punct de vedere al coordonãrii cu obiectivul strategic global al Regiunii de Dezvoltare Centru judeþul Alba susþine:

a

"Realizarea unui coeziuni economice ºi sociale, conservarea valorilor naturale ºi culturale ºi participare activã în parteneriatul teritorial naþional ºi european"

D e z v o l t a r e

Strategia judeþului Alba are ca esenþã coorodonarea. Din punct de vedere al coordonãrii cu obiectivele strategice ale dezvoltãrii teritoriului european ºi naþional, dezvoltarea judeþului Alba afirmã:

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

d e

2.2. Misiunea Consiliului Judeþean Alba: Coordonare

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Parteneriat in amenajarea teritoriului prin asigurarea accesului egal la infrastructurã ºi cunoaºtere, ºi management prudent privind patrimoniul natural ºi cultural
Consolidarea unui sistem teritorial policentric, atractiv ºi competitiv nu poate avea loc în afara colaborãrii ºi coordonãrii
instrumentelor de planificare ºi a programelor de investiþii de capital pe (1). Coridoare de dezvoltare ºi (2) Poli de dezvoltare
în judeþ. Harta nr. 20 prezintã configuraþia de cooperare teritorialã dupã cum urmeazã:

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale co
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A. Obiectivul strategic de dezvoltare spaþialã

J u d e þ u l u i

Obiectivele strategice de dezvoltare durabilã se împart în trei categorii:
A. Obiectiv strategic de dezvoltare spaþialã;
B. Obiective sectoriale referitoare la aspectele de management legate de infrastructura de transport, echipare edilitarã,
infrastructura de educaþie ºi sãnãtate, infrastructura economicã, de mediu, precum ºi de management public;
C. Obiective specifice pentru comunitãþi urbane ºi rurale.

a

Poziþionarea judeþului Alba în competiþia regionalã solicitã cunoaºtere în organizarea teritoriului prin coordonarea oportunitãþilor de investiþii, cunoaºtere în capacitarea interesului comunitãþii pentru susþinerea proiectelor de investiþii, cunoaºtere în
formarea ºi motivarea forþei de muncã locale pentru creerea de plus valoare pe piaþa de muncã a judeþului ºi cunoaºtere în
promovarea valorilor naturale ºi culturale locale pentru asigurarea unei dezvoltãri durabile.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

D e z v o l t a r e

2.3. Obiective strategice de dezvoltare durabilã:
"Crearea de benficii economice ºi sociale pentru comunitãþile locale"

d e

Politici - Programe - Proiecte

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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t)

Pol de dezvoltare Câmpeni-Abrud

Coridor economic de dezvoltare preponderent turistic:
· Aiud - Rimetea
· Avram Iancu - Ocoliº
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· Arieºeni, domeniul skiabil ºi bazã de pornire cãtre Parcul Natural Apuseni
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or IV

Corid

Cooperarea teritorialã Blaj-Zona Târnavelor

R o m a n i a

Cooperare teritorialã Alba Iulia-Sebeº-Vinþu de Jos

I H S

Legendã

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

J u d e þ u l u i

Harta 20:
Poli ºi direcþii de dezvoltare ale judeþului Alba cu efect asupra dezvoltãrii spaþiale

a

Livezile

D e z v o l t a r e

Avram Iancu
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Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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1 - Reactualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale unitãþilor teritorial administrative aflate pe coridorul Sebeº-Alba IuliaAiud-Blaj ºi a Planurilor Urbanistice Zonale in zonele de contact între municipii-oraºe-comune.
2 - Intocmirea planurilor de management al patrimoniului aflat în proprietate publicã (terenuri ºi clãdiri) pentru fiecare din
unitãþile administrativ teritoriale aflate pe coridorul Sebeº-Alba Iulia-Aiud-Blaj.
3 - Realizarea planurilor de zonare fiscalã în coordonare cu Planurile Urbanistice Generale ale unitãþilor administrativ teritoriale aflate pe coridorul Sebeº-Alba Iulia-Aiud-Blaj.
4 - Pregãtirea planurilor de acþiune localã pentru axa prioritarã 1 din Programul Operaþional Regional pentru fiecare din
unitãþile administrativ teritoriale urbane aflate pe coridorul Sebeº-Alba Iulia-Aiud-Blaj.
5 - Realizarea, publicarea ºi þinerea la zi a unui "Ghid pentru Investitori" pentru acest coridor, cu precizarea ofertei de teren,
regulamentul urbanistic, preþul ºi procedurile privind avizarea/aprobarea investiþiilor private.

J u d e þ u l u i

Atingerea unei coordonãri teritoriale solicitã acþiuni privind:

a

Scopul dezvoltãrii acestui coridor este determinat de necesitatea existenþei în judeþ a unui consorþiu de dezvoltare economicã
de tip parcuri industriale ºi logistice, care sã fructifice (1). Existenþa infrastructurii de transport rutier ºi feroviar, cu legãturi cãtre
judeþele Cluj, Mureº, Sibiu, Hunedoara (2). Existenþa de terenuri libere (3). Existenþa unei infrastructuri edilitare.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

D e z v o l t a r e

• Coridorul economic Alba Iulia-Aiud-Blaj în cadrul formelor de asociere comunitarã urban-rural înfiinþate: Asociaþia
Intercomunalã de Dezvoltare Alba Iulia (AIDA), Subregiunea Sebeº, Microregiunea Blaj.

d e

A1. Coridor economic interjudeþean:

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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• Comuna Arieºeni ca parte a Subregiunii Apuseni, (Arieºeni, Gârda, Scãriºoara, Albac, Horea, Poiana Vadului, Vadu
Moþilor, Vidra, Avram Iancu, Sohodom, Ciuruleasa, Bistra, Câmpeni, Abrud, Baia de Arieº, Lupºa).
Scopul promovãrii acestui pol în domeniul turistic este justificat prin
generate/solicitate de turism în favoarea comunelor învecinate.

dezvoltarea orizonatalã a lanþului de servicii

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
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A.3. Pol de dezvoltare ruralã

J u d e þ u l u i

Atingerea unei coordonãri teritoriale solicitã acþiuni privind:
6 - Realizarea planului de amenajare a teritoriului intercomunal ºi interorãºenesc (PATICO) pentru teritoriul format din
unitãþile administrativ teritoriale Abrud-Câmpeni ºi comunele aflate la limita lor administrativ teritorialã.
7 - Formularea de proiecte comune eligibile pentru investiþii propuse în PATICO, pentru instrumentele financiare ale Uniunii
Europene.
8 - Constituirea unui grup de management al ciclurilor de proiect la nivel PATICO în scopul accesãrii fondurilor structurale.
9 - Pregãtirea planurilor de acþiune localã în oraºele Abrud ºi Câmpeni pentru axa prioritarã 1 din Programul Operaþional
Regional.

a

Scopul acestei cooperãri teritoriale este legat preponderent de creare a unui pol de dezvoltare în Munþii Apuseni prin (1). Revitalizarea
economicã a zonelor urbane cu economii neperformante ºi poluante ºi (2). Imbunãtãþirea indicatorilor de definire a localitãþilor dupã
rang, prin planificarea eficientã a infrastructurii utilitãþilor ºi serviciilor sociale ºi a mãsurilor de protecþie a mediului.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

D e z v o l t a r e

• Zona de Cooperare Urbanã Abrud-Câmpeni ca parte a Subregiunii Apuseni, (Arieºeni, Gârda, Scãriºoara, Albac, Horea,
Poiana Vadului, Vadu Moþilor, Vidra, Avram Iancu, Sohodom, Ciuruleasa, Bistra, Câmpeni, Abrud, Baia de Arieº, Lupºa).

d e

A.2. Pol de dezvoltare urbanã

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Aspect de management 2: Echiparea teritoriului
Obiectiv 2: Reducerea disparitãþilor teritoriale prin îmbunãtãþirea infrastructurii utilitãþilor ºi a serviciilor publice de bazã
Aspect de management 3: Competitivitate economicã
Obiectiv 3: Susþinerea creºterii economice
Aspect de management 4: Patrimoniu natural
Obiectiv 4: Asigurarea condiþiilor de prezervare, de reabilitare ºi de extindere a patrimoniului natural existent.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
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Aspect de management 1: Reþeaua de transport
Obiectiv 1: Creºterea accesibilitãþii teritoriului judeþean cãtre coridoarele de transport europene ºi naþionale, coroboratã cu
creºterea mobilitãþii între unitãþile administrativ teritoriale componente.

I H S

Strategia de dezvoltare se susþine pe o reþea integratã urban-rural de obiective sectoriale care rãspund aspectelor de management identificate anterior ºi care vor fi continuate prin (1). Programul judeþean de politici-programe-proiecte ºi (2).
Programul Operaþional Regional ºi Programele Operaþionale Sectoriale 2007-2013.

J u d e þ u l u i

B. Obiective sectoriale

a

Scopul dezvoltãrii zonei este justificat de promovarea unui produs turistic care sã constituie pentru judeþul Alba un factor competitiv în piaþa turismului montan european.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

D e z v o l t a r e

• Zona Munþilor Sebeº (proiectul Poarta Raiului)

d e

A.4. Zonã de dezvoltare turism de niºã

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Obiectiv Urban 2:
* Asigurarea accesului tuturor cetãtenilor la serviciile oraºului.
Obiectiv Urban 3:
* Pãstrarea echilibrului dintre activitãþile economice ºi patrimoniul cultural ºi natural.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
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ºi de idei ale co

2 0 0 7
o c t o m b r i e
S R L

A l b a

p e n t r u

p e r i o a d a
R o m a n i a

Obiectiv Urban 1:
* Valorificarea oportunitãþilor de dezvoltare a cercetãrii, infrastructurii urbane ºi tehnologiei.

I H S

Obiective de dezvoltare a unitãþilor administrative urbane (municipii, oraºe):
Obiectivele strategice acoperã aspecte legate de creºterea competitivitãþii economiei urbane în sensul atragerii de noi investiþii
private, cât ºi aspectele privind furnizarea de servicii/utilitãþi publice de calitate la preþuri accesibile:

J u d e þ u l u i

Teritoriul judeþului Alba are, pentru dezvoltarea sa, obiective strategice specifice zonelor rurale ºi zonelor urbane formulate
dupã cum urmeazã:

a

C. Obiective specifice

D e z v o l t a r e

Aspect de management 6: Management public
Obiectiv 6: Coordonarea indicatorilor de performanþã din administraþia publicã localã cu cei practicaþi în Statele Membre.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

d e

Aspect de management 5: Patrimoniul cultural
Obiectiv 5: Identificarea formelor de valorificare, protejare ºi promovare a specificitãþii patrimoniului cultural judeþean, tangibil ºi intangibil, în peisajul cultural european.

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Viziune, obiective strategice de dezvoltare

S t r a t e g i a

2
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Obiectiv Rural 5:
* Ridicarea nivelului de echipare cu utilitãþi de bazã a zonelor rurale
Obiectiv Rural 6:
* Pãstrarea echilibrului dintre activitãþile economice ºi mediul natural.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale co

2 0 0 7
o c t o m b r i e
S R L

J u d e þ u l u i

A l b a

p e n t r u

p e r i o a d a
R o m a n i a

Obiectiv Rural 4:
* Dezvoltarea serviciilor de educaþie

I H S

Obiectiv Rural 3:
* Completarea accesului la serviciile de sãnãtate

a

Obiectiv Rural 2:
* Consolidarea capacitãþii de conducere a comunitãþilor locale

D e z v o l t a r e

Obiectiv Rural 1:
* Promovarea creºterii economice prin asigurarea condiþiilor de accesibilitate ºi mobilitate

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

d e

Obiective de dezvoltare a unitãþilor administrative rurale (comune):
Din punctul de vedere spaþial judeþul Alba are trei obiective strategice de dezvoltare a comunitãþilor rurale, obiective ce susþin
creºterea competitivitãþii economice, a competenþei comunitãþilor ºi a calitãþii vieþii:

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Viziune, obiective strategice de dezvoltare

S t r a t e g i a
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale co

I H S

R o m a n i a

S R L

o c t o m b r i e

2 0 0 7

p e r i o a d a
p e n t r u
A l b a
J u d e þ u l u i
a

* Capitolul II - Strategia de dezvoltare Socio-Economicã
* Capitolul III - Strategia de Dezvoltare Culturalã
* Capitolul IV, Secþiunea 5- Strategia de Dezvoltare a Mediului

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

D e z v o l t a r e

Conþinutul obiectivelor de dezvoltare sectorialã a domeniului economic, social, cultural, mediu este prezentat în detaliu în
urmãtoarele documente:

d e

Conþinutul detaliat al obiectivelor de dezvoltare ruralã este prezentat detaliat în volumul 2, secþiunea 2: Dezvoltare Economicã
din cadrul "Strategiei de dezvoltare economicã, socialã, culturalã ºi spaþialã a judeþului Alba pe perioada 2007-2013".

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Viziune, obiective strategice de dezvoltare

S t r a t e g i a
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

I H S

R o m a n i a

S R L

o c t o m b r i e

2 0 0 7

p e r i o a d a
p e n t r u
A l b a
J u d e þ u l u i

3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

a

Politici - Programe - Proiecte

D e z v o l t a r e

cole ºi industriale trebuie sã menþinã echilibrul dezvoltãrii economice, dezvoltãrii turismului ºi pãstrarea mediului natural, prin conformarea la formele de control al poluãrii apei, aerului ºi
terenului.
Formele de atingere a acestui obiectiv sunt legate de asigurarea accesului locuitorilor ºi vizitatorilor la apã potabilã de bunã calitate, prin managementul alimentãrii cu apã, de la sursele de captare

d e

Pãstrarea condiþiilor de calitate a vieþii din zonele rurale, prin managementul resurselor, reprezintã baza dezvoltãrii viitoarelor generaþii. Practica activitãþilor agri-

S t r a t e g i a

discussion

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

2 0 0 7 - 2 0 1 3
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tent, natural ºi construit) ºi externi (finanþarea prin fonduri structurale) le creeazã pentru valorificarea
potenþialului local existent.
Proiectele propuse spre realizare in vederea dezvoltarii judetului Alba sunt rezultatul dezbaterilor cu
partenerii teritoriali care au participat la sesiunea de chestionare privind prioritatile de dezvoltare (vezi anexa
1) si sunt coordonate cu proiectele UE privind cooridoarele de acces cãtre Romania si cu Planul National de
Amenajare a Teritoriului elaborat de INCD Urbanproiect. (vezi anexa 2). Indicatorii ºi valorile estimate sunt
propuºi în coordonare cu POR, POS MEDIU, PNDR.

3.2. ANEXA 1
3.3. ANEXA 2

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

2 0 0 7
o c t o m b r i e

A l b a

p e n t r u

p e r i o a d a
S R L

Politicile de dezvoltare a judeþului Alba se bazeazã pe oportunitãþile pe care factorii interni (patrimoniul exis-

R o m a n i a

de politici, programe ºi proiecte prin care se vor atinge aceste obiective.

I H S

Pentru fiecare obiectiv sectorial menþionat în cadrul capitolului 2, sunt prezentate în continuare pachetele

J u d e þ u l u i

3.1. POLITICI, PROGRAME ªI PROIECTE SECTORIALE

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

a

CAPITOLUL 3: POLITICI - PROGRAME - PROIECTE

D e z v o l t a r e

è

d e

“Alba - un proiect comun”

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Politici - Programe - Proiecte

S t r a t e g i a
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3

SusŃinerea creşterii economice prin cercetare şi tehnologii nepoluante

4

Asigurarea condiŃiilor de prezervare, de reabilitare şi de extindere a
patrimoniului natural existent

5

Identificarea formelor de valorificare, protejare şi promovare a specificităŃii
patrimoniului cultural judeŃean, tangibil şi intangibil, în peisajul cultural
european

6

Coordonarea indicatorilor de performanŃă din administraŃia publică locală
cu cei practicaŃi în Statele Membre

C1

UnităŃi administrative urbane : infrastructură urbană, acces la servicii,
protecŃia patrimoniului cultural şi natural

C2

UnităŃi administrative rurale: Accesibilitate, infrastructură de sănătate şi
educaŃie, capacitate de conducere, protecŃia mediului

Obiectiv B: SECTORIAL

Obiectiv C: SPECIFIC

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

2 0 0 7

p e n t r u

p e r i o a d a
o c t o m b r i e

Reducerea disparităŃilor teritoriale prin îmbunătăŃirea infrastructurii
utilităŃilor şi a serviciilor publice de bază

S R L

2

R o m a n i a

Creşterea accesibilităŃii teritoriului judeŃean către
coridoarele de transport europene şi naŃionale, coroborată cu creşterea
mobilităŃii între unităŃile administrativ teritoriale

I H S

1

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

A l b a

Poli de dezvoltare urbană/economică

J u d e þ u l u i

A2

a

Coridor economic interjudeŃean

D e z v o l t a r e

A1

d e

Obiectiv A: TERITORIAL
Parteneriat in amenajarea teritoriului prin
asigurarea accesului egal la infrastructură şi
cunoaştere, şi management prudent privind
patrimoniul natural şi cultural

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Politici - Programe - Proiecte

S t r a t e g i a
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Program 1.1.2. Creºterea mobilitãþii între
unitãþile teritorial administrative ale
judeþului, precum ºi a accesibilitãþii în
zone cu potenþial turistic.
Scopul programului este justificat de
(1). Necesitatea implementarii planului de coeziune teritorialã în judeþul
Alba prin echitatea accesului populaþiei la infrastructuri economice
(inclusiv turismul) ºi sociale ºi prin (2).
Necesitatea creºterii rolului polarizator
al unor unitãþi administrativ teritoriale
în scopul stabilizãrii populaþiei active
în domeniul activitãþilor productive ºi
servicii în sectorul primar, secundar ºi
terþiar.

IT9-Reþeaua de drumuri judeþene 106K, Blaj-Sebeº
IT10-Reþeaua de drumuri judeþene 107, Alba Iulia-Cetatea de Baltã,
107I Abrud-Aiud, ºi între comunele din partea de est a judeþului, cu
prioritate 107D-107G-107V, Ocna Mureº-Gheja/Luduº-Jidvei
IT11-Drumul judeþean 107M cu acces în Valea Aiudului
IT12-Drumul judeþean 704, Sibot-Cugir-Luncile Progoanei-Valea Mare
IT13-Drumul judeþean 709K, legãtura dintre DJ704- Petroºani
IT14-Drumul judeþean 762, legãtura dintre DN 75-Mihoeºti-Dealul
Criºului-Baia de Criº (jud. Hunedoara)

axa 2

axa 2

120 km

120000

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

p e r i o a d a
2 0 0 7

Scopul programului este justificat de
necesitatea de conectare a judeþul
Alba cu (1). Municipiile care au o
infrastructurã existentã de acces aerian (Sibiu, Cluj Napoca, Târgu Mureº),
(2). Autostrãzi europene (Coridorul IV),
(3). Autostrãzi ºi drumuri naþionale
care cresc gradul de accesibilitate în
judeþ (Autostrada Transilvania)

o c t o m b r i e

IT1-Drumul naþional DN1/E81 - DN7/E68 Cluj Napoca-Sibiu, cu
lucrãrile de artã conexe
IT2-Drumul naþional 14B Teiuº-Târgul Mureº, cu lucrãrile de artã conexe
IT3-Coridorul European TEN-IV, Arad-Braºov
IT4-Drumul naþional DN74-DN75 Alba Iulia-Câmpeni cu ramnificaþie
cãtre Oradea ºi Câmpia Turzii, inclusiv lucrãrile de artã conexe
IT5-Drumul Expres Turda-Sebeº
IT6-Drumul judeþean 107A Alba Iulia-Simeria cãtre drumul naþional
DN66/E79 (cãtre Dolj, podul de la Calafat), cu lucrãrile de artã conexe
IT7-Drumul Judeþean 106E din drumul naþional DN67C cãtre judeþul Sibiu
IT8-107A, Alba Iulia-Simeria, jud. Hunedoara
IT9-Aeroport de agrement la Vinþu de Jos

VALOARE
mii euro

S R L

Program 1.1.1. Conectarea la coridoarele
de transport european ºi naþional

INDICATORI

R o m a n i a

Politica 1.1.
Reabilitarea/modernizarea infrastructurii
judeþene ºi locale de transport;

INSTRUMENTE FINANCIARE
POR
POS
PNDR
POS Transport

I H S

PROIECTE

p e n t r u

PROGRAME

A l b a

POLITICI

J u d e þ u l u i

Obiectiv 1 Creºterea accesibilitãþii teritoriului judeþean cãtre coridoarele de transport europene ºi
naþionale, coroboratã cu creºterea mobilitãþii între unitãþile administrativ teritoriale componente.

a

OBIECTIVE SECTORIALE

D e z v o l t a r e

Reþeaua de transport

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

d e

ASPECTE CHEIE DE MANAGEMENT

2 0 0 7 - 2 0 1 3
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

2 0 0 7
o c t o m b r i e

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

S R L

150

R o m a n i a

Scopul programului este acela de a
coordona modurile de transport
rutiere ºi feroviare în scopul creºterii
mobilitãþii traficului de persoane.

axa 2

I H S

Program 1.1.4. Dezvoltarea sistemului de IT15-Realizarea unui plan de transport intermodal judeþean
transport

p e r i o a d a

1

siguranþã pe drumurile aflate în
administrarea consiliului judeþean este
justificatã de creºterea viitoare a
mobilitãþii generate ca urmare a (1).
Localizãrii de noi firme ºi (2). Creºterii
numãrului de deplasãri generate prin
turismul de afaceri, cultural ºi de
recreere.

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

p e n t r u

12 puncte monitorizare

VALOARE
mii euro
1000

A l b a

INDICATORI

J u d e þ u l u i

Program 1.1.3. Creºterea siguranþei trafi- IT13-Monitorizarea traficului rutier judeþean pe reþeaua DJ 107
cului pe drumurile judeþene.
IT14-Monitorizarea traficului rutier judeþean la punctele de contact cu
Necesitatea desfãºurãrii unui trafic în drumurile locale, drumurile de centurã.

INSTRUMENTE FINANCIARE
POR
POS
PNDR
axa 2

a

PROIECTE

D e z v o l t a r e

PROGRAME

d e

POLITICI

2 0 0 7 - 2 0 1 3
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de infrastructurã, economice, sociale
între care existã relaþii de interdependenþã ºi care afecteazã ºi vecinãtãþile
zonei de intervenþie propriu-zise.

Program 2.2.1. Extinderea ºi modernizarea
Politica 2.2
sistemelor de alimentare cu apã potabilã
Creºterea calitãþii vieþii în zonele urbane ºi canalizare
Scopul programului este justificat prin
rurale1 în care se constatã o infrastructurã
nevoia de a susþine creºterea accesului
edilitarã localã deficitarã.
comunitãþilor locale la infrastructura de
1 / Proiectele din zonele rurale
sunt cuprinse în Vol. 2, capitol III,
secþiunea 1, 2, 3, Agriculturã ºi
Dezvoltare Ruralã.

apã potabilã, la îmbunãtãþirea calitãþii
apei potabile ºi a facilitãþilor de
canalizare ºi epurare a apelor uzate.

Politica 2.3. Creºterea calitãþii vieþii în
Program 2.3.1. Imbunãtãþirea infrastruczonele urbane ºi rurale în care se constatã turii de sãnãtate prin lucrãri de construcþie, IS1-Imbunãtãþirea sistemului de urgenþã la nivel judeþean
IS2-Reabilitarea ambulatoriilor ºi a centrelor de permanenþã
o infrastructurã de servicii publice locale reabilitare ºi echipare
Scopul acestui program îl constituie IS3-Realizarea în parteneriat cu spitalul judeþean Alba a unui sistem
deficitarã.
îmbunãtãþirea calitãþii infrastructurii
de diagnostic ºi tratament "tele-medicina"
serviciilor de asistenþã medicalã ºi
repartizarea echilibratã a acestora pe
teritoriul judeþului.

POS Mediu
axa 1

ET2-Construcþia/modernizarea surselor de apã în vederea potabilizãrii
ET3-Construcþia/reabilitarea staþiilor de tratare a apei potabile
ET4-Extinderea/reabilitarea reþelelor de distribuþie a apei potabile ºi a
sistemelor de canalizare din zonele urbane
ET5-Construcþia/reabilitarea staþiilor de epurare din zonele urbane
ET6-Reabilitarea facilitãþilor de epurare a nãmolurilor
ET7-Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a
pierderilor
axa 3

axa 322/a

5 oraºe
15 comune

1 spital
20 localitãþi
1 centru +
15 obiective

50000

15000

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

p e r i o a d a
2 0 0 7

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

o c t o m b r i e

3

VALOARE
mii euro
1500

S R L

INDICATORI

R o m a n i a

Politica 2.1.
Programe 2.1.1. Realizarea planurilor inte- ET1-Identificarea ºi realizarea planurilor integrate de dezvoltare pengrate de dezvoltare a zonelor de acþiune
Revitalizarea ºi promovarea
tru municipii ºi oraºe.
oraºelor/municipiilor indentificate în cori- urbanã
Scopul acestui program este acela de a
doarele/polii de dezvoltare a judeþului
coordona
elementele
dezvoltãrii
Alba
urbane, integrând clase de probleme

INSTRUMENTE FINANCIARE
POR
POS
PNDR
axa 1

I H S

PROIECTE

p e n t r u

PROGRAME

A l b a

POLITICI

J u d e þ u l u i

Obiectiv 2 Reducerea disparitãþilor teritoriale prin îmbunãtãþirea infrastructurii utilitãþilor ºi a serviciilor publice de bazã.

a

OBIECTIVE SECTORIALE

D e z v o l t a r e

Echiparea teritoriului

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

d e

ASPECTE CHEIE DE MANAGEMENT

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Politici - Programe - Proiecte

S t r a t e g i a

3

Dezvoltare Spaþialã
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Program 2.3.5. Dezvoltarea sistemelor
integrate de management al deºeurilor
menajere ºi industriale
Programul este justificat prin necesitatea respectãrii angajamentelor
cuprinse in Tratatul de Aderare în
scopul îmbunãtãþirii managementului
deºeurilor ºi a reducerii poluãrii
terenurilor ºi a pânzei freatice.

MD1 - Realizarea bilanþului de mediu pentru depozitele existente
MD2 - Inchiderea depozitelor de deºeuri industriale /menajere
MD3 - Inchiderea crematoriilor din spitale
MD4 - Colectarea uleiului uzat/deºeuri electrotehnice
MD5 - Realizarea depozitului ecologic final ºi a staþiilor de transfer.

POS Mediu
axa 2

10 unitãþi

2000

conform S.F. existent

conform S.F. existent

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

2 0 0 7

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

o c t o m b r i e

axa 3

6000
9000
12000

S R L

Scopul acestui program se referã la
nevoia de organizare de intervenþii
integrate în caz de dezastre sau accidente cât ºi pentru îmbunãtãþirea
dotãrii bazelor judeþene existente, în
funcþie de specificul diferitelor zone.

SU1-Achizitionarea vehicule/utilaje pentru dezãpeziri, prãbuºiri
copaci/stânci.
SU2-Achizitionare vehicule/utilaje împotriva incendiilor clãdiri/pãduri

6 obiective urbane
15 obiective rurale
1 campus

R o m a n i a

Program 2.3.4. Imbunãtãþirea infrastructurii operaþionale pentru situaþii de
urgenþã prin dotãri cu echipamente

axa 3

I H S

Scopul programului îl constituie necesitatea creºterii ofertei publice de educaþie în siguranþã, pentru copii din
localitãþi dezavantajate ºi al celor
provenind din medii sociale vulnerabile.

IE1-Modernizarea spaþiilor sanitare din ºcoli
IE2-Reabilitarea sistemului de încãlzire din ºcoli
IE3-Realizarea ºi echiparea de ateliere/laboratoare/clase de muzicã
etc.
IE4-Realizarea unui campus educaþional cu pregãtire în tehnici
tradiþionale de construcþie/reabilitare
IE5-Realizarea/reabilitarea de terenuri de sport

2000

p e r i o a d a

Program 2.3.3. Imbunãtãþirea infrastructurii educaþionale preuniversitare prin
lucrãri de construcþie, reabilitare ºi
echipare.

+10% peste indicatorii actuali

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

p e n t r u

Scopul programului îl constituie necesitatea (1). Imbunãtãþirii calitãþii infrastructurii sociale ºi a nivelului de
dotare cu echipamente, ºi (2).
Distribuþia teritorialã echilibratã a
acestor servicii.

VALOARE

A l b a

ISo-Asistarea persoanelor vârstnice, singure
ISo-Asigurarea de consultanþã ocupaþionalã pentru vârstnici activi
ISo-Crearea facilitãþilor de acces pentru persoane cu dizabilitãþi cu prioritate în clãdirile publice
ISo-Reabilitarea/modernizarea/extinderea clãdirilor care compun centre sociale

INDICATORI

J u d e þ u l u i

Program 2.3.2. Imbunãtãþirea infrastructurii sociale prin lucrãri de construcþie,
reabilitare ºi echipare

INSTRUMENTE FINANCIARE
POR
POS
PNDR
axa 3

a

PROIECTE

D e z v o l t a r e

PROGRAME

d e

POLITICI

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Politici - Programe - Proiecte

S t r a t e g i a

3

Dezvoltare Spaþialã
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axa 4

4

450/ha

axa 4

1 ghid
1 website
1 birou

125
100
250

500 participanþi
500 participanþi
500 participanþi

625

Necesitatea acestui program rezidã din existenþa de terenuri
libere ºi terenuri poluate aflate în afara circuitului economic
ºi care, prin valorificare, pot genera locuri de muncã, reabilitarea condiþiilor de mediu ºi venituri la bugetele locale.

Program 3.3.3. Acces la informaþii pentru sectorul privat
Scopul programului este justificat de necesitatea poziþionãrii
judeþului Alba într-o piaþa regionalã competitivã prin organizarea, planificare ºi distribuþia informaþiilor privind oportunitãþile de afaceri.

Program 3.3.4. Repoziþionarea forþei de muncã2
Programul este justificat de nevoia susþinerii repoziþionãrii ºi
dezvoltãrii capabilitãþii forþei de muncã locale, în special a
tinerilor, în scopul ocupãrii unui loc de muncã ºi a dezvoltãrii
unei cariere în economia localã.
2 Proiectele din acest program se constituie ca bazã pentru dezvoltarea
programelor anterioare menþionate în cadrul Obiectivului 3.

CE5-Realizarea ghidului de investiþii în judeþul Alba
CE6-Diseminarea informaþiilor privind condiþiile de producere,
comercializare ºi standarde de calitate în UE
CE7-Organizarea unui birou de informare judeþean pentru
start de afaceri localizat în municipiul Alba Iulia
CE8-Formare vocaþionalã în conceperea planurilor de afaceri
CE9-Formare vocaþionalã în servicii de turism/alimentaþie
CE10-Formare vocaþionalã în reparaþii/intreþinere patrimoniu
tangibil cu valoare istoricã/culturalã
CE11-Formare vocaþionalã in activitãþi de servicii IT
CE12-Formare vocaþionalã în managementul reciclãrii
deºeurilor industriale/electrotehnice

500 participanþi
500 participanþi

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

p e r i o a d a
2 0 0 7

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

o c t o m b r i e

200 locuri de muncã

VALOARE
mii euro
18000

S R L

Program 3.3.2. Lanþul de Parcuri de Activitãþi Economice cu car- CE3-Parcuri IT&C în zona AIDA, Blaj, Cugir
CE4-Parcuri activitãþi economice eco_park Zlatna
acter regional, pe terenuri libere sau terenuri poluate

INDICATORI

R o m a n i a

Programul este justificat de dezvoltarea durabilã a bazei
economice a judeþului prin folosirea capacitãþi de muncã
localã ºi/sau atrasã din regiune.

CE1-Reabilitare clãdiri pentru incubatoare de afaceri în
municipiile judeþului
CE2-Parc de afaceri în zona Asociaþiei Intercomunale de
Dezvoltare Alba Iulia (AIDA)

INSTRUMENTE FINANCIARE
POR
POS
PNDR
axa 4

I H S

Program 3.3.1. Start în afaceri competitive pentru IMM-uri

PROIECTE

p e n t r u

Politica 3.1.
Sprijinirea mediului
de afaceri

PROGRAME

A l b a

POLITICI

J u d e þ u l u i

Obiectiv 3: Susþinerea creºterii economice

a

OBIECTIVE SECTORIALE

D e z v o l t a r e

Competitivitate economicã

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

d e

ASPECTE CHEIE DE MANAGEMENT

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Politici - Programe - Proiecte

S t r a t e g i a

3
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Politica 4.2.
Reabilitarea
siturilor industriale

Program 4.2.1. Curãþarea ºi valori- RS1-Indepãrtarea deºeurilor industriale de pe terenurile industriale în care activitãþile economice au încetat
ficarea siturilor contaminate din
RS2-Demolarea structurilor existente ºi care au încetat sã mai fie operaþionale
activitãþi industriale
RS3-Reabilitarea infrastructurii de utilitãþi publice
Programul are ca scop (1). RS4-Stoparea poluãrii prin ecologizarea iazurior de decantare
Stoparea poluãrii pânzei freatice sau a aerului, datoritã
antrenãrii particulelor de praf
în
atmosferã,
ºi
(2).
Valorificarea economico-financiarã a acestor situri prin
reconversie funcþionalã.

POS Mediu
axa 4

5 situri

900/sit

POS Mediu
axa 2

1 sit

200/ha

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

p e r i o a d a
2 0 0 7

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

o c t o m b r i e

VALOARE
mii euro

S R L

INDICATORI

R o m a n i a

tul prietenos pentru mediu.

PN1-Identificarea, cartografierea ºi bornarea arealului Natura 2000
PN2-Introducerea acestor zone în Planurile de Amenajarea a Teritoriului Judeþean
PN3-Realizarea de observatoare ºi panouri de informare în siturile Natura 2000
PN4-Pregãtirea planurilor de management pentru ariile naturale protejate identificate în proiectul PN1
PN5-Pregãtirea planurilor de supraveghere a siturilor protejate încuzând serviciile de pazã ºi de prevenire a riscurilor la inundaþii ºi incendii
PR6-Delimitarea pajiºtilor cu Înaltã Valoare Naturalã pentru susþinerea PNDR, Masura 214, submãsura 2: Gospodãrirea extensivã a pajiºtilor
PR7- Creºterea pãdurilor de protecþie în conformitate cu PNDR, Masura 221
PN8-Construirea ºi dotarea centrului de informare Natura 2000, inclusiv achiziþionarea de echipamente de laborator ºi de monitorizare a stãrii habitatelor naturale
PN9-Realizarea de tuneluri în zonele în care infrastructura de transport impiedicã migraþia faunei
PN10-Instruire ºi întãrirea capacitãþii instituþionale a organismelor de management ale siturilor
Natura 2000 ºi ale ariilor protejate
PN11-Pregãtirea de material de informativ ºi de publicitate pentru ariile protejate ºi siturile Natura
2000

INSTRUMENTE FINANCIARE
POR
POS
PNDR

I H S

Politica 4.1.
Program 4.1.1. Promovarea biodiElaborarea ºi
versitãþii ºi protecþia naturii
implementarea
Implementarea acestui program
este justificatã de necesitatea
planurilor de
(1). Protejãrii speciilor / habimanagement pentatelor de interes comunitar ºi
naþional (2). Asigurãrii unui
tru ariile protejate
management corespunzãtor al
ºi asigurarea
ariilor naturale protejate ºi
necesar împiedicãrii pierderii
cadrului de manbiodiversitãþii ºi a resurselor
agement adecvat
naturale (3). Dezvoltarea infrastructurii în siturile protejate
pentru instituþiile
pentru activitãþi de întreþinere,
responsabile de
de operare ºi monitorizare ºi (4).
Creºterea gradului de conºtienprotecþia naturii ºi
tizare în ceea ce priveºte proa peisajului
tecþia mediului ºi comportamen-

PROIECTE

p e n t r u

PROGRAME

A l b a

POLITICI

J u d e þ u l u i

Obiectiv 4: Asigurarea condiþiilor de combatere a poluãrii însoþite de activitãþi de prezervare, de
reabilitare ºi de extindere a patrimoniului natural

a

OBIECTIVE SECTORIALE

D e z v o l t a r e

Cadrul natural

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

d e

ASPECTE CHEIE DE MANAGEMENT

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Politici - Programe - Proiecte

S t r a t e g i a

3

Dezvoltare Spaþialã
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prietãþilor publice ºi private.

Program 4.5.1. Introducerea celor
Politica 4.5.
mai bune tehnici pentru utilizarea
Reducerea poluãrii
sistemelor de încãlzire ºi comprin reabilitarea
bustibili
sistemelor de
Scopul
programului
este
încãlzire pentru
direcþionat cãtre folosirea eficientã a energiei ºi reducerea
atingerea þintelor
emisiilor de SO2, Nox ºi pulde eficienþã enerberi
geticã

SI1-Imbunãtãþirea echipamentelor din centralele termice urbane ºi a sistemelor de contorizare
SI2-Reabilitarea depozitelor de zgurã ºi cenuºã neconforme
SI3-Reabilitarea reþelelor de distribuþie a apei calde ºi a cãldurii
SI4-Achiziþia/Dotarea cu echipamente de producere de energie regenerabilã în scop public

POS Mediu
axa 3

2 sisteme urbane

20000

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

2 0 0 7
o c t o m b r i e
S R L

5000

R o m a n i a

POS Mediu
axa 5

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

p e r i o a d a

8000

p e n t r u

creºtere turiºti cu 10%

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

A l b a

VALOARE

I H S

Politica 4.4.
Program 4.4.1. Protecþia la
PR1-Construcþia ºi reabilitarea zonelor de retenþie, poldere, garduri verzi, benzi de irigaþie, curbe de
Realizarea unei
risc/prevenirea riscurilor
deviere
infrastructuri penScopul acestui program este
legat de crearea unui cadru de PR2-Regularizarea cursurilor din bazinul hidrografic Mureº ºi Arieº
tru prevenirea
prevenire a riscurilor naturale, PR3-Elaborarea unor hãrþi de pericol ºi risc al inundaþiilor, planuri ºi mãsuri, inclusiv informare publicã ºi
efectelor inundaþide protecþie împotriva inuninstruire
daþiilor ºi de atenuare a
ilor ºi reducerea
riscurilor ºi a efectelor inunconsecinþelor disdaþiilor asupra oamenilor,
activitãþilor economice, ºi protructive ale acestora

axa 5

INDICATORI

J u d e þ u l u i

Scopul acestui program este
acela de a (1). Contribui la dezvoltarea turismului în contextul
conservãrii ºi protejãrii patrimoniului natural ºi (2).
Valorifica ºi promova resurse
turistice naturale ale judeþului

REN1-Amenajarea traseelor cãtre obiectivele turistice din Parcul Natural Apuseni, inclusiv semnalizarea ºi
marcarea acestora
REN2-Drum bicicliºti, de interes turistic, pe drumurile judeþene 107I Abrud-Aiud, 107M Aiud-Rimetea, ºi
704 Cugir-Luncile Prigoanei
REN3- Modernizare cãi ferate cu ecartament îngust pentru transport feroviar între Câmpia Turzii ºi Câmpeni
REN4-Realizarea unui traseu nautic/canoe prin modernizarea ºi construcþia de debarcadere pe traseul
Mureºului între Târgu Ocna-Alba Iulia-Sibot
REN5-Amenajarea în scop turistic a obiectivelor turistice naturale din Parcul Natural Apuseni prin realizarea
ºi modernizarea instalaþiilor de iluminat, ventilat ºi de creare de puncte de colectare a gunoiului
menajer
REN6-Modernizarea ºi dotarea (inclusiv drumuri ºi utilitãþi) a salinelor terapeutice Ocnele Sãrate-Ocna
Mureº
REN7-Dezvoltarea domeniului schiabil Arieºeni combinând pârtii de schi cu pârti destinate practicãrii ºi
altor sporturi de iarnã
REN8-Amenajare, dotare platforme de campare, colectare gunoi menajer
REN9-Amenajãri pentru practicarea pescuitului sportiv
REN10-Amenajare puncte de observare, filmare, refugii montane
REN11-Construire de piscine ºi ºtranduri în legãtura cu terenuri de mini-golf, tenis, ºi echitaþie

INSTRUMENTE FINANCIARE
POR
POS
PNDR

a

Program 4.3.1. Dezvoltarea ºi
modernizarea unei infrastructuri
de turism în condiþiile protejãrii
patrimoniului natural

PROIECTE

D e z v o l t a r e

Politica 4.3.
Dezvoltarea/modernizarea infrastructurii necesare
valorificãrii durabile a resurselor
naturale cu
potenþial turistic

PROGRAME

d e

POLITICI

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Politici - Programe - Proiecte

S t r a t e g i a

3
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axa 5

creºtere turiºti cu 10%

5500

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

p e r i o a d a
2 0 0 7

Programul are ca scop crearea de plus
valoare economicã prin turism ºi educaþie, în urma activitãþilor de protecþie,
conservare ºi reabilitare a patrimoniului tangibil din judetul Alba.

o c t o m b r i e

RP1-Amenajarea cãilor de acces cãtre obiective culturale ºi de cult
incluzând zone de parcare
RP2-Amenajarea ºi marcarea itinerare culturale
RP3-Amenajarea zonelor de protecþie prin delimitarea ºi împrejmuirea ansamblului/obiectivului de patrimoniu
RP5-Asigurarea sistemului de iluminat interior ºi exterior, a iluminatului decorativ, de siguranþã la foc ºi avertizare efracþie
RP6-Restaurarea ºi consolidarea clãdirilor de patrimoniu inclusiv a
elementelor decorative ºi arhitecturale interioare
RP7-Modernizarea utilitãþilor aferente obiectivului de patrimoniu
(energie electricã, alimentare cu apã, canalizare)
RP8-Amenajãri peisagistice pentru evidenþierea obiectivului turistic de
patrimoniu reabilitat
RP9-Dotãri pentru expunerea ºi protecþia patrimoniului cultural mobil
ºi imobil

VALOARE
mii euro

S R L

Program 5.1.1. Valorificarea patrimoniului tangibil cu valoare culturalã

INDICATORI

R o m a n i a

Politica 5.1: Restaurarea ºi valorificarea
patrimoniului istoric ºi cultural, precum ºi
crearea ºi modernizarea infrastructurilor
conexe

INSTRUMENTE FINANCIARE
POR
POS
PNDR

I H S

PROIECTE

p e n t r u

PROGRAME

A l b a

POLITICI

J u d e þ u l u i

Obiectiv 5: Acordarea unei atenþii speciale în gãsirea formelor de valorificare, protejare ºi promovare a specificitãþii patrimoniului cultural judeþean, tangibil ºi intangibil, în peisajul cultural
european

a

OBIECTIVE SECTORIALE

D e z v o l t a r e

Patrimoniul cultural

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

d e

ASPECTE CHEIE DE MANAGEMENT

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Politici - Programe - Proiecte

S t r a t e g i a

3
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MP8-Managementul proiectelor de dezvoltare
MP9-Asistenþã tehnicã ºi echiparea Serviciului de Menegement
Proiecte din structura Consiliului Judeþean Alba

200

200 participanþi

100
500

Scopul acestui program este de
întãrire a capacitãþii administraþiei
publice locale în pregãtirea ºi
implemetarea proiectelor finanþate
prin POR ºi PO Sectoriale.

Program 6.1.3. Dezvoltarea formelor de
comunicare ºi de publicitate a programelor judeþene
Scopul acestui program este de face
vizibile iniþiativele ºi proiectele publice
într-un sistem coordonat la nivelul
intregului judeþ

MP10-Realizarea sistemului de comunicare/informare:
"e-serviciipublice/alba.ro" la nivel de judet

1500

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

p e r i o a d a
2 0 0 7

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

o c t o m b r i e

200 participanþi
200 participanþi
100 participanþi
100 participanþi
10 localitãþi în sistem

VALOARE
mii euro
100
100
50
50
2500
400

S R L

Program 6.1.2. Intãrirea capacitãþii de
management în implementarea
proiectelor finanþate prin Fondurile
Structurale ºi de Coeziune.

INDICATORI

R o m a n i a

Necesitatea acestui program este datã
de nevoia pregãtirii funcþionarilor
publici la conþinutul politicilor sectoriale ºi a instrumentelor de planificare
care se vor dezvolta ca efect al integrãrii Romaniei în UE.

MP1-Formare în elaborarea de strategii locale
MP2-Formare în planificarea investiþiilor multisectoriale
MP3-Formare în managementul patrimoniului public
MP4-Formare în managementul financiar al bugetelor locale
MP5-Echipamente ºi asistenþã tehnicã în GIS
MP6- Introducerea sistemului ISO 14001-mediu în reþeaua instituþiilor
publice din judeþul Alba
MP7-Introducerea sistemului de indicatori de performanþã pentru serviciile publice din judeþul Alba

INSTRUMENTE FINANCIARE
POR
POS
PNDR

I H S

Program 6.1.1. Intãrirea capacitãþii de
management a administraþiei locale

PROIECTE

p e n t r u

Politica 6.1: Creºterea capacitãþii de coordonare a instrumentelor de planificare ºi a
activitãþilor de monitorizare a procesului de
implementare a strategiei teritoriale a
judeþului Alba.

PROGRAME

A l b a

POLITICI

J u d e þ u l u i

Obiectiv 6: Coordonarea indicatorilor de performanþã din administraþia publicã localã cu cei practicaþi în Statele Membre

a

OBIECTIVE SECTORIALE

D e z v o l t a r e

Management public

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

d e

ASPECTE CHEIE DE MANAGEMENT

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Politici - Programe - Proiecte

S t r a t e g i a
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

I H S

R o m a n i a

S R L

o c t o m b r i e

2 0 0 7

p e r i o a d a
p e n t r u
A l b a
J u d e þ u l u i
a
D e z v o l t a r e
d e

3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

S t r a t e g i a

Anexe - Politici - Programe - Proiecte

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

2 0 0 7 - 2 0 1 3
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Politici - Programe - Proiecte

Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

87.50%
8.33%
2.08%

91.66%
4.16%
2.08%
2.08%

81.25%
14.58%
2.08%

70.83%
20.83%
4.16%
4.16%

14.58%
41.66%
18.75%
20.83%

29.16%
27.08%
18.75%
20.83%

62.50%
16.66%
6.25%
6.25%

35.41%
33.33%
12.50%
10.41%

83.33%
16.66%

95.83%
4.16%

47.91%
45.83%
2.08%

54.16%
33.33%
8.33%

35.41%
52.08%
6.25%

50.00%
33.33%
8.33%
4.16%

56.25%
29.16%
4.16%

75.00%
25.00%

93.75%
6.25%

91.66%
6.25%
2.08%

85.41%
10.41%
2.08%
2.08%

79.16%
16.66%
4.16%

20.83%
58.33%
10.41%
4.16%

56.25%
29.16%
4.16%
4.16%

25.00%
54.16%
10.41%
4.16%

52.08%
33.33%
4.16%
6.25%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7
o c t o m b r i e
S R L

p e n t r u

p e r i o a d a
R o m a n i a

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

I H S

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

A l b a

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

J u d e þ u l u i

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

a

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

D e z v o l t a r e

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

d e

Resurse umane in sectorul
administratiei publice

Resurse umane in sectorul
tertiar (servicii)

Resurse umane in sectorul
economic al productiei
agricole

Resurse umane in sectorul
economic al productiei
industriale

Riscuri naturale (inundatii,
alunecari de teren etc.)

Servicii de siguranta, politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii de sanatate

Servicii sociale

Transport auto judetean
persoane

Renovarea fondului de
locuinte

Protejarea patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului
natural

Zone de agrement

Drumuri judetene

Deseuri menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua de electrificare

Reteaua de alimentare cu
gaz natural

Terenuri industriale poluate

Epurarea apelor uzate

Reteaua de canalizare

Localitatea
ABRUD
AIUD
ALBA
BISTRA
BUCIUM
CENADE
CERGAU
CETATEA DE BALTA
CILNIC
CIMPENI
CIURULEASA
CRICAU
CUGIR
CUT
DAIA ROMANA
FARAU
GARBOVA
HOPARTA
IGHIU
INTREGALDE
LIVEZILE
LOPADEA NOUA
LUNCA MURESULUI
LUPSA
METES
MIHALT
MIRASLAU
MOGOS
OCOLIS
OHABA
PIANU
POIANA VADULUI
ROSIA MONTANA
SALCIUA
SALISTEA
SASCIORI
SCARISOARA
SEBES
SIBOT
SINTIMBRU
SOHODOL
SPRING
STREMT
SUGAG
UNIREA
VALEA LUNGA
VINTU DE JOS
ZLATNA
Prioritate I (1-3 ani)
Prioritate II (3-5 ani)
Prioritate III (5-7 ani)
Prioritate IV (7-10 ani)

S t r a t e g i a

1
2
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
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Reteaua de alimentare cu
apa

Nr. Crt.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

3.2. Anexa 1 - Domenii prioritare de intervenþie în orizontul de timp 2007-2015
Surse de alimentare cu apa
potabila

3
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Politici - Programe - Proiecte

Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Prioritate I (1-3 ani)

Prioritate II (3-5 ani)

Prioritate III (5-7 ani)

Prioritate IV (7-10 ani)

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse umane in sectorul tertiar (servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii de siguranta, politie, pompieri

Servicii de educatie

Servicii de sanatate

Servicii sociale

Transport auto judetean persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea patrimoniului construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone de agrement

Drumuri judetene

Deseuri menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua de electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri industriale poluate

Epurarea apelor uzate

Reteaua de canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7
o c t o m b r i e

20.00%

S R L

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

R o m a n i a

40.00%

I H S

60.00%

p e r i o a d a

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

p e n t r u

80.00%

A l b a

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

J u d e þ u l u i

100.00%

a

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

D e z v o l t a r e

120.00%

d e

TABEL CENTRALIZATOR PRIORITATI JUDETUL ALBA

S t r a t e g i a

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

Surse de alimentare cu apa potabila

3

Dezvoltare Spaþialã

81

Politici - Programe - Proiecte

Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

100.00%

83.33%

100.00%

16.66%

66.66%
16.66%
16.66%

16.66%
83.33%

16.66%
83.33%

100.00%

16.66%
83.33%

BISTRA
BUCIUM
CENADE
CERGAU
CETATEA DE BALTA
CILNIC
CIURULEASA
CRICAU
CUT
DAIA ROMANA
FARAU
GARBOVA
HOPARTA
IGHIU
INTREGALDE
LIVEZILE
LOPADEA NOUA
LUNCA MURESULUI
LUPSA
METES
MIHALT
MIRASLAU
MOGOS
OCOLIS
OHABA
PIANU
POIANA VADULUI
ROSIA MONTANA
SALCIUA
SALISTEA
SASCIORI
SCARISOARA
SIBOT
SINTIMBRU
SOHODOL
SPRING
STREMT
SUGAG
UNIREA
VALEA LUNGA
VINTU DE JOS
ZLATNA
Prioritate I (1-3 ani)
Prioritate II (3-5 ani)
Prioritate III (5-7 ani)
Prioritate IV (7-10 ani)

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

88.09%
7.14%
2.38%

92.85%
2.38%
2.38%
2.38%

80.95%
14.28%
2.38%

69.04%
21.42%
4.76%
4.76%

16.66%
40.47%
16.66%
21.42%

33.33%
26.19%
11.90%
23.80%

66.66%
11.90%
7.14%
4.76%

40.47%
33.33%
7.14%
9.52%

83.33%
16.66%

95.23%
4.76%

52.38%
40.47%
2.38%

52.38%
33.33%
9.52%

40.47%
45.23%
7.14%

57.14%
28.57%
4.76%
4.76%

59.52%
26.19%
2.38%

73.80%
21.42%

90.47%
7.14%

90.47%
7.14%

85.71%
11.90%
2.38%
2.38%

80.95%
16.66%
2.38%

21.42%
54.76%
11.90%
4.76%

61.90%
21.42%
4.76%
4.76%

28.57%
47.61%
11.90%
4.76%

57.14%
26.19%
4.76%
7.14%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7 - 2 0 1 3
2 0 0 7

66.66%
33.33%

50.00%
50.00%

o c t o m b r i e

100.00%

33.33%
50.00%
16.66%

S R L

66.66%
33.33%

R o m a n i a

16.66%
83.33%

I H S

16.66%

33.33%
50.00%
16.66%

100.00%

p e r i o a d a

33.33%
66.66%

83.33%
16.66%

p e n t r u

50.00%
33.33%
16.66%

33.33%
50.00%

A l b a

83.33%
16.66%

J u d e þ u l u i

83.33%
16.66%

a

83.33%
16.66%

D e z v o l t a r e

83.33%
16.66%

d e

Resurse umane in sectorul
administratiei publice

Resurse umane in sectorul
tertiar (servicii)

Resurse umane in sectorul
economic al productiei
agricole

Resurse umane in sectorul
economic al productiei
industriale

Riscuri naturale (inundatii,
alunecari de teren etc.)

Servicii de siguranta, politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii de sanatate

Servicii sociale

Transport auto judetean
persoane

Renovarea fondului de
locuinte

Protejarea patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului
natural

Zone de agrement

Drumuri judetene

Deseuri menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua de electrificare

Reteaua de alimentare cu
gaz natural

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

RURAL
1
2
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
37
38
39
40
41
42

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

S t r a t e g i a

ABRUD
AIUD
ALBA
CIMPENI
CUGIR
SEBES
Prioritate I (1-3 ani)
Prioritate II (3-5 ani)
Prioritate III (5-7 ani)
Prioritate IV (7-10 ani)

Terenuri industriale poluate

URBAN
1
2
3
4
5
6

Epurarea apelor uzate

Localitati

Reteaua de canalizare

Nr. Crt.

Reteaua de alimentare cu
apa

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

Surse de alimentare cu apa
potabila

3

Dezvoltare Spaþialã

82

Politici - Programe - Proiecte

Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Prioritate III (5-7 ani)

Prioritate IV (7-10 ani)

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse umane in sectorul tertiar (servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii de siguranta, politie, pompieri

Servicii de educatie

Servicii de sanatate

Servicii sociale

Transport auto judetean persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea patrimoniului construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone de agrement

Prioritate II (3-5 ani)

Resurse umane in sectorul economic al productiei industriale

Prioritate I (1-3 ani)

Drumuri judetene

Deseuri menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua de electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri industriale poluate

Epurarea apelor uzate

Reteaua de canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7
o c t o m b r i e

20.00%

S R L

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

R o m a n i a

40.00%

I H S

60.00%

p e r i o a d a

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

p e n t r u

80.00%

A l b a

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

J u d e þ u l u i

100.00%

a

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

D e z v o l t a r e

120.00%

d e

TABEL CENTRALIZATOR PRIORITATI - MEDIUL URBAN - JUDETUL ALBA

S t r a t e g i a

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

Surse de alimentare cu apa potabila

3

Dezvoltare Spaþialã

83

Politici - Programe - Proiecte

Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

30.00%
20.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

10.00%

Prioritate III (5-7 ani)

Prioritate IV (7-10 ani)

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse umane in sectorul tertiar (servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii de siguranta, politie, pompieri

Servicii de educatie

Servicii de sanatate

Servicii sociale

Transport auto judetean persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea patrimoniului construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone de agrement

Prioritate II (3-5 ani)

Resurse umane in sectorul economic al productiei industriale

Prioritate I (1-3 ani)

Drumuri judetene

Deseuri menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua de electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri industriale poluate

Epurarea apelor uzate

Reteaua de canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

o c t o m b r i e

40.00%

S R L

50.00%

R o m a n i a

60.00%

I H S

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

p e r i o a d a

70.00%

p e n t r u

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

A l b a

80.00%

J u d e þ u l u i

90.00%

a

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

D e z v o l t a r e

100.00%

d e

TABEL CENTRALIZATOR PRIORITATI - MEDIUL RURAL - JUDETUL ALBA

S t r a t e g i a

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

Surse de alimentare cu apa potabila

3

Dezvoltare Spaþialã
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Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

7.69%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

7.69%

5.00%
0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri
Servicii

Servicii de educatie

Serviciidedesanatate
sanatate
Servicii

Servicii sociale

Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane
Transport

Renovarea fondului de locuinte

Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit
Protejarea

Protejarea patrimoniului natural

Zonededeagrement
agrement
Zone

Drumuri judetene

Deseurimenajere
menajere
Deseuri

Reteaua de telefonie fixa

Reteauadedeelectrificare
electrificare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate
Terenuri

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7
o c t o m b r i e
S R L
R o m a n i a

10.00%

I H S

15.38%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

p e r i o a d a

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
Resurse
umane
in sectorul
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteaua de alimentare cu apa

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

15.38%

15.00%

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 3 5-7 ani

20.00%
15.38%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

23.07%

25.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

p e n t r u

7.69%
0.00%

A l b a

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

15.38%

J u d e þ u l u i

15.38%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
Zonededeagrement
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

30.76%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

a

15.38%

Probleme prioritate 2 3-5 ani

46.15%
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.76%
30.76%
30.00%
23.07%
25.00%
20.00% 15.38%
15.38%
15.38% 15.38%
15.38%
15.38% 15.38% 15.38%
15.00%
7.69%
7.69% 7.69%
7.69%
10.00%
5.00%
0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00%
Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

30.76%

23.07%

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Reteaua de alimentare cu apa

38.46%

30.76%

7.69%
Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
Resurse
umane
in sectorul
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Servicii de educatie

Servicii
dedesanatate
Servicii
sanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

0.00%

46.15%

38.46% 38.46%

30.76%30.76%

15.38%

20.00%
10.00%

46.15%

23.07%

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

30.76%
23.07%

Probleme prioritate 1 1-3 ani

30.76%

30.00%

7.69%
Drumuri judetene

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

0.00%

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

20.00%

15.38%
7.69%
Reteaua de telefonie fixa

23.07%

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

40.00%

38.46%
30.76%
30.76%
30.76%
23.07%
23.07%

38.46%38.46%

40.00%

53.84%
46.15%
38.46%

60.00%

46.15%

50.00%

69.23%
61.53%

Renovarea fondului de locuinte

84.61% 84.61%

76.92%
69.23%

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

76.92%

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

80.00%

61.53%

60.00%

D e z v o l t a r e

70.00%
100.00%

d e

120.00%
100.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI ABRUD

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

3

Dezvoltare Spaþialã

85

Politici - Programe - Proiecte

Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

20.00%

20.00%

15.00%
10.00%

10.00% 10.00%

10.00%

5.00%

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

10.00% 10.00% 10.00%

0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00%
Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri
Servicii

Servicii de educatie

Serviciide
desanatate
sanatate
Servicii

Servicii sociale

Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane
Transport
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Servicii de educatie
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Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
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Probleme prioritate 4 7-10 ani

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

o c t o m b r i e

2 0 0 7

p e r i o a d a
p e n t r u
A l b a
J u d e þ u l u i
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R o m a n i a
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Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

I H S
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a

30.00%

D e z v o l t a r e

30.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

d e

35.00%
30.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 4 7-10 ani

30.00%
25.00%

Transport
autoauto
judetean
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Transport
judetean
persoane

Probleme prioritate 2 3-5 ani

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.
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Probleme prioritate 1 1-3 ani
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Probleme prioritate 2 3-5 ani
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI AIUD

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

3

Dezvoltare Spaþialã

86

Politici - Programe - Proiecte

Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.
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Probleme prioritate 4 7-10 ani
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Probleme prioritate 3 5-7 ani
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Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

o c t o m b r i e
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Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

J u d e þ u l u i

42.85%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

a

42.85%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

D e z v o l t a r e

42.85%
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Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.
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Probleme prioritate 1 1-3 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
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Protejarea
patrimoniuluiconstruit
construit
Protejarea
patrimoniului

Protejarea patrimoniului natural

Zonededeagrement
agrement
Zone

Drumuri judetene

Deseurimenajere
menajere
Deseuri

Reteaua de telefonie fixa

0%
Reteaua
electrificare
Reteaua
dedeelectrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
alimentare
apapotabila
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cuapa

0%
0.00%

20.00% 14.28%

14.28%

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

14.28% 14.28%

57.14%
42.85% 42.85%

28.57% 28.57%

30.00%

28.57%

Epurare ape uzate

28.57%

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

28.57%28.57%

20.00%

57.14%
42.85%

40.00%

28.57%

57.14%

50.00%

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

40.00%

57.14%

42.85%

Reteaua de alimentare cu apa

42.85%

57.14%

60.00%

Reteaua de telefonie fixa

57.14%

60.00%

70.00%

71.42% 71.42%

71.42%

Reteaua
electrificare
Reteaua
dedeelectrificare

71.42%

Protejarea patrimoniului natural

85.71%
71.42%

80.00%

d e

80.00%

85.71%
85.71%

100.00%

85.71%

90.00%

100%

Surse
alimentare
apapotabila
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cuapa

120.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI ALBA

Surse de alimentare cu apa potabila
Surse de alimentare cu apa potabila

3
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Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

66.66%

60.00%
33.33%

40.00%

33.33%

33.33%

33.33%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

20.00%

66.66%

30.00%

50.00%

25.00%
33.33%

15.00%

20.00%

10.00%
0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

33.33%

33.33%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5.00%

33.33% 33.33% 33.33%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

0.00%
Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri
Servicii

Servicii de educatie

Serviciidedesanatate
sanatate
Servicii

Servicii sociale

Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane
Transport

Renovarea fondului de locuinte

Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit
Protejarea

Protejarea patrimoniului natural

Zonededeagrement
agrement
Zone

Drumuri judetene

Deseurimenajere
menajere
Deseuri

Reteaua de telefonie fixa

Reteauadedeelectrificare
electrificare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate
Terenuri

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

Zone
Zonededeagrement
agrement

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

0.00%

0.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

20.00%

33.33%

30.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

33.33%

35.00%

60.00%

33.33%

0.00%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

66.66%

40.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

Probleme prioritate 2 3-5 ani

Probleme prioritate 3 5-7 ani
70.00%

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri industriale poluate
Terenuri industriale poluate

Epurare ape uzate

Reteaua de canalizare
Reteaua de canalizare

Reteaua de telefonie fixa

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%

Reteaua de alimentare cu apa

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

0.00% 0.00%
Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 1 1-3 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
dedesanatate
Servicii
sanatate

0.00%
Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Surse de alimentare cu apa potabila
Surse de alimentare cu apa potabila

20.00%

33.33%

33.33%

40.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7

66.66%

o c t o m b r i e

66.66%

66.66%

S R L

66.66%

R o m a n i a

66.66%

I H S

66.66%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

p e r i o a d a

66.66%

80.00%

60.00%

10.00%

100.00%

100.00%

80.00% 66.66%

0.00%

100.00% 100.00%

100.00%

100.00%

p e n t r u

100.00%

A l b a

100.00%

J u d e þ u l u i

100.00% 100.00%

a

120.00%
100.00%100.00%100.00%

D e z v o l t a r e

120.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

d e

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI CÃMPENI

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse
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Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

14.28%

12.00%

30.00%
23.80%

25.00%

23.80%

19.04%

20.00%

19.04%

19.04%

14.28%
9.52%
4.76%

5.00%

4.76% 4.76%
0.00%

9.52%

8.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

4.76%

4.00%

4.76% 4.76% 4.76%

0.00% 0.00% 0.00%

9.52%

6.00%

9.52%

10.00%

9.52%

10.00%

2.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri
Servicii

Servicii de educatie

Serviciidedesanatate
sanatate
Servicii

Servicii sociale

Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane
Transport

Renovarea fondului de locuinte

Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit
Protejarea

Protejarea patrimoniului natural

Zonededeagrement
agrement
Zone

Drumuri judetene

Deseurimenajere
menajere
Deseuri

Reteaua de telefonie fixa

Reteauadedeelectrificare
electrificare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate
Terenuri

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

Zone
Zonededeagrement
agrement

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

0.00%

0.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7

p e n t r u

p e r i o a d a
o c t o m b r i e

14.28%

14.00%

A l b a

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
Resurse
umane
in sectorul
tertiar(servicii)
(servicii)

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

S R L

16.00%
33.33%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

R o m a n i a

38.09%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

I H S

Probleme prioritate 2 3-5 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

4.76%

0.00%
Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

0.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

9.52%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

35.00%

15.00%

23.80%

J u d e þ u l u i

38.09%

33.33%

Servicii de educatie

9.52%

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

28.57%

19.04%

20.00%
10.00%

28.57%

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

30.00%

38.09%
33.33%
28.57%

33.33%

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

33.33%
28.57%

Servicii
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

40.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

47.61%47.61%47.61%

50.00%

Probleme prioritate 3 5-7 ani
40.00%

57.14%

a

57.14%
52.38%

52.38%

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

60.00%

D e z v o l t a r e

66.66%

70.00%

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
Resurse
umane
in sectorul
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 1 1-3 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
dedesanatate
Servicii
sanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

100.00%
90.47%
85.71%
85.71%85.71%
90.00% 80.95%
80.00%
71.42%
71.42%
66.66%
66.66%
61.90%
61.90%
70.00%
57.14%
60.00%
42.85%
42.85%
50.00%
38.09%
33.33%
40.00%
28.57%
23.80%23.80%
23.80%
30.00%
19.04%
14.28%
20.00%
9.52%
9.52%
10.00%
0.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

d e

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI CUGIR

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

3
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Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

18.75%

20.00%

18.75%18.75%

12.50%12.50%

15.00%
10.00%

12.50%
6.25%

6.25%

18.75%

18.75%

15.00%
10.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

6.25%

6.25%
5.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri
Servicii

Servicii de educatie

Serviciidedesanatate
sanatate
Servicii

Servicii sociale

Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane
Transport

Renovarea fondului de locuinte

Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit
Protejarea

Protejarea patrimoniului natural

Zonededeagrement
agrement
Zone

Drumuri judetene

Deseurimenajere
menajere
Deseuri

Reteaua de telefonie fixa

Reteauadedeelectrificare
electrificare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate
Terenuri

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
Zonededeagrement
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7
o c t o m b r i e
S R L

18.75%18.75%

20.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

R o m a n i a

25.00%
25.00%

25.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

I H S

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

30.00%

30.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 4 7-10 ani

37.50%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

p e r i o a d a

6.25%

Probleme prioritate 2 3-5 ani

35.00%

5.00%

18.75%

0.00%

Probleme prioritate 3 5-7 ani
40.00%

18.75%

p e n t r u

6.25%
0.00%

0.00%

18.75%18.75%

A l b a

10.00% 6.25%
Drumuri judetene

6.25%
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
Resurse
umane
in sectorul
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 1 1-3 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
dedesanatate
Servicii
sanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

0.00%

0.00% 0.00%

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

12.50%
0.00%

12.50%

Reteaua de telefonie fixa

18.75%

12.50%

Reteaua de alimentare cu gaz natural

12.50%

25.00%
18.75%
18.75%
12.50%12.50%

18.75%18.75%

20.00%

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

31.25%31.25%
25.00%

20.00%

31.25%
25.00%

Epurare ape uzate

43.75%

40.00%

31.25%

30.00%

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

62.50%62.50%
56.25%56.25%
50.00%

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

60.00%

Reteaua de alimentare cu apa

68.75%
56.25%
56.25%56.25%

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

68.75%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

37.50%37.50%

40.00%

Resurse umane in sectorul administratiei publice

80.00%

50.00%
75.00%

J u d e þ u l u i

100.00% 87.50%

a

56.25%

60.00%
100.00%

D e z v o l t a r e

120.00%

d e

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI ROªIA MONTANA

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

3

Dezvoltare Spaþialã

90

Politici - Programe - Proiecte

Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r
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p e n t r u

p e r i o a d a
R o m a n i a

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

I H S

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

A l b a

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

J u d e þ u l u i

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

a

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

D e z v o l t a r e

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri
Servicii

Servicii de educatie

Serviciidedesanatate
sanatate
Servicii

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

d e

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Servicii sociale

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
Zonededeagrement
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane
Transport

0.00%

Renovarea fondului de locuinte

0.00% 0.00%

Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit
Protejarea

4.76% 4.76%

5.00%

Protejarea patrimoniului natural

4.76%

14.28%
9.52%

Zonededeagrement
agrement
Zone

10.00%

9.52%

Drumuri judetene

14.28%

9.52% 9.52%

Deseurimenajere
menajere
Deseuri

14.28%

15.00%

Reteaua de telefonie fixa

23.09%23.09%
19.04%

19.04%

Reteauadedeelectrificare
electrificare
Reteaua

20.00%

23.80%
19.04%

Reteaua de alimentare cu gaz natural

30.00%

Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate
Terenuri

28.57%

47.61%
50.00%
45.00%
38.09%
40.00%
35.00%
28.57%
30.00%
23.80%
23.80%
25.00%
19.04%19.04%19.04%
19.04%
20.00%
14.28%
14.28%
14.28%
15.00%
10.00%
4.76% 4.76% 4.76%
4.76%
5.00%
0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
Epurare ape uzate

33.33%

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

38.09%

Reteaua de alimentare cu apa

38.09%

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

38.09%

35.00%

25.00%

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 3 5-7 ani
40.00%

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
Resurse
umane
in sectorul
tertiar(servicii)
(servicii)

Probleme prioritate 2 3-5 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Probleme prioritate 1 1-3 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
dedesanatate
Servicii
sanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

47.61%
47.61%
50.00%
42.85%
42.85%
45.00%
38.09%
38.09%
40.00%
33.33%
33.33%
33.33%
35.00%
28.57%
28.57%
28.57%
30.00%
23.80%
23.80%
25.00%
19.04%
19.04%
19.04%19.04%
20.00%
14.28%
14.28%
14.28%
15.00%
9.52%
9.52%
10.00% 4.76%
5.00%
0.00%

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

100.00%
90.47%
90.00%
76.19%
76.19%
80.00%
71.42%71.42%
66.66%
70.00%
52.38%
52.38%
60.00%
47.61%
47.61%
42.85%
42.85%
50.00% 42.85%
33.33%
33.33%33.33%
40.00%
23.80%
30.00%
19.04%
20.00%
9.52% 9.52%
4.76%
4.76%
4.76%
4.76%
10.00%
0.00%
Reteaua de alimentare cu apa

Probleme prioritate 2 3-5 ani

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI SEBEª

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

3

Dezvoltare Spaþialã

91

Politici - Programe - Proiecte

Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

16.00%

14.00%

14.00%
11.11%

12.00% 11.11%

11.11%11.11%11.11%

11.11%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

11.11%

10.00%

10.00%
8.00%

5.55%

6.00%

5.55%

5.55% 5.55%

5.55% 5.55%

8.00%

5.55%

5.55%

6.00%

5.55%

5.55%

5.55%

5.55%

5.55% 5.55% 5.55% 5.55%

4.00%

4.00%
2.00% 0.00%
0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

2.00%

0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri
Servicii

Servicii de educatie

Serviciidedesanatate
sanatate
Servicii

Servicii sociale

Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane
Transport

Renovarea fondului de locuinte

Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit
Protejarea

Protejarea patrimoniului natural

Zonededeagrement
agrement
Zone

Drumuri judetene

Deseurimenajere
menajere
Deseuri

Reteaua de telefonie fixa

Reteauadedeelectrificare
electrificare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate
Terenuri

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
Zonededeagrement
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7
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16.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

R o m a n i a

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

16.66%

18.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 4 7-10 ani

16.66%

12.00%
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dede
agrement

Probleme prioritate 2 3-5 ani

Probleme prioritate 3 5-7 ani
18.00%

0.00%
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Resurse
umane
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tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 1 1-3 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)
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Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

0.00%

I H S

0.00%

5.55% 5.55%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

p e r i o a d a

0.00%

11.11%

p e n t r u

10.00%

16.66%

11.11%

A l b a

20.00%

16.66%
11.11%11.11%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

J u d e þ u l u i

20.00%

27.77%
27.77%
22.22%
22.22%
22.22%
16.66%
11.11%

Resurse umane in sectorul administratiei publice

33.33%

30.00%

27.77%

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

38.88%

33.33%

40.00%

33.33%
27.77%

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

60.00%

66.66%66.66%66.66%
66.66%
61.11%
50.00%

55.55%
50.00%

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

55.55%
50.00%

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

61.11%

38.88%

40.00%

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

61.11%

50.00%
44.44%

44.44%

Servicii
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

77.77%

80.00%

50.00%

83.33%

Servicii de educatie

88.88%88.88%

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

100.00%

a

60.00%
100.00%

94.44%
88.88%
83.33%
83.33%

D e z v o l t a r e

120.00%

d e

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI ZLATNA

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

3
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Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

50.00%

20.00%

40.00%

40.00%
13.66%

15.00%
10.00%

13.33%13.33%

6.66%

6.66%

13.33%

6.66%

0.00% 0.00% 0.00%

6.66%

0.00%

13.33%
6.66%

26.66%

30.00%

26.66%

20.00%

6.66%

10.00%

0.00% 0.00%

13.33%
6.66%

6.66%

6.66%

0.00% 0.00% 0.00%

6.66% 6.66% 6.66%

0.00%

6.66%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

13.33%
6.66%

6.66% 6.66%

0.00% 0.00% 0.00%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri
Servicii

Servicii de educatie

Serviciidedesanatate
sanatate
Servicii

Servicii sociale

Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane
Transport

Renovarea fondului de locuinte

Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit
Protejarea

Protejarea patrimoniului natural

Zonededeagrement
agrement
Zone

Drumuri judetene

Deseurimenajere
menajere
Deseuri

Reteaua de telefonie fixa

Reteauadedeelectrificare
electrificare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate
Terenuri

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

Zone
Zonededeagrement
agrement

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

0.00%

0.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

o c t o m b r i e

2 0 0 7

p e r i o a d a
p e n t r u

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

53.33%

S R L

20.00%

60.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

R o m a n i a

26.66%

20.00%

5.00%

66.66%

70.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 4 7-10 ani

26.66%

25.00%

Servicii sociale

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Probleme prioritate 2 3-5 ani

33.33%33.33%

30.00%

6.66%

A l b a

6.66%

I H S

33.33%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

J u d e þ u l u i

6.66%

Probleme prioritate 3 5-7 ani
35.00%

20.00%

0.00%
Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
dedesanatate
Servicii
sanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Probleme prioritate 1 1-3 ani

0.00%

20.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

a

6.66%
0.00% 0.00%

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

20.00%

13.33%

10.00%

6.66%

0.00%

20.00%
20.00%

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

13.33%

30.00%

33.33%33.33%

26.66%26.66%

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

40.00%
20.00%

46.66%
40.00%40.00%
33.33%

33.33%33.33%33.33%
26.66%

33.33%33.33%

Renovarea fondului de locuinte

40.00%

33.33%

26.66%

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

60.00%

33.33%
26.66%

Drumuri judetene

53.33%
46.66%

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

66.66%

40.00%

Protejarea patrimoniului natural

73.33%
73.33%
66.66%
60.00%
60.00%

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

80.00%

D e z v o l t a r e

50.00%
80.00%

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

100.00%

0.00%

53.33%
46.66%

d e

60.00%
100.00%

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
Resurse
umane
in sectorul
tertiar(servicii)
(servicii)

120.00%
100.00%
100.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI BISTRA

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

3

Dezvoltare Spaþialã

93

Politici - Programe - Proiecte

Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

11.11%
0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

11.11%11.11%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri
Servicii

Servicii de educatie

Serviciidedesanatate
sanatate
Servicii

Servicii sociale

Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane
Transport

Renovarea fondului de locuinte

Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit
Protejarea

Protejarea patrimoniului natural

Zonededeagrement
agrement
Zone

Drumuri judetene

Deseurimenajere
menajere
Deseuri

Reteaua de telefonie fixa

Reteauadedeelectrificare
electrificare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate
Terenuri

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7
o c t o m b r i e
S R L

a

J u d e þ u l u i

A l b a

p e n t r u

p e r i o a d a
R o m a n i a

11.11%11.11%

10.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

I H S

33.33%

30.00%
20.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

D e z v o l t a r e

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

50.00%
40.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

60.00%

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Zone
Zonededeagrement
agrement

Probleme prioritate 3 5-7 ani

66.66%

70.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 4 7-10 ani

50.00%
44.44%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
22.22%
25.00%
20.00%
11.11%
11.11%
11.11%
11.11%11.11%11.11%11.11%
15.00%
10.00%
5.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Renovarea fondului de locuinte

Probleme prioritate 2 3-5 ani

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Reteaua de alimentare cu apa

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
Resurse
umane
in sectorul
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 1 1-3 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
dedesanatate
Servicii
sanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

0.00%
0.00%

Protejarea patrimoniului natural

20.00%

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

22.22%

Drumuri judetene

44.44%44.44%
33.33%

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

44.44%

Reteaua de telefonie fixa

44.44%

40.00%

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

66.66%

77.77%

Reteaua de alimentare cu gaz natural

77.77%
66.66%
66.66%66.66%
66.66%66.66%66.66%
55.55%
55.55%

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

80.00% 66.66%
55.55%
60.00%

Epurare ape uzate

100.00%

50.00%
44.44%
45.00%
40.00%
33.33%
33.33%
33.33%
35.00%
30.00%
22.22%
22.22%22.22%22.22%22.22%22.22%
25.00%
20.00%
11.11%
11.11%
11.11%
11.11%
11.11%
11.11%11.11%
15.00% 11.11%
10.00%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

100.00%
100.00%
88.88%

Reteaua de alimentare cu apa

100.00%

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

120.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

d e

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI BUCIUM

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

3

Dezvoltare Spaþialã

94

Politici - Programe - Proiecte

Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

20.00%20.00%

10.00%10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 2 3-5 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

0.00%
Servicii de educatie

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

0.00% 0.00%
Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

0.00%
Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

0.00% 0.00%
Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

Resurse umane in sectorul administratiei publice

0.00%

12.00%
10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

8.00%

8.00%

6.00%

6.00%

4.00%

4.00%

2.00%

10.00%10.00%

10.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri
Servicii

Servicii de educatie

Serviciidedesanatate
sanatate
Servicii

Servicii sociale

Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane
Transport

Renovarea fondului de locuinte

Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit
Protejarea

Protejarea patrimoniului natural

Zonededeagrement
agrement
Zone

Drumuri judetene

Deseurimenajere
menajere
Deseuri

Reteaua de telefonie fixa

Reteauadedeelectrificare
electrificare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate
Terenuri

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
Zonededeagrement
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

0.00%
Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

2.00%
0.00% 0.00% 0.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 4 7-10 ani

12.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7

10.00%
0.00% 0.00%

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
dedesanatate
Servicii
sanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Probleme prioritate 1 1-3 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

10.00%
0.00%

0.00% 0.00%
Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

0.00%

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

20.00%

20.00%
10.00%
Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

20.00%

20.00%20.00%

20.00%

o c t o m b r i e

20.00%20.00%
30.00%

30.00%
20.00%20.00%

S R L

30.00%

R o m a n i a

30.00%
50.00%

I H S

60.00%
60.00%
40.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

40.00%

p e r i o a d a

40.00%
40.00%

p e n t r u

80.00%

A l b a

80.00%
70.00%

70.00%

80.00%

50.00%

J u d e þ u l u i

90.00%

a

50.00%
90.00%
80.00%

D e z v o l t a r e

60.00%

100.00%
90.00%
100.00% 90.00%

d e

120.00%

0.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI CENADE

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

3

Dezvoltare Spaþialã

95

Politici - Programe - Proiecte

Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7
o c t o m b r i e

p e n t r u

p e r i o a d a
S R L

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

R o m a n i a

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

A l b a

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

I H S

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri
Servicii

Servicii de educatie

Serviciidedesanatate
sanatate
Servicii

Servicii sociale

Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane
Transport

Renovarea fondului de locuinte

Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit
Protejarea

Protejarea patrimoniului natural

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

J u d e þ u l u i

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement
Zonededeagrement
agrement
Zone

Drumuri judetene

Deseurimenajere
menajere
Deseuri

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
Zonededeagrement
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

Reteaua de telefonie fixa

0.00%

Reteauadedeelectrificare
electrificare
Reteaua

0.00% 0.00%

Reteaua de alimentare cu gaz natural

0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate
Terenuri

0.00% 0.00% 0.00%

9.09%

9.09% 9.09%

Epurare ape uzate

9.09% 9.09%

9.09%

10.00%

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

15.00%

5.00%

18.18%

Reteaua de alimentare cu apa

27.27%

27.27%

20.00%
18.18%
18.18%
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
9.09%
9.09% 9.09% 9.09%
9.09%
9.09%
9.09%
9.09%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

36.36%

25.00%
18.18%

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Probleme prioritate 4 7-10 ani

36.36%

20.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

0.00%

Probleme prioritate 2 3-5 ani

35.00%
30.00%

18.18%
9.09% 9.09%

0.00%

Probleme prioritate 3 5-7 ani
40.00%

18.18%

27.27%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

a

18.18%
9.09% 9.09%

0.00%
Reteaua de alimentare cu gaz natural

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

18.18%
9.09%

0.00% 0.00%
Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
Resurse
umane
in sectorul
tertiar(servicii)
(servicii)

0.00%
Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
dedesanatate
Servicii
sanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Probleme prioritate 1 1-3 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

0.00%

0.00%
Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

9.09%

10.00%

9.09%
0.00% 0.00%

18.18%

20.00%

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

27.27%

Epurare ape uzate

27.27%

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

27.27%
18.18%18.18%18.18%

18.18%

27.27%

27.27%

30.00%

45.45%

36.36%

Renovarea fondului de locuinte

54.54%
45.45%

40.00%

36.36%

40.00%

63.63%

60.00%

45.45%

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

72.72%

80.00%

0.00%

54.54%

50.00%

81.81%
72.72%

81.81%

20.00%

54.54%

D e z v o l t a r e

60.00%
100.00%

100.00%
100.00%

d e

120.00%
100.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI CETATEA DE BALTA

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

3

Dezvoltare Spaþialã

96

Politici - Programe - Proiecte

Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

12.00%

80.00%

10.00%

8.33% 8.33%

8.33%

60.00%

8.00%
6.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

40.00%

4.00%

20.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)
Resurse

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri
Servicii

Servicii de educatie

Serviciidedesanatate
sanatate
Servicii

Servicii sociale

Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane
Transport

Renovarea fondului de locuinte

Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit
Protejarea

Protejarea patrimoniului natural

Zonededeagrement
agrement
Zone

Drumuri judetene

Deseurimenajere
menajere
Deseuri

Reteaua de telefonie fixa

Reteauadedeelectrificare
electrificare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri industriale poluate
Terenuri industriale poluate

Epurare ape uzate

Reteaua de canalizare
Reteaua de canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse de alimentare cu apa potabila
Surse de alimentare cu apa potabila

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

0.00%
Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
Zonededeagrement
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7
o c t o m b r i e

p e n t r u

p e r i o a d a
S R L

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

100.00%

14.00%

R o m a n i a

120.00%

16.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

I H S

16.66%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 4 7-10 ani

18.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

A l b a
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Resurse umane in sectorul economic al
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Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)
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siguranta,
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pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Probleme prioritate 2 3-5 ani

Probleme prioritate 3 5-7 ani

8.33%

0.00% 0.00% 0.00%
Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

8.33%

J u d e þ u l u i

8.33%

0.00%
Reteaua de telefonie fixa

0.00% 0.00%
Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

0.00%

16.66%

a

8.33%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
dedesanatate
Servicii
sanatate

Servicii sociale

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Probleme prioritate 1 1-3 ani

16.66%

16.66%16.66%

10.00%

8.33%
Reteaua de telefonie fixa

8.33%
Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

8.33%

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

20.00%

16.66%

20.00%

25.00%

Reteaua de alimentare cu gaz natural

25.00%

25.00%

30.00%

41.66%

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

40.00%

41.66%41.66%

33.33%

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

41.66%41.66%41.66%

33.33%33.33%

Epurare ape uzate

41.66%

Renovarea fondului de locuinte

60.00% 50.00%

66.66%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

41.66%

40.00%

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

66.66%

75.00%

Reteaua de alimentare cu apa

75.00%

50.00%

50.00%

83.33%

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

80.00%

50.00%

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

100.00%

100.00%

D e z v o l t a r e

60.00%
100.00%
100.00%
91.66%

d e

120.00%

0.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI CRICÃU

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

3
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Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

6.00%

20.00%

5.00%
13.33%

15.00%

4.00%
3.00%

10.00%

6.66% 6.66%

6.66%

6.66%

6.66%

6.66% 6.66%

2.00%

5.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

1.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
Zonededeagrement
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteaua
Reteauadedecanalizare
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
Zonededeagrement
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7
o c t o m b r i e

A l b a

p e n t r u

p e r i o a d a
S R L

6.66%

R o m a n i a

20.00%

6.66% 6.66%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

I H S

6.66%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 4 7-10 ani
7.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

J u d e þ u l u i

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
Resurse
umane
in sectorul
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

0.00% 0.00% 0.00%

Probleme prioritate 2 3-5 ani

25.00%
20.00%

0.00%

0.00%
Reteaua de telefonie fixa

0.00% 0.00%

Probleme prioritate 3 5-7 ani

20.00%

20.00%20.00%20.00%
13.33%

13.33%

6.66%
Epurare ape uzate

0.00%

20.00%

20.00%
13.33%
13.33%

13.33%

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 1 1-3 ani

10.00%
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
dedesanatate
Servicii
sanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

13.33%

6.66%

0.00%
Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

6.66%

20.00%

20.00%

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

13.33%
Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

20.00%

26.66%
20.00%

a

30.00%

40.00%

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

46.66%

40.00%

33.33%

Reteaua de alimentare cu apa

60.00%

40.00%

40.00%

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

66.66%66.66%
60.00%

60.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

46.66%

50.00%

Reteaua de alimentare cu gaz natural

80.00%

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

66.66%

60.00%

60.00%

80.00%

D e z v o l t a r e

93.33%93.33%93.33%

86.66%

80.00%

0.00%

66.66%

70.00%

d e

120.00%
100.00%
93.33%
100.00% 86.66%86.66%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI DAIA ROMANA

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse
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Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

15.38%

15.38%

15.38%

15.38%

15.38%

15.38%

15.00%

10.00%

10.00% 7.69% 7.69% 7.69% 7.69%

7.69%

7.69%

7.69%

7.69%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

7.69% 7.69%

7.69%
5.00%

5.00%

0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri
Servicii

Servicii de educatie

Serviciidedesanatate
sanatate
Servicii

Servicii sociale

Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane
Transport

Renovarea fondului de locuinte

Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit
Protejarea

Protejarea patrimoniului natural

Zonededeagrement
agrement
Zone

Drumuri judetene

Deseurimenajere
menajere
Deseuri

Reteaua de telefonie fixa

Reteauadedeelectrificare
electrificare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate
Terenuri

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
Zonededeagrement
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7
o c t o m b r i e

A l b a

p e n t r u

p e r i o a d a
S R L

15.38%
15.00%

20.00%

R o m a n i a

23.07%

I H S

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

20.00%

J u d e þ u l u i

23.07%

25.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 4 7-10 ani

30.76%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Resurse
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(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole
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de de
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pompieri
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pompieri

Servicii de educatie

Servicii
dedesanatate
Servicii
sanatate

0.00%

Probleme prioritate 2 3-5 ani

30.00%
25.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

7.69%

0.00%

0.00%

Probleme prioritate 3 5-7 ani
35.00%

15.38%
7.69% 7.69%

Servicii sociale

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
Resurse
umane
in sectorul
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)
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Probleme prioritate 1 1-3 ani

0.00%

23.07%

D e z v o l t a r e

7.69% 7.69%

7.69%
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15.38%15.38%
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auto
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20.00%

30.76%

23.07%23.07%
15.38%

23.07%23.07%23.07%

Renovarea fondului de locuinte

30.76%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

30.76%

30.00%

Zone
dede
agrement
Zone
agrement

30.76%

15.38%

53.84%

Drumuri judetene

38.46%

40.00%

53.84%

46.15%46.15%

40.00%
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menajere
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61.53%

60.00%
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61.53%
61.53%
53.84%
46.15%

Reteaua de telefonie fixa

76.92%76.92%

Reteaua
electrificare
Reteaua
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100.00%

53.84%
46.15%

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

92.30%

d e

60.00%
100.00%

Protejarea patrimoniului natural

120.00%

80.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI FARÃU

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

3

Dezvoltare Spaþialã

99

Politici - Programe - Proiecte

Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Resurse umane in sectorul administratiei publice
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Resurse
umane
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tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 2 3-5 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)
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Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
Resurse
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Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 1 1-3 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)
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Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

20.00%

20.00%
20.00%

20.00%

15.00%

15.00%
10.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

10.00%

10.00%

5.00%

5.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Probleme prioritate 4 7-10 ani
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Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
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Probleme prioritate 3 5-7 ani

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

0.00%

0.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 4 7-10 ani

25.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7

30.00%

o c t o m b r i e

15.00%
40.00%

S R L

60.00%

R o m a n i a

20.00%

20.00%

I H S

20.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

p e r i o a d a
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A l b a

80.00%
80.00%

J u d e þ u l u i

30.00%
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100.00%
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100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

D e z v o l t a r e

35.00%

120.00%

d e

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI GÃRBOVA

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

3
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Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

60.00%
33.33%

30.00%

16.66%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

0.00%
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri
Servicii

Servicii de educatie

Serviciidedesanatate
sanatate
Servicii

0.00% 0.00%
Servicii sociale

Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane
Transport

Renovarea fondului de locuinte

0.00% 0.00%
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit
Protejarea

Protejarea patrimoniului natural

Zonededeagrement
agrement
Zone

Drumuri judetene

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Deseurimenajere
menajere
Deseuri

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
Zonededeagrement
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%

Reteaua de telefonie fixa

0.00%

16.66%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

8.33%
Reteauadedeelectrificare
electrificare
Reteaua

0.00%

Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate
Terenuri

0.00%

Epurare ape uzate

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

16.66%

20.00%

8.33% 8.33%

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

8.33%

Reteaua de alimentare cu gaz natural

16.66%

8.33% 8.33%
0.00% 0.00% 0.00%

33.33%

40.00%

25.00%
16.66%

Reteaua de alimentare cu apa

25.00%

50.00%

50.00%

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

33.33%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7

p e r i o a d a
p e n t r u
A l b a

o c t o m b r i e

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

S R L

50.00%

20.00%

Resurse umane in sectorul administratiei publice

70.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

R o m a n i a

50.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

I H S

80.00%
50.00%

30.00%

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

83.33%
75.00%75.00%

90.00%
58.33%

40.00%

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Probleme prioritate 4 7-10 ani

70.00%
60.00%

0.00% 0.00%
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

8.33% 8.33%
0.00%

Probleme prioritate 2 3-5 ani

Probleme prioritate 3 5-7 ani

10.00%

8.33%

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

8.33%
0.00%

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

0.00%

8.33%
0.00% 0.00%
Reteaua de alimentare cu apa

10.00%

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

8.33% 8.33%
Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 1 1-3 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
dedesanatate
Servicii
sanatate

Renovarea fondului de locuinte

Servicii sociale

0.00% 0.00%
Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

0.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

16.66%

20.00%

16.66%

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

16.66%

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

8.33% 8.33%
Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

0.00%

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

20.00%

25.00%

16.66%
8.33%
8.33%

J u d e þ u l u i

25.00%25.00%

a

33.33%

40.00%
30.00%

40.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

D e z v o l t a r e

50.00%

58.33%
50.00%

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

50.00%

58.33%
50.00%
41.66%
41.66%41.66%

50.00%

Epurare ape uzate

60.00%

75.00%

d e

60.00%
58.33%

75.00%

70.00%

91.66%

83.33%

80.00%

0.00%

75.00%

80.00%
100.00%

Servicii de educatie

120.00%
100.00%
100.00%
91.66%
100.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI LIVEZILE

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

3
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Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

15.38%

6.00%
5.00%

10.00%

7.69% 7.69% 7.69% 7.69%

7.69%

7.69% 7.69% 7.69% 7.69%

7.69%

7.69%

4.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

3.00%
2.00%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Epurare ape uzate

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
Zonededeagrement
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Zone
Zonededeagrement
agrement

1.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%

0.00% 0.00%

Reteaua
Reteauadedecanalizare
canalizare

0.00%

Reteaua de alimentare cu apa

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Surse
Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila

0.00% 0.00%

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

5.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7
o c t o m b r i e

p e n t r u

p e r i o a d a
S R L

15.38%15.38%
15.00%

R o m a n i a

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

7.00%

A l b a

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
Resurse
umane
in sectorul
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

7.69%

I H S

20.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

J u d e þ u l u i

7.69%

8.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

a

9.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

D e z v o l t a r e

23.07%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 4 7-10 ani

25.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

d e

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 2 3-5 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 1 1-3 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
dedesanatate
Servicii
sanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industriale
Terenuri
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

Reteaua
dede
electrificare
Reteaua
electrificare

7.69%

10.00%

Renovarea fondului de locuinte

15.38%

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

15.38%

Protejarea patrimoniului natural

15.38%

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

15.38%

Drumuri judetene

20.00%

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

30.76%
23.07%

Reteaua de telefonie fixa

30.76%
23.07%
15.38%

30.00%

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

40.00%

38.46%

Reteaua de alimentare cu gaz natural

46.15%

38.46%

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

46.15%

50.00%

0.00%

61.53%
53.84%
46.15%

53.84%

Epurare ape uzate

53.84%

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

53.84%

Reteaua de alimentare cu apa

61.53%
53.84%

60.00%

46.15%
46.15%
50.00%
45.00%
38.46%
38.45%
38.46%
40.00%
35.00%
30.76%
30.76%
30.00%
23.07%
23.07%
23.07%
23.07%
25.00%
20.00%
15.38%
15.38%
15.38%
15.38%
15.38%
15.38%
15.00%
7.69%
7.69% 7.69% 7.69%
7.69% 7.69% 7.69%
10.00%
5.00%
0.00%
Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

70.00%

76.92%

Zone
dede
agrement
Zone
agrement

80.00%

76.92%

Drumuri judetene

90.00%

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI LOPADEA NOUÃ

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse
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Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

30.76%

30.76%

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
Resurse
umane
in sectorul
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

0.00%
Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

9.00%

7.69%

8.00%

7.69% 7.69%

30.76%

7.69%

7.69%

15.38%

5.00%

15.38%15.38%15.38%

4.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

3.00%

15.00%
7.69% 7.69%

2.00%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

0.00%
Zone
Zonededeagrement
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Zone
Zonededeagrement
agrement

Probleme prioritate 2 3-5 ani

Epurare ape uzate

1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%

0.00%
Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

Reteaua
Reteauadedecanalizare
canalizare

7.69% 7.69%

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

5.00% 0.00%
0.00%

7.69%

Reteaua de alimentare cu apa

7.69%

Surse
Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila

7.69%

10.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

6.00%

23.07%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

7.00%

25.00%
15.38%15.38%15.38%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

7.69% 7.69%

Probleme prioritate 2 3-5 ani

38.46%

30.00%
20.00%

7.69% 7.69%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7

7.69%

0.00%
Reteaua de alimentare cu apa

5.00% 0.00%
0.00%

7.69%

o c t o m b r i e

7.69%

10.00%

S R L

30.76%

15.38%15.38%15.38%

R o m a n i a

15.38%

I H S

15.38%15.38%15.38%

15.00%

p e r i o a d a

20.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

p e n t r u

23.07%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

38.46%

35.00%

30.76%

25.00%

Probleme prioritate 2 3-5 ani

40.00%

30.76%

A l b a

30.76%

J u d e þ u l u i

30.76%

30.00%

a

35.00%

38.46%

D e z v o l t a r e

38.46%

40.00%

d e

45.00%

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 1 1-3 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
dedesanatate
Servicii
sanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

92.30%
100.00%
84.61%84.61%
90.00% 84.61%
76.92%76.92%
80.00%
69.23%
69.23%
70.00%
61.53%
61.53%
60.00%
46.15%
46.15%
50.00%
38.46%
38.46%
40.00%
30.76%
30.76%
30.76%
23.07%
23.07%
23.07%
30.00%
15.38%
15.38%
15.38%
20.00%
7.69%
10.00%
0.00%

45.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI LUNCA MUREªULUI

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse
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Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

30.00%
25.00%

28.57%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

6.00%
5.00%

21.42%

20.00%

4.00%

14.28%14.28%

15.00%
7.14%

10.00%
0.00% 0.00%

7.14% 7.14% 7.14%

7.14%

7.14% 7.14%

0.00% 0.00%

0.00%

7.14%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

3.00%
7.14%

2.00%
1.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii sociale

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
Zonededeagrement
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteaua
Reteauadedecanalizare
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
Zonededeagrement
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7
o c t o m b r i e

p e n t r u

p e r i o a d a
S R L

28.57%

28.57%

R o m a n i a

7.14%

I H S

7.14%

7.00%

A l b a

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
Resurse
umane
in sectorul
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

Servicii sociale

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

7.14%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

J u d e þ u l u i

8.00%

35.71%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 4 7-10 ani

35.00%

5.00%

Drumuri judetene

Probleme prioritate 2 3-5 ani

Probleme prioritate 3 5-7 ani
40.00%

0.00%

a

0.00%

0.00%
Reteaua de alimentare cu gaz natural

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
Resurse
umane
in sectorul
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 1 1-3 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
dedesanatate
Servicii
sanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
dede
agrement
Zone
agrement

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
dede
electrificare
Reteaua
electrificare

0.00%
0.00%

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

10.00%

7.14%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

14.28%14.28%

7.14%

Resurse umane in sectorul administratiei publice

7.14%

D e z v o l t a r e

14.28%

14.28%

0.00%
Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industriale
Terenuri
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%
Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

0.00%

14.28%
7.14%

10.00%

20.00%

21.42%

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

20.00%

21.42%

21.42%

Reteaua de telefonie fixa

21.42%
14.28%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

35.71%
28.57%

21.42%21.42%

Renovarea fondului de locuinte

28.57%

30.00%

35.71%

28.57%

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

30.00%

35.71%

40.00%

Protejarea patrimoniului natural

50.00%

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

50.00%

35.71%35.71%

35.71%

40.00%

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

50.00%
42.85%

50.00%

50.00%

50.00%

57.14%

Drumuri judetene

60.00%

57.14%

57.14%

50.00%

71.42%
64.28%
64.28%

64.28%

57.14%

60.00%

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

80.00%
70.00%

85.71%

78.57%

d e

85.71%

90.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI METEª

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse
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Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

100.00%
80.00%
60.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

40.00%
20.00%
Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane
Transport

Renovarea fondului de locuinte

Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit
Protejarea

Protejarea patrimoniului natural

Zonededeagrement
agrement
Zone

Drumuri judetene

Deseurimenajere
menajere
Deseuri

Reteaua de telefonie fixa

Reteauadedeelectrificare
electrificare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate
Terenuri

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7

p e r i o a d a
o c t o m b r i e

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

S R L

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

p e n t r u

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar(servicii)
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

R o m a n i a

100%

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

I H S

120.00%

100% 100%

A l b a

100%

Probleme prioritate 2 3-5 ani

Probleme prioritate 3 5-7 ani

100%

100% 100% 100%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

Terenuri industriale poluate
Terenuri industriale poluate

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 1 1-3 ani

Resurse umane in sectorul
economicindustriale
al productiei industr.
productiei

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii sociale

Servicii
dedesanatate
Servicii
sanatate

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea patrimoniului natural

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Zone
dede
agrement
Zone
agrement

0.00%

Drumuri judetene

0%

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

20.00%
Reteaua de telefonie fixa

20%
Reteaua
dede
electrificare
Reteaua
electrificare

40.00%

Reteaua de alimentare cu gaz natural

40%

Terenuri
industriale
Terenuri
industrialepoluate
poluate

60.00%

Epurare ape uzate

60%

Reteaua
de canalizare
Reteaua de canalizare

80.00%

Reteaua de alimentare cu apa

80%

Surse de alimentare cu apa potabila
Surse de alimentare cu apa potabila

100.00%

J u d e þ u l u i

100%

100%

a

100%

Epurare ape uzate

100% 100% 100% 100% 100%

Reteaua de canalizare
Reteaua de canalizare

100%

Reteaua de alimentare cu apa

100% 100%

Surse de alimentare cu apa potabila
Surse de alimentare cu apa potabila

100%

D e z v o l t a r e

120.00%
100% 100% 100% 100%

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

120%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

d e

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI MIRÃSLÃU

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse
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Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r
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Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

A l b a

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
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Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

D e z v o l t a r e

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI OCOLIª
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potabila
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Dezvoltare Spaþialã
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Politici - Programe - Proiecte

Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r
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Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

R o m a n i a

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

A l b a

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
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Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.
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Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
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apapotabila
potabila
Surse

36.36%36.36%

10.00%

Protejarea patrimoniului natural

Probleme prioritate 4 7-10 ani

35.00%

15.00%

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Probleme prioritate 2 3-5 ani

Probleme prioritate 3 5-7 ani
40.00%

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
dedesanatate
Servicii
sanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Probleme prioritate 1 1-3 ani

0.00%

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

9.09%
0.00%

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

9.09%

0.00% 0.00%

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

9.09% 9.09%
0.00% 0.00%
Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

27.27%
18.18%18.18%

Renovarea fondului de locuinte

20.00%
0.00%

27.27%
18.18%

Reteaua de alimentare cu gaz natural

27.27%
18.18%

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

36.36%

40.00%

Epurare ape uzate

63.63%
54.54%

60.00%

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

81.81%

80.00%

50.00%
45.45%
45.45%
45.00%
36.36%
36.36%
36.36%
40.00%
35.00%
27.27%
27.27%
30.00%
25.00%
18.18%
18.18%18.18%18.18%18.18%18.18%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
Reteaua de alimentare cu apa

100.00%

100.00%
100.00% 90.90%

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

120.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

d e

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI OHABA

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

3
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Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 2 3-5 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%
0.00%

90.00%

30.76%

76.92%

80.00%

30.00%
23.07%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

70.00%

23.07%

60.00%
50.00%

15.38%
7.69%

15.38%

7.69%

7.69%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

0.00% 0.00%

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

7.69%

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

7.69%

Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri
Servicii

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
Zonededeagrement
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

10.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

7.69%

Servicii de educatie

20.00%

5.00%

Serviciidedesanatate
sanatate
Servicii

7.69%

Servicii sociale

7.69% 7.69% 7.69%

Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane
Transport

7.69%

Renovarea fondului de locuinte

7.69% 7.69%

Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit
Protejarea

7.69% 7.69%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

30.76%
23.07%

23.07%

Protejarea patrimoniului natural

7.69%

30.76%

Zonededeagrement
agrement
Zone

10.00% 7.69%

30.00%

Drumuri judetene

40.00%

Deseurimenajere
menajere
Deseuri

15.00%

Reteaua de telefonie fixa

15.38%

Reteauadedeelectrificare
electrificare
Reteaua

15.38%

Reteaua de alimentare cu gaz natural

15.38%

Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate
Terenuri

15.38%

Epurare ape uzate

15.38%

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

20.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 4 7-10 ani

35.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

o c t o m b r i e

15.38%
7.69%

S R L

15.38%
7.69%

R o m a n i a

15.38%

7.69%

I H S

15.38%

20.00%

Probleme prioritate 3 5-7 ani

23.07%

30.76%30.76%

p e r i o a d a

30.76%30.76%
23.07%23.07%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

p e n t r u

30.76%

30.00%

38.46%

A l b a

30.76%

38.46%38.46%

J u d e þ u l u i

38.46%

40.00%

10.00%

46.15%

a

46.15%46.15%

50.00%

D e z v o l t a r e

53.84%

d e

60.00%

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 1 1-3 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
dedesanatate
Servicii
sanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

92.30%
92.30%
100.00%
90.00%
76.92%
80.00%
69.23%
69.23%
70.00%
61.53%
53.84%
53.84%
60.00%
46.15%46.15%
50.00%
38.46%
38.46%
40.00%
30.76%
30.76%
23.07%
23.07%
23.07%
30.00%
15.38%
15.38%
20.00%
7.69%
7.69%
10.00%
0.00% 0.00%
0.00%
0.00%

25.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI SALCIUA

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

3
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Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

0.00%
Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

0.00% 0.00%
Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

0.00%
Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

0.00% 0.00% 0.00%
Terenuri
industriale
poluate
Terenuri
industriale
poluate

Epurare ape uzate

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

0.00%

Reteaua de alimentare cu apa

5.00%

33.33%

33.33%

33.33%33.33%

25.00% 22.22%

30.00%

22.22%22.22%22.22%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

20.00%
22.22%

25.00%

22.22%

22.22%

22.22%

22.22%
15.00%

20.00%

11.11%

15.00%

11.11%

11.11%

11.11%

11.11%

11.11%

11.11%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

10.00%

10.00%
5.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%
Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri
Servicii

Servicii de educatie

Serviciidedesanatate
sanatate
Servicii

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Servicii sociale

Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane
Transport

Renovarea fondului de locuinte

Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit
Protejarea

Protejarea patrimoniului natural

Zonededeagrement
agrement
Zone

Drumuri judetene

Deseurimenajere
menajere
Deseuri

Reteaua de telefonie fixa

Reteauadedeelectrificare
electrificare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate
Terenuri

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)
Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul
economicindustriale
al productiei industr.
productiei

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteaua
Reteauadedecanalizare
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Zone
Zonededeagrement
agrement

Probleme prioritate 2 3-5 ani

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

0.00%

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

5.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 4 7-10 ani

33.33%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7

11.11%

o c t o m b r i e

11.11%

10.00%

S R L

15.00%

R o m a n i a

20.00%

I H S

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

22.22%

p e r i o a d a

22.22%

p e n t r u

22.22%

A l b a

22.22%

J u d e þ u l u i

33.33%33.33%

a

33.33%

D e z v o l t a r e

33.33%

d e

22.22%

25.00%

Probleme prioritate 2 3-5 ani
33.33%

33.33%

30.00%

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

33.33%

35.00%

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Probleme prioritate 1 1-3 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industriale
poluate
Terenuri
industriale
poluate

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse de alimentare cu apa potabila
Surse de alimentare cu apa potabila

100.00%
88.88%
88.88%
90.00%
80.00%
66.66%
66.66%
70.00%
55.55%55.55%
60.00%
44.44%
50.00%
33.33%33.33%
33.33%33.33%
33.33%
40.00%
22.22%
22.22%
22.22%
30.00% 22.22%
20.00%
11.11%
11.11%
11.11%
10.00%
0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

35.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI SÃLIªTEA

Surse
Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila

3
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Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

18.75%

20.00%

18.75%18.75%

12.50%12.50%

15.00%
10.00%

12.50%
6.25%

6.25%

18.75%

18.75%

15.00%
10.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

6.25%

6.25%
5.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri
Servicii

Servicii de educatie

Serviciidedesanatate
sanatate
Servicii

Servicii sociale

Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane
Transport

Renovarea fondului de locuinte

Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit
Protejarea

Protejarea patrimoniului natural

Zonededeagrement
agrement
Zone

Drumuri judetene

Deseurimenajere
menajere
Deseuri

Reteaua de telefonie fixa

Reteauadedeelectrificare
electrificare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate
Terenuri

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
Zonededeagrement
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7
o c t o m b r i e
S R L

18.75%18.75%

20.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

R o m a n i a

25.00%
25.00%

25.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

I H S

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

30.00%

30.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 4 7-10 ani

37.50%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

p e r i o a d a

6.25%

Probleme prioritate 2 3-5 ani

35.00%

5.00%

18.75%

0.00%

Probleme prioritate 3 5-7 ani
40.00%

18.75%

p e n t r u

6.25%
0.00%

0.00%

18.75%18.75%

A l b a

10.00% 6.25%
Drumuri judetene

6.25%
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
Resurse
umane
in sectorul
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 1 1-3 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
dedesanatate
Servicii
sanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

0.00%

0.00% 0.00%

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

12.50%
0.00%

12.50%

Reteaua de telefonie fixa

18.75%

12.50%

Reteaua de alimentare cu gaz natural

12.50%

25.00%
18.75%
18.75%
12.50%12.50%

18.75%18.75%

20.00%

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

31.25%31.25%
25.00%

20.00%

31.25%
25.00%

Epurare ape uzate

43.75%

40.00%

31.25%

30.00%

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

62.50%62.50%
56.25%56.25%
50.00%

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

60.00%

Reteaua de alimentare cu apa

68.75%
56.25%
56.25%56.25%

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

68.75%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

37.50%37.50%

40.00%

Resurse umane in sectorul administratiei publice

80.00%

50.00%
75.00%

J u d e þ u l u i

100.00% 87.50%

a

56.25%

60.00%
100.00%

D e z v o l t a r e

120.00%

d e

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI SASCIORI

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

3
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Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

10.00%

7.69%

7.69%

6.00%

15.38%

7.69%

7.69%

7.69% 7.69% 7.69% 7.69%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

6.00%

4.00%

4.00%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri
Servicii

0.00%
Servicii de educatie

Serviciidedesanatate
sanatate
Servicii

Servicii sociale

Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane
Transport

Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit
Protejarea

Protejarea patrimoniului natural

Zonededeagrement
agrement
Zone

Drumuri judetene

Deseurimenajere
menajere
Deseuri

Reteaua de telefonie fixa

Reteauadedeelectrificare
electrificare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate
Terenuri

Renovarea fondului de locuinte

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

2.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Resurse umane in sectorul administratiei publice

0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Servicii sociale

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Zone
Zonededeagrement
agrement

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

2.00% 0.00% 0.00%
0.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7
o c t o m b r i e

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
Resurse
umane
in sectorul
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Servicii sociale

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

15.38%

7.69%

8.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

S R L

12.00%
7.69% 7.69%

15.38%15.38%

16.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

R o m a n i a

18.00%

15.38%15.38%

12.00%
7.69%

0.00%

I H S

15.38%

14.00%

8.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

7.69% 7.69% 7.69% 7.69% 7.69%

Probleme prioritate 2 3-5 ani

14.00%
10.00%

7.69%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

15.38%

15.38%

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de alimentare cu gaz natural

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

0.00%
Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

Reteaua de telefonie fixa

5.00%

7.69%

p e r i o a d a

7.69%

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

10.00% 7.69%

Probleme prioritate 3 5-7 ani

16.00%

15.38%

p e n t r u

15.38%

15.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

A l b a

15.38%

23.07%

J u d e þ u l u i

20.00%

23.07%

a

23.07%23.07%

25.00%

D e z v o l t a r e

30.76%30.76%

30.00%

d e

35.00%

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
Resurse
umane
in sectorul
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 1 1-3 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
dedesanatate
Servicii
sanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

92.30%
100.00%
90.00%
80.00%
69.23%
69.23%
69.23%
70.00%
61.53%
61.53%
61.53%61.53%
53.84%53.84%
60.00% 53.84%
46.15%
46.15%
46.15%
50.00%
38.46%
38.46%
38.46%
40.00%
30.76%
23.07%
23.07%
23.07%
30.00%
15.38%
20.00%
10.00%
0.00% 0.00%
0.00%

18.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI SCÃRIªOARA

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

3
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Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

15.38%

15.38%15.38%

15.38%

15.38%

15.38%15.38%15.38%

15.38%15.38%

15.00%

15.00%
10.00% 7.69%

7.69% 7.69% 7.69% 7.69% 7.69%

7.69%

10.00%

7.69%

7.69% 7.69%

7.69%

7.69% 7.69% 7.69%

7.69%

7.69%

7.69%

7.69%

5.00%

5.00%
0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri
Servicii

Servicii de educatie

Serviciidedesanatate
sanatate
Servicii

Servicii sociale

Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane
Transport

Renovarea fondului de locuinte

Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit
Protejarea

Protejarea patrimoniului natural

Zonededeagrement
agrement
Zone

Drumuri judetene

Deseurimenajere
menajere
Deseuri

Reteaua de telefonie fixa

Reteauadedeelectrificare
electrificare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate
Terenuri

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

Zone
Zonededeagrement
agrement

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

0.00%

0.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7
o c t o m b r i e
S R L

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

20.00%

20.00%

R o m a n i a

23.07%

25.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 4 7-10 ani

23.07%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

I H S

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
Resurse
umane
in sectorul
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 2 3-5 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Servicii
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Epurare ape uzate

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

0.00%

0.00%

p e r i o a d a

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

7.69%

p e n t r u

7.69%

7.69%

7.69%

0.00% 0.00%
Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

0.00%

7.69%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

A l b a

23.07%23.07%23.07%
15.38%

Probleme prioritate 3 5-7 ani
25.00%

23.07%

15.38%

Drumuri judetene

10.00% 7.69%
5.00%

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii
dedesanatate
Servicii
sanatate

Servicii sociale

Probleme prioritate 1 1-3 ani

15.38%15.38%

23.07%

15.00%

Reteaua de alimentare cu apa

23.07%

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

23.07%
7.69% 7.69%

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

30.76%
23.07%

15.38%
7.69%

7.69%
Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

20.00%

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

15.38%15.38%15.38%15.38%

30.76%30.76%

Servicii de educatie

30.76%

30.76%

J u d e þ u l u i

20.00%
30.76%

40.00%

23.07%

23.07%

25.00%

53.84%

Reteaua de alimentare cu gaz natural

61.53%

60.00% 46.15%53.84%

30.76%

30.00%

69.23%

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

69.23%

a

35.00%

80.00%

D e z v o l t a r e

38.46%

40.00%

100.00%

Servicii sociale

100.00%

d e

45.00%

120.00%

0.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI SIBOT

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

3
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Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 2 3-5 ani

0.00% 0.00%
Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

0.00%

16.66%

18.00%

16.00%

16.00%

14.00%

14.00%

12.00%

12.00%

10.00%

10.00%

8.00%

8.00%

6.00%

6.00%

16.66%16.66%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

4.00%

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri
Servicii

Servicii de educatie

Serviciidedesanatate
sanatate
Servicii

0.00% 0.00%
Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Servicii sociale

Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane
Transport

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Renovarea fondului de locuinte

Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit
Protejarea

Protejarea patrimoniului natural

Zonededeagrement
agrement
Zone

Drumuri judetene

Deseurimenajere
menajere
Deseuri

Reteaua de telefonie fixa

Reteauadedeelectrificare
electrificare
Reteaua

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate
Terenuri

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
Reteaua de alimentare cu apa

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)
Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul
economicindustriale
al productiei industr.
productiei

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Zone
Zonededeagrement
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteaua
Reteauadedecanalizare
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

4.00%

16.66%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 4 7-10 ani

16.66%16.66%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7

16.66%

o c t o m b r i e

16.66%

S R L

16.66%

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

0.00% 0.00% 0.00%
Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industriale
poluate
Terenuri
industriale
poluate

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

Servicii sociale

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea patrimoniului natural

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Drumuri judetene

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%

Probleme prioritate 3 5-7 ani
18.00%

16.66%16.66%

10.00%

0.00% 0.00%

Probleme prioritate 1 1-3 ani

16.66%16.66%16.66%

Renovarea fondului de locuinte

16.66%16.66%

16.66%
0.00%

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

0.00%
Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industriale
poluate
Terenuri
industriale
poluate

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse de alimentare cu apa potabila
Surse de alimentare cu apa potabila

0.00% 0.00%

16.66%

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

20.00%

16.66%

16.66%16.66%16.66%

20.00%

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

16.66%

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

40.00%

30.00%

33.33%33.33%

R o m a n i a

50.00%
33.33%

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

50.00%
33.33%

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

50.00%

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

60.00%

33.33%

I H S

66.66%

p e r i o a d a

66.66%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

p e n t r u

40.00%

A l b a

80.00%

J u d e þ u l u i

50.00%

a

50.00%

100.00%

D e z v o l t a r e

60.00%
100.00%
100.00%
100.00%

d e

120.00%

0.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI SOHODOL

Surse
Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
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Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri
Servicii

Servicii de educatie

Serviciidedesanatate
sanatate
Servicii

Servicii sociale

Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane
Transport

Renovarea fondului de locuinte

Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit
Protejarea

Protejarea patrimoniului natural

Zonededeagrement
agrement
Zone

Drumuri judetene

Deseurimenajere
menajere
Deseuri

Reteaua de telefonie fixa

Reteauadedeelectrificare
electrificare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate
Terenuri

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
Zonededeagrement
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

50.00%
44.44%
44.44%
45.00%
40.00%
33.33%
35.00%
30.00%
22.22%
25.00%
20.00%
11.11%11.11%
11.11%11.11%11.11%
15.00%
10.00%
5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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Epurare ape uzate
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Probleme prioritate 4 7-10 ani

Reteaua de alimentare cu apa

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.
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Probleme prioritate 1 1-3 ani
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Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI SPRING
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potabila
Surse

3

Dezvoltare Spaþialã

114

Politici - Programe - Proiecte

Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.
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Probleme prioritate 3 5-7 ani
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Probleme prioritate 4 7-10 ani
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Probleme prioritate 3 5-7 ani
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

4.00%

20.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

10.00%

80.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r
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Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
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Probleme prioritate 1 1-3 ani
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apaapapotabila

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI STREMT

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse
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Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

20.00%

20.00%

6.66% 6.66%

6.66%

6.66% 6.66%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

6.00%

20.00%

5.00%
13.33%

15.00%

4.00%
3.00%

10.00%

6.66%

6.66% 6.66%

6.66% 6.66%

6.66%

6.66%

2.00%

5.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00% 0.00%

0.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

0.00%

1.00%

0.00% 0.00%

0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Servicii sociale

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
Zonededeagrement
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteaua
Reteauadedecanalizare
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)
Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul
economicindustriale
al productiei industr.
productiei

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
Zonededeagrement
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate
Terenuri

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7
o c t o m b r i e

6.66% 6.66%

7.00%

S R L

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 4 7-10 ani

25.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

R o m a n i a

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

I H S

Probleme prioritate 2 3-5 ani

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
de siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
sanatate
Servicii
dede
sanatate

Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

0.00%
Protejarea patrimoniului natural

0.00%

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

0.00% 0.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

6.66%

p e r i o a d a

20.00%20.00%20.00%

13.33%

6.66% 6.66%

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

0.00%

13.33%

6.66%

Drumuri judetene

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 1 1-3 ani

5.00%

0.00%

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
de siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

0.00%
Servicii
dede
sanatate
Servicii
sanatate

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
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patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural
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dede
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Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

0.00%

6.66%

Reteaua de telefonie fixa

6.66%
0.00%

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industriale
poluate
Terenuri
industriale
poluate

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapa
potabila

6.66%
0.00%

Servicii sociale

6.66%
0.00% 0.00%

20.00%

13.33%

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

10.00%

13.33%

20.00%

13.33%

15.00%

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

26.66%

Reteaua de alimentare cu gaz natural

26.66%26.66%
20.00%

20.00%

Terenuri
industriale
poluate
Terenuri
industriale
poluate

20.00%

Epurare ape uzate

33.33%
26.66%

20.00%

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

30.00%

Reteaua de alimentare cu apa

33.33%
26.66%

40.00%

20.00%

20.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

p e n t r u

40.00%

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapa
potabila

50.00%

26.66%

A l b a

46.66%

26.66%

J u d e þ u l u i

25.00%

a

30.00% 26.66%

60.00%

0.00%

33.33%

D e z v o l t a r e

70.00%

10.00%

33.33%

35.00%

d e

73.33%

80.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI SUGAG

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
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Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

5.88%

5.88% 5.88% 5.88%

5.88%

5.88%

5.88%

5.88%

5.88%

5.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

5.88%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri
Servicii

Servicii de educatie

Serviciidedesanatate
sanatate
Servicii

Servicii sociale

Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane
Transport

Renovarea fondului de locuinte

Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit
Protejarea

Protejarea patrimoniului natural

Zonededeagrement
agrement
Zone

Drumuri judetene

Deseurimenajere
menajere
Deseuri

Reteaua de telefonie fixa

Reteauadedeelectrificare
electrificare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate
Terenuri

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
Resurseumane
umaneininsectorul
sectorultertiar
tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al
Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.
productiei industriale

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
Serviciidedesiguranta,
siguranta,politie,
politie,pompieri
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
Serviciidedesanatate
sanatate

Servicii sociale

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Probleme prioritate 3 5-7 ani

Transport
Transportauto
autojudetean
judeteanpersoane
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
Protejareapatrimoniului
patrimoniuluiconstruit
construit

Protejarea patrimoniului natural

Zone
Zonededeagrement
agrement

Drumuri judetene

Deseuri
Deseurimenajere
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua
Reteauadedeelectrificare
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
Terenuriindustriale
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteauadedecanalizare
canalizare
Reteaua

Reteaua de alimentare cu apa

0.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

S R L

o c t o m b r i e

2 0 0 7

p e r i o a d a
p e n t r u
A l b a

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse
umane
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tertiar
Resurse
umane
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tertiar(servicii)
(servicii)

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

Renovarea fondului de locuinte

Zone
agrement
Zone
dede
agrement

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

11.76%11.76%

10.00%

11.76%
5.88%

11.76%11.76%

17.64%17.64%

R o m a n i a

17.64%17.64%

I H S

11.76%11.76%

0.00% 0.00%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

17.64%

15.00%
17.64%17.64%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

J u d e þ u l u i

20.00%

23.52%

20.00%

5.00%

29.41%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

23.52%

25.00%

29.41%

23.52%

10.00%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

a

29.41%

15.00%

Drumuri judetene

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

Reteaua de telefonie fixa

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industrialepoluate
poluate
Terenuri
industriale

Epurare ape uzate

Probleme prioritate 2 3-5 ani

35.29%

25.00%

11.76%11.76%
5.88%

Probleme prioritate 4 7-10 ani

40.00%

30.00%

11.76%
5.88%

0.00%

Probleme prioritate 3 5-7 ani

35.00%

17.64%

11.76%
5.88%

5.88%

5.00% 0.00% 0.00%
0.00%

17.64%

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

D e z v o l t a r e

10.00%

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Resurse umane in sectorul administratiei publice

Resurse umane in sectorul economic al productiei agricole

Resurse umane in sectorul economic al
productiei industriale

Probleme prioritate 1 1-3 ani

Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)
Resurse
umane
in sectorul
tertiar
(servicii)

0.00%

Resurse umane in sectorul economic al productiei industr.

0.00%
Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
siguranta,
politie,
pompieri

Servicii de educatie

Servicii
dedesanatate
Servicii
sanatate

0.00%
Servicii sociale

Transport
auto
judetean
persoane
Transport
auto
judetean
persoane

5.88%

11.76%

Reteaua de alimentare cu apa

11.76%

11.76%

11.76%

15.00%

17.64%17.64%

Renovarea fondului de locuinte

Protejarea
patrimoniului
construit
Protejarea
patrimoniului
construit

Protejarea patrimoniului natural

5.88%

Zone
dede
agrement
Zone
agrement

Reteaua
dede
electrificare
Reteaua
electrificare

Reteaua de alimentare cu gaz natural

Terenuri
industriale
Terenuri
industrialepoluate
poluate

Epurare ape uzate

Reteaua
canalizare
Reteaua
dede
canalizare

Reteaua de alimentare cu apa

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

0.00%

Drumuri judetene

10.00%

17.64%
11.76%11.76%11.76%

11.76%

Deseuri
menajere
Deseuri
menajere

17.64%
11.76%

20.00%

Reteaua de telefonie fixa

30.00%

17.64%

Protejarea patrimoniului natural

20.00%

29.41%

17.64%

17.64%17.64%17.64%

Surse
alimentare
potabila
Surse
de de
alimentare
cu cu
apaapapotabila

40.00%

29.41%

23.52%

25.00%

Reteaua
electrificare
Reteaua
dede
electrificare

50.00%

0.00%

29.41%

30.00%

d e

35.00%
52.94%

Riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren etc.)

64.70%

58.82%

60.00%

Servicii
siguranta,
politie,
pompieri
Servicii
de de
siguranta,
politie,
pompieri

70.00%

41.17%

Servicii de educatie

40.00%

Servicii
sanatate
Servicii
dedesanatate

45.00%

80.00%

Servicii sociale

90.00% 82.35%82.35%
70.58%

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Probleme prioritate 2 3-5 ani

S t r a t e g i a

Probleme prioritate 1 1-3 ani

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

PRIORITÃÞI VINÞU DE JOS

Sursededealimentare
alimentarecucuapa
apapotabila
potabila
Surse
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Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi r

2 0 0 7 - 2 0 1 3
o c t o m b r i e

2 0 0 7

p e r i o a d a
S R L

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

R o m a n i a

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

I H S

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

p e n t r u

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

A l b a

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
(4). Reþele ocupaþionale.

J u d e þ u l u i

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

a

Harta 22 - Proiecte prioritare în reþeaua transeuropeanã de transport - Cãi ferate

D e z v o l t a r e

Harta 21 - Proiecte prioritare în reþeaua transeuropeanã de transport - Autostrãzi

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a judeþului celebreazã un
agregat de valori ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi rurale,
în scopul facilitãrii schimbului º
Teritoriul judeþului Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice anterioare, cât ºi prin noile tendinþe de
dezvoltare, afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe
patru straturi: (1). Rezerve naturale ºi morfologice, (2). Reþele
de echipare teritorialã 3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

d e

3.3. Anexa 2 - Proiectele UE privind coridoarele de acces cãtre Romania ºi PATN elaborat de INCD Urbanproiect

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al managementului resurselor naturale, (2). Creºterea accesibilitãþii/
mobilitãþii ºi al accesului locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor publice, (3). Parteneriatul urban-rural ºi (2).
Promovarea unei economii orientate cãtre cunoaºtere ºi cãtre
tehnologii nepoluante.

S t r a t e g i a
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o c t o m b r i e
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R o m a n i a
I H S

J u d e þ u l u i

2 0 0 7

p e r i o a d a
p e n t r u

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi
rurale, în scopul facilitãrii schimbului º

A l b a

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în
considerare
(1).
Pãstrarea echilibrului
între aceste straturi de
vedere al managementului resurselor
naturale,
(2).
Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii ºi al
accesului locuitorilor
cãtre serviciile ºi al
utilitãþilor publice, (3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea
unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

a

Harta 26 Plan de amenajare a teritoriului naþional. Secþiunea I - Reþele de transport. Direcþii de dezvoltare a reþelei de cãi rutiere

Teritoriul
judeþului
Alba atât prin rezultatul
consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi prin
noile tendinþe de dezvoltare,
afecteazã
infrastructura spaþialã
organizatã pe patru
straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã 3).
Reþele administrativteritoriale ºi (4). Reþele
ocupaþionale.

D e z v o l t a r e

Harta 25 Plan de amenajare a teritoriului naþional. Secþiunea I - Reþele de transport. Direcþii de dezvoltare a reþelei de cãi navigabile

Harta 24 Plan de amenajare a teritoriului naþional. Secþiunea I - Reþele de transport. Direcþii de dezvoltare a reþelei de cãi feroviare

d e

Harta 23 Plan de amenajare a teritoriului naþional. Secþiunea I - Reþele de transport. Direcþii de dezvoltare a reþelei de aeroporturi

2 0 0 7 - 2 0 1 3
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o c t o m b r i e
S R L
R o m a n i a
I H S

J u d e þ u l u i

2 0 0 7

p e r i o a d a
p e n t r u

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi
rurale, în scopul facilitãrii schimbului º

A l b a

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în
considerare
(1).
Pãstrarea echilibrului
între aceste straturi de
vedere al managementului resurselor
naturale,
(2).
Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii ºi al
accesului locuitorilor
cãtre serviciile ºi al
utilitãþilor publice, (3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea
unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

a

Harta 30 Plan de amenajare a teritoriului naþional. Secþiunea II - Apa. Apã pentru industrie

Teritoriul
judeþului
Alba atât prin rezultatul
consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi prin
noile tendinþe de dezvoltare,
afecteazã
infrastructura spaþialã
organizatã pe patru
straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã 3).
Reþele administrativteritoriale ºi (4). Reþele
ocupaþionale.

D e z v o l t a r e

Harta 29 Plan de amenajare a teritoriului naþional. Secþiunea II - Apa. Resursele de apã dulce

Harta 28 Drumul Expres Turda - Sebeº

d e

Harta 27 Plan de amenajare a teritoriului naþional. Secþiunea I - Reþele de transport. Direcþii de dezvoltare a reþelei de transport combinat

2 0 0 7 - 2 0 1 3
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o c t o m b r i e
S R L
R o m a n i a
I H S

J u d e þ u l u i

2 0 0 7

p e r i o a d a
p e n t r u

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi
rurale, în scopul facilitãrii schimbului º

A l b a

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în
considerare
(1).
Pãstrarea echilibrului
între aceste straturi de
vedere al managementului resurselor
naturale,
(2).
Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii ºi al
accesului locuitorilor
cãtre serviciile ºi al
utilitãþilor publice, (3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea
unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

a

Harta 34 Plan de amenajare a teritoriului naþional. Secþiunea IV - Reþeaua de localitãþi. Reþeaua de localitãþi urbane

Teritoriul
judeþului
Alba atât prin rezultatul
consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi prin
noile tendinþe de dezvoltare,
afecteazã
infrastructura spaþialã
organizatã pe patru
straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã 3).
Reþele administrativteritoriale ºi (4). Reþele
ocupaþionale.

D e z v o l t a r e

Harta 33 Plan de amenajare a teritoriului naþional. Secþiunea III - Zone protejate. Zone naturale

Harta 32 Plan de amenajare a teritoriului naþional. Secþiunea III - Zone protejate. Zone construite

d e

Harta 31 Plan de amenajare a teritoriului naþional. Secþiunea VI - Turism. Zone cu potenþial turistic deosebit
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o c t o m b r i e
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R o m a n i a
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J u d e þ u l u i

2 0 0 7

p e r i o a d a
p e n t r u

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale comunitãþilor urbane ºi
rurale, în scopul facilitãrii schimbului º

A l b a

Strategia de dezvoltare teritorialã ia în
considerare
(1).
Pãstrarea echilibrului
între aceste straturi de
vedere al managementului resurselor
naturale,
(2).
Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii ºi al
accesului locuitorilor
cãtre serviciile ºi al
utilitãþilor publice, (3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea
unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

a

Harta 38 Plan de amenajare a teritoriului naþional. Secþiunea V - Zone de risc natural. Cutremure de pamânt

Teritoriul
judeþului
Alba atât prin rezultatul
consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi prin
noile tendinþe de dezvoltare,
afecteazã
infrastructura spaþialã
organizatã pe patru
straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã 3).
Reþele administrativteritoriale ºi (4). Reþele
ocupaþionale.

D e z v o l t a r e

Harta 37 Plan de amenajare a teritoriului naþional. Secþiunea V - Zone de risc natural. Inundaþii

Harta 36 Plan de amenajare a teritoriului naþional. Secþiunea V - Zone de risc natural. Alunecãri de teren

d e

Harta 35 Plan de amenajare a teritoriului naþional. Secþiunea IV - Reþeaua de localitãþi. Reþeaua de localitãþi rurale
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Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
judeþului celebreazã
un agregat de valori
ºi de idei ale com

I H S

R o m a n i a

S R L

o c t o m b r i e

2 0 0 7

p e r i o a d a
p e n t r u
A l b a
J u d e þ u l u i
a
D e z v o l t a r e
d e

4

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

S t r a t e g i a

Monitorizarea implementãrii strategiei
Monitorizarea implementãrii strategiei
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4.2. ELEMENTE DE MONITORIZARE

a

4.1. INFORMAÞII GENERALE

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

D e z v o l t a r e

CAPITOLUL 4: MONITORIZAREA IMPLEMENTÃRII STRATEGIEI

d e

è

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Axa Prioritarã 2 - Îmbunãtãþirea infrastructurii regionale ºi locale de transport,
se adreseazã cu precãdere Consiliului Judeþean vizând (1). Creºterea accesibilitãþii dinspre alte judeþe- ex.Mureº, Hunedoara,
(2). Creºterea mobilitãþii în interiorul judeþului cu precãdere în zonele rurale - ex. Abrud-Aiud. Pachetul de proiecte propus
are ca scop ºi accesul în zone turistice cu valori naturale ºi culturale (valea Aiudului, Valea Sebeºului).
Axa Prioritarã 3 - Îmbunãtãþirea infrastructurii sociale reprezintã aria de responsabilitãþi cuprinsã în domeniile
privind infrastructura de sãnãtate, infrastructura serviciilor sociale, infrastructura bazelor operaþionale de intervenþii în situaþii

Vizunea de dezvoltarea teritorialã a
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Axa 1 - Sprijinirea dezvoltãrii durabile a oraºelor - poli urbani de Creºtere,
se adreseazã unitãþilor teritorial administrative urbane (oraºe ºi municipii) cofinanþând proiecte integrate. Consiliul Judeþean
nu este beneficiar final dar poate ajuta în scrierea de proiecte pentru oraºele care sunt prezentate în strategie ca poli urbani
necesari de creºtere: Câmpeni-Abrud-Zlatna-Cugir în partea de vest a judeþului ºi Aiud-Blaj-Târgu Ocna în partea de vest a
judeþului.

J u d e þ u l u i

Proiectele propuse cãtre Agenþia de Dezvoltare Regionalã Centru se înscriu pe cinci axe prioritare:

a

4.1.1. Programul Operaþional Regional:

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

D e z v o l t a r e

Monitorizarea proiectelor propuse se face în în concordanþã cu rolul pe care îl are Consiliul Judeþean, ca beneficiar direct în
cofinanþarea proiectelor ºi ca facilitator ºi organizator ºi conþine elemente necesare transformãrii listei de proiecte propuse
în proiecte finanþabile în concodanþã cu trei documente importante: Programul Operaþional Regional, Programul
Operaþional Sectorial Mediu ºi Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã.

d e

4.1. Informaþii generale

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Axa Prioritarã 1 - Extinderea ºi modernizarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã se adreseazã Consiliului
Judeþean într-un domeniu necesar creºterii calitãþii vieþii ºi a factorilor de localizare a persoanelor fizice ºi juridice.
Axa Prioritarã 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deºeurilor ºi reabilitarea siturilor
contaminate istoric se adreseazã Consiliului Judeþean direct dar ºi Asociaþiilor de Dezvoltare Intercomunitarã în care
Consiliul Judeþean este membru (ex. AIDA, Blaj, etc).
Axa Prioritarã 3 - Reducerea poluãrii ºi diminuarea efectelor schimbãrilor climatice prin restructurarea ºi
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Monitorizarea implementãrii se va face în conformitate cu cele 5 axe prioritare pe baza cãrãra Consiliul Judeþean îºi va
organiza ºi prioritiza scrierea ºi depunerea proiectelor pe perioada 2007-2011:

I H S

4.1.2. Programul Operaþional Sectorial Mediu

a

Axa Prioritarã 5 - Dezvoltarea durabilã ºi promovarea turismului reprezintã pentru Consiliul Judeþean douã
domenii strategice de intervenþie pentru atingerea unei creºteri economice prin turism ºi a promovãrii patrimoniului natural
ºi cultural al judeþului Alba.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

D e z v o l t a r e

Axa Prioritarã 4 - Sprijinirea dezvoltãrii mediului de afaceri regional ºi local reprezentatã prin douã domenii
(1). Dezvoltarea durabilã a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanþã regionalã ºi localã ºi (2). Reabilitarea siturilor
industriale poluate ºi neutilizate ºi pregãtirea pentru noi activitãþi zone de propunere de proiecte în scopul simultan de dezvoltare economicã a judeþului ºi de refacere a mediului.

d e

de urgenþã ºi infrastructura de educaþie preuniversitarã în scopul întãririi coeziunii sociale, prin înlãturarea disparitãþilor existente în domeniul serviciilor menþionate.

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Evaluarea implementãrii programului ºi cadrul administrativ sunt în conformitate cu cerinþele regulamentului CE
1698/2005, fiind stabilit un cadru administrativ care este descris în capitolele 11 ºi 12 din PNDR. Sistemul se bazeazã pe
structurile existente ale MAPDR, incluzând Agenþia de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit (APDRF - fosta Agenþie
SAPARD), Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) ºi Direcþia Generalã pentru Dezvoltare Forestierã ºi
Consolidarea Proprietãþii (DGDFCP).
Indicatorii specifici pentru judeþul Alba sunt prezentaþi în Capitolul Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã, parte integrantã a acestui document.
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4.1.3. Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã

a

Axa Prioritarã 5 - Dezvoltarea infrastructurii de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse
la risc nu recomandã Consiliul Judeþean Alba ca beneficiar final, însã problematica ridicatã de domeniul riscurilor naturale
impune un rol activ al Consiliului în stabilirea prioritãþilor proiectelor ce au ca scop reducerea riscurilor (ex. inundaþii în bazinul Mureº)

D e z v o l t a r e

Axa Prioritarã 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecþia naturii oferã
Consiliului Judeþean în parteneriat cu alte organizaþii publice sau ONG-uri domenii de intervenþie în scopul conservarii diversitãþii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de florã ºi faunã sãlbaticã precum ºi în asigurarea managementului eficient al ariilor protejate, inclusiv Natura 2000.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

d e

reabilitarea sistemelor de încãlzire urbanã pentru atingerea þintelor de eficienþã energeticã în localitãþile
cele mai afectate de poluare, nu recomandã Consiliul Judeþean ca beneficiar final dar prin implementarea ISO140001,
propus în secþiunea de mediu, acesta poate juca un rol important în susþinerea ºi impulsionarea performanþelor consiliilor
locale în domeniul mediului.

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Autoritatea de Management se va ocupa de evaluarea beneficiarilor, pentru a se asigura cã aceºtia au o capacitate suficientã de a îndeplini aceste condiþii înainte ca deciziile de aprobare sã fie luate.
Criteriile generale de selecþie vor fi urmãtoarele:
• Admisibilitate
• Eligibilitate
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Evaluarea ºi selecþia proiectelor este vãzutã ca un proces dinamic, fiind estimat cã evaluarea aplicaþiilor va fi transferatã
gradual de la Autoritatea de Management la Organismele Intermediare, în timp ce decizia privind selecþia va rãmâne la
nivelul Autoritãþii de Management.

I H S

În plus, în conformitate cu Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006, Autoritatea de Management se va asigura cã beneficiarii sunt informaþi asupra condiþiilor specifice privind produsele ºi serviciile ce urmeazã a fi furnizate în cadrul operaþiunilor
POR/POS Mediu, planul de finanþare, termenul limitã de execuþie, informaþii financiare ºi alte informaþii relevante.

J u d e þ u l u i

În conformitate cu art. 60 al Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006, AM se va asigura cã operaþiunile sunt selectate pentru finanþare în conformitate cu criteriile aplicabile POR/POS Mediu ºi cã ele sunt conforme cu regulile naþionale ºi comunitare pe întreaga perioadã de implementare.

a

Evaluarea proiectului va fi realizatã pentru a asigura cã aplicaþiile îndeplinesc în totalitate criteriile stabilite în Regulamentul
Consiliului nr. 1083/2006 privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European ºi Fondul de
Coeziune ºi cã beneficiile pentru zona respectivã sunt maximizate.

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

D e z v o l t a r e

Elementele de monitorizare se constituie din indicatori, principii ºi proceduri. Indicatori care vor fi monitorizaþi sunt prezentaþi în capitolul 3 privind listele de proiecte.Principiile ºi procedurile sunt prezentate în POR ºi PO Sectoriale.

d e

4.2. Elemente de monitorizare

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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2.3. Reguli de eligibilitate a cheltuielilor
3 Instrucþiuni de completare ºi depunere a cererii de finanþare
* Completarea cererii de finanþare
* Depunerea cererii de finanþare
B. Procedura de evaluare a cererilor de finanþare
* Verificarea administrativã a cererilor de finantare
* Verificarea eligibilitãþii cererilor de finanþare
* Evaluarea proiectelor
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2.2. Criterii de evaluare a proiectelor

I H S

2.1. Criterii de eligibilitate a solicitantului ºi a proiectelor
* Eligibilitatea solicitantului
* Eligibilitatea proiectelor

J u d e þ u l u i

1. Reguli privind pregãtirea proiectelor
2. Reguli privind evaluarea proiectelor

a

A. Reguli privind pregãtirea ºi evaluarea proiectelor

Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

D e z v o l t a r e

Pentru axele prioritare vor fi luate luate în consideraþie reguli descrise în Ghidul Solicitantului:

d e

• Relevanþa ºi maturitate

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.
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Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
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Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.

D e z v o l t a r e

Bibliografie

d e

In cadrul primei direcþii sunt luate în consideraþie urmãtoarele resurse: resurse de teren, resurse de apã, resurse atmosferice, resurse energetice ºi resurse genetice. In cadrul celei de-a doua
direcþii, sunt luate în consideraþie urmãtoarele aspecte de management: Managementul deºeurilor rezultate din activitãþile agricole în general, deºeuri de origine animalã în mod special,
ambalaje, pesticide, activitãþi agricole noi, biodiversitatea ºi percepþia comunitãþilor rurale asupra mediului. In cadrul celei de-a treia direcþii sunt luate în consideraþie urmãtoarele aspecte:
valoare adãugatã prin mediu ºi eco-etichetarea.

Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.

S t r a t e g i a

Corolarul acestei abordãri conduce la un document ce prezintã un sistem integrat de relaþii stabilite între sectorul agricol ºi mediul înconjurãtor pe urmãtoarele direcþii: Industria agricolã
ºi resursele naturale; Management; Marketing de mediu ºi comerþ.
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Prezentul document se constituie ca parte a Secþiunii 2: Dezvoltare Economicã din “Strategia de dezvoltare economicã, socialã, culturalã ºi spaþialã a judeþului Alba pe perioada 20072013”, ºi structureazã, în conformitate cu metodologia studiului, direcþiile viitoare de evoluþie a agriculturii ºi a dezvoltãrii rurale în contextul dezvoltãrii durabile, al Politicii Agricole
Comunitare ºi impactului instrumentelor financiare ale Uniunii Europene.
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Strategia de dezvoltare teritorialã ia
în considerare (1).
Pãstrarea echilibrului între aceste straturi de vedere al
managementului
resurselor naturale,
(2). Creºterea accesibilitãþii/ mobilitãþii
ºi
al
accesului
locuitorilor cãtre serviciile ºi al utilitãþilor
publice,
(3).
Parteneriatul urbanrural
ºi
(2).
Promovarea unei
economii orientate
cãtre cunoaºtere ºi
cãtre
tehnologii
nepoluante.
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Teritoriul judeþului
Alba atât prin rezultatul consecinþelor
socio-economice
anterioare, cât ºi
prin noile tendinþe
de
dezvoltare,
afecteazã infrastructura spaþialã organizatã pe patru straturi: (1). Rezerve
naturale ºi morfologice, (2). Reþele de
echipare teritorialã
3). Reþele administrativ-teritoriale ºi
(4). Reþele ocupaþionale.
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