Planul de amenajare a teritoriului judeţului Alba
Secţiunea 7: Programul de măsuri

Politici / Programe / Proiecte / Tabel centralizator 1

Domeniul 1 : Infrastructura de transport
Obiectivul 1: Creşterea accesibilității și mobilității către coridoarele de transport național și european (TEN-IV), aeroporturile Sibiu și Cluj Napoca precum și între unitățile administrativ teritoriale ale județului Alba
Politici

Programe

Proiecte

Instrumente financiare
POR

Politica 1.1.
Reabilitarea/modernizarea
infrastructurii Județene și locale
de transport;

Program 1.1.1. Conectarea la coridoarele de
transport european și național
Scopul programului este justificat de necesitatea de
conectare a județului Alba cu
(1). Municipiile care au o infrastructură existentă de acces
aerian (Sibiu, Cluj Napoca, Târgu Mureș),
(2). Autostrăzi europene (Coridorul IV),
(3). Autostrăzi și drumuri naționale care cresc gradul de
accesibilitate în județ (Autostrada Transilvania)

Program 1.1.2. Creșterea mobilității între Unitățile
teritorial administrative ale Județului, precum și a
accesibilității în zone cu potențial turistic.
Scopul programului este justificat de
(1). Necesitatea implementării planului de coeziune teritorială
în județul Alba prin echitatea accesului populației la
infrastructuri economice (inclusiv turismul) și sociale și prin
(2). Necesitatea creșterii rolului polarizator al unor unități
administrativ teritoriale în scopul stabilizării populației active
în domeniul activităților productive și servicii în sectorul
primar, secundar și terțiar.

Program 1.1.3. Creșterea siguranței traficului pe
drumurile județene.

POS

PNDR

Fondul de
mediu

Indicatori

Valoare
(mii euro)

Buget local

IT1-Drumul național DN1/E81 - DN7/E68 Cluj Napoca-Sibiu, cu
lucrările de artă conexe
IT2-Drumul național 14B Teiuș-Târgul Mureș, cu lucrările de artă
conexe
IT3-Coridorul European TEN-IV, Arad-Brașov
IT4-Drumul național DN74-DN75 Alba Iulia - Câmpeni cu ramificație
către Oradea și Câmpia Turzii, inclusiv lucrările de artă conexe
IT5-Drumul Expres Turda-Sebeș
IT6-Drumul județean 107A Alba Iulia-Simeria către drumul național
DN66/E79 (către Dolj, podul de la Calafat), cu lucrările de artă conexe
IT7-Drumul județean 106E din drumul național DN67C către județul
Sibiu
IT8-107A, Alba Iulia-Simeria, jud. Hunedoara
IT9-Aeroport de agrement la Vințu de Jos

axa 2

IT9-Rețeaua de drumuri județene 106K, Blaj-Sebeș
IT10-Rețeaua de drumuri județene 107, Alba Iulia - Cetatea de Baltă,
107I Abrud-Aiud, și între comunele din partea de est a județului, cu
prioritate 107D-107G-107V, Ocna Mureș-Gheja/Luduș-Jidvei
IT11-Drumul județean 107M cu acces în Valea Aiudului
IT12-Drumul județean 704, Şibot – Cugir - Luncile Prigoanei - Valea
Mare
IT13-Drumul județean 709K, legătura dintre DJ704- Petroșani
IT14-Drumul județean 762, legătura dintre DN 75-Mihoești-Dealul
Crișului - Baia de Criș (jud. Hunedoara)

axa 2

120 km

120000

IT13-Monitorizarea traficului rutier județean pe rețeaua DJ 107
IT14-Monitorizarea traficului rutier județean la punctele de contact cu
drumurile locale, drumurile de centură.

axa 2

12 puncte
monitorizare

1000

IT15-Realizarea unui plan de transport intermodal județean

axa 2

1

150

POS
Transport

Necesitatea desfășurării unui trafic în siguranță pe drumurile
aflate în administrarea consiliului județean este justificată de
creșterea viitoare a mobilității generate ca urmare a
(1). Localizării de noi firme și
(2). Creșterii numărului de deplasări generate prin turismul de
afaceri, cultural și de recreere.

Program 1.1.4. Dezvoltarea sistemului de
transport
Scopul programului este acela de a coordona modurile de
transport rutiere și feroviare în scopul creșterii mobilității
traficului de persoane.
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Domeniul 2: Echiparea teritoriului
Obiectivul 2: Reducerea disparităţilor dintre unitățile administrativ teritoriale ale județului Alba prin îmbunătățirea infrastructurii utilităților și a serviciilor publice de bază
Politici

Programe

Proiecte

Instrumente financiare
POR

Politica 2.1.
Revitalizarea și promovarea
orașelor/ municipiilor identificate
în coridoarele/polii de dezvoltare
a județului Alba

Programe 2.1.1. Realizarea planurilor integrate de
dezvoltare a zonelor de acțiune urbană

Politica 2.2
Creșterea calității vieții în zonele
urbane și rurale1 în care se
constată o infrastructură edilitară
locală deficitară.

Program 2.2.1. Extinderea și modernizarea
sistemelor de alimentare cu apă potabilă și
canalizare

Politica 2.3.
Creșterea calității vieții în zonele
urbane și rurale în care se
constată o infrastructură de
servicii publice locale deficitară.

Program 2.3.1. Îmbunătățirea infrastructurii de
sănătate prin lucrări de construcție, reabilitare și
echipare

ET1-Identificarea și realizarea planurilor integrate de
dezvoltare pentru municipii și orașe.

PNDR

axa 1

Fondul de
mediu

Valoare
(mii euro)

Buget local

3

1500

5 orașe
15 comune

50000

Scopul acestui program este acela de a coordona elementele
dezvoltării urbane, integrând clase de probleme de
infrastructură, economice, sociale între care există relații de
interdependență și care afectează și vecinătățile zonei de
intervenție propriu-zise.

Scopul programului este justificat prin nevoia de a susține
creșterea accesului comunităților locale la infrastructura de apă
potabilă, la îmbunătățirea calității apei potabile și a facilităților
de canalizare și epurare a apelor uzate.

Scopul acestui program îl constituie îmbunătățirea calității
infrastructurii serviciilor de asistență medicală și repartizarea
echilibrată a acestora pe teritoriul județului.

Program 2.3.2. Îmbunătățirea infrastructurii
sociale prin lucrări de construcție, reabilitare și
echipare
Scopul programului îl constituie necesitatea
(1). Îmbunătățirii calității infrastructurii sociale și a nivelului de
dotare cu echipamente, și
(2). Distribuția teritorială echilibrată a acestor servicii.

ET2-Construcția/modernizarea surselor de apă în vederea
potabilizării
ET3-Construcția/reabilitarea stațiilor de tratare a apei potabile
ET4-Extinderea/reabilitarea rețelelor de distribuţie a apei
potabile și a sistemelor de canalizare din zonele urbane
ET5-Construcția/reabilitarea stațiilor de epurare din zonele
urbane
ET6-Reabilitarea facilităților de epurare a nămolurilor
ET7-Contorizare, echipament de laborator, echipamente de
detectare a pierderilor
IS1-Imbunãtãțirea sistemului de urgență la nivel județean
IS2-Reabilitarea ambulatoriilor și a centrelor de permanență
IS3-Realizarea în parteneriat cu spitalul județean Alba a unui
sistem de diagnostic și tratament "tele - medicina"

POS Mediu
axa 1

axa 3

axa 322/a

1 spital
20 localități

15000

1 centru +
15 obiective
ISO - Asistarea persoanelor vârstnice, singure
ISO - Asigurarea de consultanță ocupațională pentru vârstnici
activi
ISO - Crearea facilităților de acces pentru persoane cu
dizabilităţi cu prioritate în clădirile publice
ISO - Reabilitarea/modernizarea/extinderea clădirilor care
compun centre sociale

Program 2.3.3. Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale preuniversitare prin lucrări de
construcție, reabilitare și echipare.

IE1-Modernizarea spațiilor sanitare din școli
IE2-Reabilitarea sistemului de încălzire din școli
IE3-Realizarea și echiparea de ateliere/ laboratoare/clase de
muzică etc.
Scopul programului îl constituie necesitatea
IE4-Realizarea unui campus educațional cu pregătire în tehnici
creșterii ofertei publice de educație în siguranță, pentru copii din
tradiționale de construcție/reabilitare
localități dezavantajate și al celor provenind din medii sociale
vulnerabile.
IE5-Realizarea/reabilitarea de terenuri de sport
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POS

Indicatori

2

axa 3

+10% peste
indicatorii
actuali

2000

axa 3

6 obiective
urbane

6000
9000

15 obiective
rurale
1 campus

12000
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Program 2.3.4. Îmbunătățirea infrastructurii
operaționale pentru situații de urgență prin dotări cu
echipamente
Scopul acestui program se referă la nevoia de organizare de
intervenții integrate în caz de dezastre sau accidente cât și
pentru îmbunătățirea dotării bazelor județene existente, în
funcție de specificul diferitelor zone.

Program 2.3.5. Dezvoltarea sistemelor integrate de
management al deșeurilor menajere și industriale
Programul este justificat prin necesitatea
respectării angajamentelor cuprinse in Tratatul de Aderare în
scopul îmbunătățirii managementului deșeurilor și a reducerii
poluării terenurilor și a pânzei freatice.
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SU1-Achizitionarea vehicule/utilaje pentru dezăpeziri, prăbușiri
copaci/stânci.
SU2-Achizitionare vehicule/utilaje împotriva incendiilor
clădiri/păduri

MD1 - Realizarea bilanțului de mediu pentru depozitele
existente
MD2 - Închiderea depozitelor de deșeuri industriale /menajere
MD3 - Colectarea uleiului uzat/deșeuri electrotehnice
MD4 - Realizarea depozitului ecologic final și a stațiilor de
transfer.

3

axa 3

POS Mediu
axa 2

10 unități

2000

conform S.F.
existent

conform S.F.
existent
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Domeniul 3: Infrastructura economică
Obiectivul 3: Susţinerea dezvoltării infrastructurii economice și atragerea de investiții private
Politici

Programe

Proiecte

Instrumente financiare
POR

Politica 3.1.
Sprijinirea mediului de afaceri

Program 3.3.1. Start în afaceri competitive
pentru IMM-uri

CE1-Reabilitare clădiri pentru incubatoare de afaceri în
municipiile județului
CE2-Parc de afaceri în zona Asociației Intercomunale de
Programul este justificat de dezvoltarea durabilă a
Dezvoltare Alba Iulia (AIDA)
bazei economice a județului prin folosirea capacității de

POS

PNDR

Fondul de
mediu

Indicatori

Valoare
(mii euro)

Buget local

axa 4

200 locuri de muncă

18000

CE3-Parcuri IT&C în zona AIDA, Blaj, Cugir
CE4-Parcuri activități economice eco - park Zlatna

axa 4

4

450/ha

CE5-Realizarea ghidului de investiții în județul Alba
CE6-Diseminarea informațiilor privind condițiile de
producere, comercializare și standarde de calitate în UE
CE7-Organizarea unui birou de informare județean pentru
start de afaceri, localizat în municipiul Alba Iulia

axa 4

1 ghid

125

1 website

100

1 birou

250

500 participanţi
500 participanţi
500 participanţi

625

muncă locală și/sau atrasă din regiune.

Program 3.3.2. Lanțul de Parcuri de Activități
Economice cu caracter regional, pe terenuri
libere sau terenuri poluate
Necesitatea acestui program rezidă din existența de
terenuri libere și terenuri poluate aflate în afara
circuitului economic și care, prin valorificare, pot
genera locuri de muncă, reabilitarea condițiilor de
mediu și venituri la bugetele locale.

Program 3.3.3. Acces la informații pentru
sectorul privat
Scopul programului este justificat de necesitatea
poziţionării județului Alba într-o piața regională
competitivă prin organizarea, planificare și distribuția
informațiilor privind oportunitățile de afaceri.

Program 3.3.4. Repoziționarea forței de
muncã2
Programul este justificat de nevoia susținerii
repoziționării și dezvoltării capabilității forței de muncă
locale, în special a tinerilor, în scopul ocupării unui loc
de muncă și a dezvoltării unei cariere în economia
locală.

CE8-Formare vocațională în conceperea planurilor de afaceri
CE9-Formare vocațională în servicii de turism/alimentație
CE10-Formare vocațională în reparații/ întreținere patrimoniu
tangibil cu valoare istorică/culturală
CE11-Formare vocațională in activități de servicii IT
CE12-Formare vocațională în managementul reciclării
deșeurilor industriale/electrotehnice

2 Proiectele din acest program se constituie ca bază pentru dezvoltarea
programelor anterioare menționate în cadrul Obiectivului 3.
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4

500 participanţi
500 participanţi

Planul de amenajare a teritoriului judeţului Alba
Secţiunea 7: Programul de măsuri

Politici / Programe / Proiecte / Tabel centralizator 4

Domeniul 4: Infrastructura de mediu și cadrul natural
Obiectivul 4: Asigurarea condiţiilor de combatere a poluării combinate cu activități de prezervare, reabilitare și de extindere a patrimoniului natural
Politici

Programe

Proiecte

Instrumente financiare
POR

Politica 4.1.
Elaborarea și implementarea
planurilor de management
pentru ariile protejate și
asigurarea cadrului de
management adecvat pentru
instituțiile responsabile de
protecția naturii și a peisajului

Program 4.1.1. Promovarea biodiversității
și protecția naturii

Politica 4.2.
Reabilitarea siturilor industriale

Program 4.2.1. Curățarea și valorificarea
siturilor contaminate din activități industriale
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Implementarea acestui program este justificată de
necesitatea
(1). Protejării speciilor / habitatelor de interes
comunitar și național
(2). Asigurării unui management corespunzător al
ariilor naturale protejate și necesar împiedicãrii
pierderii biodiversității și a resurselor naturale
(3). Dezvoltarea infrastructurii în siturile protejate
pentru activități de întreținere, de operare și
monitorizare și
(4). Creșterea gradului de conștientizare în ceea ce
privește protecția mediului și comportamentul
prietenos pentru mediu.

PN1-Identificarea, cartografierea și bornarea arealului Natura
2000
PN2-Introducerea acestor zone în Planurile de Amenajarea a
Teritoriului Județean
PN3-Realizarea de observatoare și 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 incluzând serviciile de pază și de prevenire a
riscurilor la inundații și incendii
PR6-Delimitarea pajiștilor cu Înaltă Valoare Naturală pentru
susținerea PNDR, Măsura 214, submăsura 2: Gospodărirea
extensivă a pajiștilor
PR7- Creșterea pădurilor de protecție în conformitate cu
PNDR, Măsura 221
PN8-Construirea și dotarea centrului de informare Natura
2000, inclusiv achiziționarea de echipamente de laborator și
de monitorizare a stării habitatelor naturale
PN9-Realizarea de tuneluri în zonele în care infrastructura
de transport împiedică migrația faunei
PN10-Instruire și întărirea capacității instituționale a
organismelor de management ale siturilor Natura 2000 și ale
ariilor protejate
PN11-Pregãtirea de material de informativ și de publicitate
pentru ariile protejate și siturile Natura 2000
RS1-Indepãrtarea deșeurilor industriale de pe terenurile
industriale

RS1-Indepãrtarea deșeurilor industriale de pe terenurile
industriale în care activitățile economice au încetat
RS2-Demolarea structurilor existente și care au încetat să
Programul are ca scop
mai fie operaționale
(1). Stoparea poluării pânzei freatice sau a aerului,
RS3-Reabilitarea infrastructurii de utilități publice
datorită antrenării particulelor de praf în atmosferă, și
(2). Valorificarea economico - financiară a acestor situri RS4-Stoparea poluării prin ecologizarea iazurilor de
prin reconversie funcțională.
decantare

5

POS

PNDR

Fondul de
mediu

Indicatori

Valoare
(mii euro)

Buget local

POS Mediu
axa 4

5 situri

900/sit

POS Mediu
axa 2

1 sit

200/ha

Planul de amenajare a teritoriului judeţului Alba
Secţiunea 7: Programul de măsuri

Politica 4.3.
Dezvoltarea/modernizarea
infrastructurii necesare
valorificării durabile a resurselor
naturale cu potențial turistic

Program 4.3.1. Dezvoltarea și modernizarea
unei infrastructuri de turism în condițiile
protejării patrimoniului natural

Politica 4.4.
Realizarea unei infrastructuri
pentru prevenirea efectelor
inundațiilor și reducerea
consecințelor distructive ale
acestora

Program 4.4.1. Protecția la risc/prevenirea
riscurilor

Politica 4.5.
Reducerea poluării prin
reabilitarea sistemelor de
încălzire pentru atingerea
țintelor de eficiență energetică

Program 4.5.1. Introducerea celor mai bune
tehnici pentru utilizarea sistemelor de
încălzire și combustibili
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Scopul acestui program este acela de a
(1). Contribui la dezvoltarea turismului în contextul
conservării și protejării patrimoniului natural și
(2). Valorifica și promova resurse turistice naturale ale
județului

Scopul acestui program este legat de crearea unui
cadru de prevenire a riscurilor naturale, de protecție
împotriva inundațiilor și de atenuare a riscurilor și a
efectelor inundațiilor asupra oamenilor, activităților
economice, și proprietăților publice și private.

Scopul programului este direcționat către folosirea
eficientă a energiei și reducerea emisiilor de SO2,
Noxe și pulberi

REN1-Amenajarea traseelor către obiectivele turistice din
Parcul Natural Apuseni, inclusiv semnalizarea și marcarea
acestora
REN2-Drum bicicliști, de interes turistic, pe drumurile
județene 107I Abrud-Aiud, 107M Aiud-Rimetea, și 704 Cugir
- Luncile Prigoanei
REN3- Modernizare căi ferate cu ecartament îngust pentru
transport feroviar între Câmpia Turzii și Câmpeni
REN4-Realizarea unui traseu nautic/canoe prin
modernizarea și construcția de debarcadere pe traseul
Mureșului între Târgu Ocna-Alba Iulia - Şibot
REN5-Amenajarea în scop turistic a obiectivelor turistice
naturale din Parcul Natural Apuseni prin realizarea și
modernizarea instalațiilor de iluminat, ventilat și de creare de
puncte de colectare a gunoiului menajer
REN6-Modernizarea și dotarea (inclusiv drumuri și utilități) a
salinelor terapeutice Ocnele Sărate - Ocna Mureș
REN7-Dezvoltarea domeniului schiabil Arieșeni, combinând
pârtii de schi cu pârtii destinate practicării și altor sporturi de
iarnă
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 și ștranduri în legătura cu
terenuri de mini-golf, tenis, și echitație

axa 5

creștere turiști cu
10%

PR1-Construcția și reabilitarea zonelor de retenție, poldere,
garduri verzi, benzi de irigație, curbe de deviere
PR2-Regularizarea cursurilor din bazinul hidrografic Mureș și
Arieș
PR3-Elaborarea unor hărți de pericol și risc al inundațiilor,
planuri și măsuri, inclusiv informare publică și instruire

POS Mediu
axa 5

SI1-Imbunãtãțirea echipamentelor din centralele termice
urbane și a sistemelor de contorizare
SI2-Reabilitarea depozitelor de zgură și cenușă neconforme
SI3-Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde și a
căldurii
SI4-Achiziția/Dotarea cu echipamente de producere de
energie regenerabilă în scop public

POS Mediu
axa 3

6

8000

5000

2 sisteme urbane

20000
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Domeniul 5: Patrimoniul cultural tangibil şi intangibil
Obiectivul 5: Valorificarea, protecţia și promovarea specificului patrimoniului județean în cadrul patrimoniului cultural european
Politici

Programe

Proiecte

Instrumente financiare
POR

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

IHS Romania SRL / martie 2009

Program 5.1.1. Valorificarea patrimoniului
tangibil cu valoare culturală
Programul are ca scop crearea de plus valoare
economică prin turism și educaţie, în urma
activităților de protecție, conservare și reabilitare a
patrimoniului tangibil din județul Alba.

RP1-Amenajarea căilor de acces către
obiective culturale și de cult incluzând zone
de parcare
RP2-Amenajarea și marcarea itinerare
culturale
RP3-Amenajarea zonelor de protecție prin
delimitarea și împrejmuirea ansamblului/
obiectivului de patrimoniu
RP5-Asigurarea sistemului de iluminat
interior și exterior, a iluminatului decorativ,
de siguranță la foc și avertizare efracție
RP6-Restaurarea și consolidarea clădirilor
de patrimoniu inclusiv a elementelor
decorative și arhitecturale interioare
RP7-Modernizarea utilităților aferente
obiectivului de patrimoniu (energie
electrică, alimentare cu apă, canalizare)
RP8-Amenajãri peisagistice pentru
evidențierea obiectivului turistic de
patrimoniu reabilitat
RP9-Dotãri pentru expunerea și protecția
patrimoniului cultural mobil și imobil

7

axa 5

POS

PNDR

Fondul de
mediu

Indicatori

Valoare
(mii euro)

Buget local

creștere turiști cu
10%

5500
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Domeniul 6: Managementul public
Obiectivul 6: Creşterea capacității de coordonare a politicilor și instrumentelor în luarea deciziei publice
Politici

Programe

Proiecte

Instrumente financiare
POR

Politica 6.1:
Creșterea capacității de coordonare a
instrumentelor de planificare și a
activităților de monitorizare a procesului de
implementare a strategiei teritoriale a
județului Alba.

Program 6.1.1. Întărirea capacității de
management a administrației locale
Necesitatea acestui program este dată de nevoia
pregătirii funcționarilor publici la conținutul politicilor
sectoriale și a instrumentelor de planificare care se
vor dezvolta ca efect al integrării României în UE.

Program 6.1.2. Întărirea capacității de
management în implementarea proiectelor
finanțate prin Fondurile Structurale și de
Coeziune.
Scopul acestui program este de întărire a capacității
administrației publice locale în pregătirea și
implementarea proiectelor finanțate prin POR și PO
Sectoriale.

Program 6.1.3. Dezvoltarea formelor de
comunicare și de publicitate a programelor
județene

PNDR

Fondul de
mediu

Valoare
(mii euro)

Buget local

MP1-Formare în elaborarea de strategii
locale
MP2-Formare în planificarea investițiilor
multisectoriale
MP3-Formare în managementul
patrimoniului public
MP4-Formare în managementul financiar
al bugetelor locale
MP5-Echipamente și asistență tehnică în
GIS
MP6- Introducerea sistemului ISO 14001mediu în rețeaua instituțiilor publice din
județul Alba
MP7-Introducerea sistemului de indicatori
de performanță pentru serviciile publice din
județul Alba

200 participanți

100

200 participanți

100

100 participanți

50

100 participanți

50

10 localități în
sistem

2500

MP8-Managementul proiectelor de
dezvoltare
MP9-Asistențã tehnică și echiparea
Serviciului de Management Proiecte din
structura Consiliului Județean Alba

200 participanți

400
200

100
500

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

1500

Scopul acestui program este de face vizibile
inițiativele și proiectele publice într-un sistem
coordonat la nivelul întregului județ
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