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INTRODUCERE
Scopul și necesitatea elaborării strategiei
Județul Alba prin Consiliul Județean își propune ca procesul de dezvoltare să fie ghidat de un document
unitar, având ca scop asigurarea coerenței planurilor de dezvoltare sectoriale la nivel de județ, astfel încât
să se realizeze o dezvoltare echilibrată și durabilă a tuturor domeniilor în care administrațiile publice
locale au atribuții și responsabilități. In acest scop, Strategia de Dezvoltare a Județului Alba pentru
perioada 2021-2027 cuprinde viziunea și obiectivele de dezvoltare la nivel județean și identifică un
portofoliu de proiecte pentru această perioadă de programare.
Strategia de dezvoltare reprezintă documentul de planificare a investițiilor de capital ce integrează
domenii privind dezvoltarea socio-economică a localităților, protecția mediului, conectivitatea, etc.,
urmărind astfel coordonarea strategiilor locale ale U.A.T.-urilor din județ, pentru a asigura concilierea
dezvoltării funcționale cu efectele acesteia asupra specificității teritoriului. Portofoliul de proiecte rezultat
din dezbateri urmărește astfel valorificarea resurselor umane și materiale disponibile, în corelare cu
resursele financiare proprii de care dispun autoritățile locale, cu inițiativele mediului de afaceri, precum
și cu resursele financiare ce pot fi atrase din finanțări naționale și fonduri europene.
Strategia de Dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027 este un document de planificare și
programare la nivel județean, care valorifică potențialul și oportunitățile de dezvoltare ale teritoriului și
răspunde problemelor și nevoilor identificate în cadrul analizei socio-economice. In același timp, strategia
se raportează la evoluțiile preconizate la nivel regional, național și european, sintetizate în Planul de
Dezvoltare Regională, strategiile naționale sectoriale și în documentele de programare ale Comisiei
Europene.

Metodologia
Metodologia de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Județului Alba este cea a planificării strategice,
cuprinzând cinci pași de bază: (1) analiza situației existente, (2) viziunea și obiectivele dezvoltării, (3)
pachetul integrat de politici – programe – proiecte, (4) planul de acțiune, (5) monitorizarea implementării.
Partea I a lucrării a cuprins pasul (1) analiza situației existente, în timp ce următorii pași (2-5) fac obiectul
Părții a II-a, după cum urmează:
Pasul 2 - viziunea și obiectivele dezvoltării cuprinde formularea unei viziuni de dezvoltare a județului,
precum și a misiunii ce îi revine Consiliului Județean în atingerea acestei viziuni, în baza unor scenarii de
dezvoltare. Viziunea se traduce printr-un set de obiective strategice, fiecărui obiectiv strategic
corespunzându-i o serie de obiective specifice, cu caracter sectorial, ce abordează domeniile de
dezvoltare analizate în etapa anterioară (ex. dezvoltare economică, conectivitate, mediu natural, cultură
și patrimoniu, etc.). Principalele caracteristici ale obiectivelor sunt următoarele:
Obiective strategice (OSt):
1. OSt sunt formulate pe termen lung (15 ani)
2. OSt răspund unei orientări strategice considerând resursele existente
3. OSt consideră rezultatele matricei SWOT – avantaje competitive
Obiective Sectoriale (OSe):
1. OSe sunt măsurabile
2. OSe se bazează pe resurse disponibile
3. OSe se realizează într-un timp stabilit (7-8 ani)
4. OSe ajută la atingerea unui obiectiv strategic
5. OSe ajută la aducerea dezvoltării aproape de viziunea formulată
6. OSe se bazează pe un set de criterii de valoare sau de eficiență
7. OSe solicită obținerea unui consens al comunității
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Pasul 3 - politici – programe – proiecte reprezintă etapa de operaționalizare a obiectivelor dezvoltării,
fiecărui domeniu al dezvoltării corespunzându-i o serie de direcții de dezvoltare, într-o abordare
sectorială, intersectorială și integrată. Aceste direcții de dezvoltare sunt traduse prin pachete integrate
de politici – programe - proiecte.
Politicile de dezvoltare se referă la orice set de argumente instituționale, care rezolvă clase identificabile
de probleme. Aceste seturi de argumente se exprimă prin planuri şi actiuni, ce au ca scop îmbunătăţirea
unei situaţii existente. Din punct de vedere al conţinutului, politicile de dezvoltare reprezintă pachete de
programe și proiecte privind problematica teritoriului. Enunţul acestora se formulează pe domenii
specifice de analiză, pe baza identificării şi prioritizării problemelor rezultate din analiza datelor,
informaţiilor, indicatorilor ce reflectă situaţia existentă.
Figura 1. Schemă de coordonare viziune – obiective – politici – programe - proiecte
VIZIUNEA DE DEZVOLTARE

OBIECTV STRATEGIC 1

OBIECTIV STRATEGIC 2

OBIECTIV STRATEGIC n

OBIECTIV

OBIECTIV

OBIECTIV

SECTORIAL 1.1

SECTORIAL 2.1

SECTORIAL n.1

OBIECTIV

OBIECTIV

OBIECTIV

OBIECTIV

OBIECTIV

OBIECTIV

SECTORIAL 1.n

SECTORIAL 2.n

SECTORIAL n.n

Politici

Politici

Politici

PROGRAME SI PROIECTE

Sursa: adaptat după EU RED, Strategy Building Process, practical guide, 2004

Pentru implementarea fiecărei politici sectoriale, sunt identificate programe și proiecte (vezi figura 1).
Programele grupează o categorie de proiecte ce vizează obiective similare și se concentrează pe
coordonarea acestora în timp și spațiu, pentru a maximiza beneficiile. Proiecte reprezintă seturi de acțiuni
punctuale, identificabile în timp și spațiu, cu resurse și responsabilități alocate, menite să răspundă unei
probleme/nevoi identificate în comunitate. Principalele caracteristici sunt următoarele:
Politici (Po)
1. Po leagă partea strategică de cea operațională din cadrul unei strategii.
2. Po indică direcțiile de dezvoltare în cadrul unui domeniu/sector specific.
3. Po angajează resurse pentru atingerea unui obiectiv sectorial.
Programe (Pr)
1. Pr grupează proiecte cu obiective similare.
2. Pr coordonează implementarea proiectelor și alocarea resurselor.
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Proiecte (P)
1. P răspunde unei probleme/nevoi identificate printr-un produs livrabil.
2. P cuprinde mai multe activități ce vizează un scop definit.
3. P implică alocare de resurse și se desfășoară în cadrul unei organizații (sau într-un parteneriat de
organizații).
4. P are o dată de începere și una de finalizare, iar o serie de indicatori pot fi monitorizați pe parcursul și
la sfârșitul implementării.
Pasul 4 – planul de acțiune detaliază prin fișe proiectele prioritare. In acest sens este necesară, în
prealabil, o prioritizare a listei de proiecte identificate în pasul 3. Selectarea proiectelor prioritare se
realizează pe baza unor criterii ponderate în funcție de importanța acordată fiecărui criteriu, conform
matricei din tabelul de mai jos. Scorul se alocă de la 1 la 10 în funcție de răspunsul fiecărui proiect la
aplicarea criteriului respectiv, iar ponderea este stabilită de membrii echipei de specialiști implicați în
proces. Criteriile propuse, precum și filtrele suplimentare aplicate ulterior pot fi modificate, sau extinse,
în funcție de decizia administrației publice locale.
Tabel 1. Matricea de prioritizare a proiectelor
Titlul proiectului:
Criteriul

Scor
1-10

Pondere
1-100%

Total
(scor x pondere)

1. Proiectul răspunde nevoilor cetățenilor.
2. Proiectul răspunde nevoilor sectorului privat și vizitatorilor.
3. Componentele proiectului ating aspecte legate de
schimbările climatice.
4. Componentele proiectului ating aspecte de incluziune
socială.
5. Proiectul este sustenabil financiar (criteriu obligatoriu).
6. Proiectul are efecte pozitive asupra altor sectoare ale
dezvoltării (efect multiplicator).
Scor total pe proiect:
Sursa: Banca Mondială, 2019

Rezultă astfel un clasament al proiectelor, pe baza scorului agregat al tuturor participanților la prioritizare.
Acest clasament poate fi supus în continuare unor filtre suplimentare, de natură tehnică și financiară,
după cum urmează:
•
•
•

Este inițiatorul proiectului (aplicantul) proprietar asupra terenului/clădirii subiect al proiectului?
(da/nu)
Îndeplinește proiectul condițiile legale de încadrare în documentațiile de urbanism/ amenajare a
teritoriului existente? (da/nu)
Care este gradul de maturitate a proiectului? (vor avea prioritate proiectele a căror maturitate poate
fi dovedită prin documentații de urbanism și/sau SF/PT, față de cele ce se află în stadiul de idee de
proiect)

Lista de proiecte prioritare rezultată în urma acestei etape poate fi completată / modificată oricând, cu
mențiunea că noile intervenții trebuie să se înscrie în categoriile de politici – programe formulate în cadrul
strategiei.
Planul de acțiune pentru fiecare proiect prioritar va fi prezentat sub forma unei fișe de proiect ce conține
principalele sale caracteristici: titlul proiectului, politica/programul în care se încadrează, localizarea,
obiectivul proiectului, activitățile principale, perioada de implementare, beneficiarul proiectului, eventual
parteneri, indicatori de monitorizare și evaluare, buget estimativ, surse potențiale de finanțare.
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Pasul 5 - implementarea proiectelor/ mecanismul de monitorizare și de control cuprinde elemente
privind cadrul instituțional de implementare a strategiei, precum și mecanismele de monitorizare și
evaluare a implementării proiectelor. În acest scop vor fi propuși indicatori de realizare imediată a
proiectelor și, respectiv, de rezultat, indicatori care vor fi documentați periodic, în baza unor rapoarte
anuale de monitorizare. Această componentă face obiectul unui document separat.
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CAPITOLUL 1: CONTEXTUL FORMULĂRII STRATEGIEI
1.1. Concepte-cheie și tendințe internaționale/ europene
Strategia de Dezvoltare a Județului Alba reprezintă baza publică, transparentă a cererii și ofertei pentru
investiții viitoare în infrastructura și serviciile publice și private necesare ridicării nivelului de atractivitate
a județului, creșterii calității vieții în zonele urbane și rurale, dezvoltării capitalului economic și uman, a
accesibilității și conectivității la rețele de transport și energie, protejării valorilor cadrului natural și a
patrimoniului cultural. Propunerile de dezvoltare cuprind acțiuni partajate între sectorul public și privat
armonizate cu obiectivele strategice și sectoriale pentru a răspunde la nevoile a trei grupuri majore:
cetățeni, firme și vizitatori/turiști, nevoi ala căror rezolvare consolidează pilonii dezvoltării durabile a
societății, respectiv economie, social și mediu.
Pentru perioada 2021-2027, economia județului este privită prin prisma promovării unei transformări
inovatoare și inteligente. Pilonul social este configurat prin componentele infrastructurii sociale, ce vor
contribui atât la dezvoltarea serviciilor publice cât și la creșterea incluziunii sociale. Mediul reprezintă o
corespondență unică, fără echivoc, între natură și acțiunile oamenilor, urmărind atenuarea efectelor
activităților antropice asupra factorilor de mediu, dar și impactul schimbărilor climatice asupra
comunităților județului Alba.
Implementarea intervențiile sectoriale sub cei trei piloni sunt direcționate atât către teritoriul județului
în relație cu teritoriului regional și național, cât și către ansamblul localităților urbane și rurale care
alcătuiesc județul. Nevoile celor trei grupuri țintă, precum și partajarea rolurilor sectorului public și privat
în rezolvarea acestor nevoi sunt prezentate în figura 2, și reprezintă baza formulării obiectivelor,
politicilor, programelor și proiectelor pentru perioada 2021-2027.
Figura 2. Nevoi și domenii partajate
nevoile cetățenilor

nevolile firmelor

nevoile turiștilor

calitatea vietii

calitatea vietii

calitatea serviciilor

bună guvernare

bună guvernare

infrastructura de
cazare

conectivitate

conectivitate

conectivitate

locuința și
infrastructura de bază

teren echipat edilitar
servicii

informații

loc de muncă

forță de muncă
calificată

atracții

Acces la locuri de
muncă cu șanse
egale, acces la
piețe și capital,
educație/ resurse
umane

sectorul privat are rolul
dominant în înființarea
și operarea firmelor,
acces la finanțe, acces
către piețe de desfacere,
realizarea de programe
de formare
personalizate
sectorul public poate
facilita dezvoltarea
agenților economici prin
oferta de spații
construite/terenuri și
realizarea de programe
specifice serviciilor
oferite de administrație

Forță de muncă
calificată:
productivitate și
creativitate
bazată pe
capabilitatea
resursei umane
de a
proiecta/produce
bunuri/servicii cu
valore adăugată/
generare de
lanțuri de
producție

sectorul public, prin
instituții de
învățământ, are rolul
dominant în finanțarea
și operarea serviciilor
de educație a tinerilor,
precum și de
dezvoltare a cercetării
sectorul privat are rol
preponderent în
realizarea de asociații,
formarea specializată a
forței de muncă și de
dezvoltarea cercetării
în parteneriat cu
sistemul universitar

Atracții: situri
monumente
istorice,
patrimoniul
natural și
cultural,
evenimente
culturale,
evenimente
sportive

sectorul public
realizează politici locale
de protecție a
patrimoniului natural și
cultural, asigură cadrul
de aplicare a normelor
naționale privind
patrimoniul, asigură
finanțarea programelor
de protecție/reabilitare
a patrimoniului
construit și natural
sectorul privat are rol în
operarea serviciilor și a
evenimentelor și în
finanțarea acestora

Infrastructura de
locuințe, utilități
publice, servicii

sectorul public are rolul
dominant prin
planificarea, dezvoltarea

Teren echipat
edilitar și servicii
publice de interes

sectorul public are rol
în planificarea
teritoriului,

Informații:
forme cu impact
mediatic, cu un

sectorul public are rol în
realizarea formelor de
educare, informare și
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de interes
general, eficiență
energetică,
protecția
mediului

si/sau reabilitarea
rețelelor de utilități și
servicii publice, inclusiv
locuințele sociale,
facilitarea realizării
politicilor de eficiență
energetică
sectorul privat are rol în
finanțarea și realizarea
de locuințe comerciale

general: educație
și sănătate, la
care se adaugă
resursele naturale

Conectivitate:
rețele de
drumuri, cale
ferată,
aeroporturi,
intermodalitate

sectorul public are rolul
principal în planificarea,
finanțarea și întreținerea
infrastructurii de
conectivitate și de
operare a unor servicii
de transport
sectorul privat poate
realiza servicii de
transport

Conectivitate:
accesul la locul de
muncă, piețe
interne și
internaționale,
precum și la
rețele de
transport rutier/
feroviar/ aerian,
energie și TIC

Bună guvernare:
eficiență,
transparență,
comunicare,
implicarea
publicului,
protecția
cetățenilor și a
proprietăților

sectorul public are
responsabilitatea ca prin
serviciile proprii să
realizeze condițiile
necesare bunei
guvernări și să realizeze
activitățI în folosul
comunităților locale

Bună guvernare:
politici
economice,
impozite locale,
infrastructură
bună pentru
afaceri, informații
din pagina web a
administrației,
protecția
cetățenilor și a
proprietăților

Calitatea vieții:
forme de
recreere,
infrastructură de
sport,
infrastructură
culturală,
evenimente
culturale,
design&stil

sectorul public are rol în
planificarea și finanțarea
infrastructurii de
recreere, sport și
culturale
sectorul privat are rol
dominant în operarea
activităților și parțial în
finanțarea acestora

Calitatea vieții:
atractivitatea
localitățiilor, viață
culturală, condiții
de recreere,
existența
asociațiilor de
afaceri
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managementul
bun design
promovare a
informațiilor privind
pentru
patrimoniului cultural și
terenurilor și rețelelor,
transmiterea
natural
dezvoltarea și
către cei
sectorul privat are rol în
reabilitarea utilităților
interesați a
promovarea mediatică
și serviciilor publice și
informațiilor
sau prin evenimente a
protejarea și folosirea
turistice
patrimoniului tangibil și
prudentă a resurselor
intangibil și a resurselor
naturale
naturale

sectorul public are rol
în planificarea,
finanțarea,
întreținerea
infrastructurii de
conectivitate și de
operare a unor servicii
de transport
sectorul privat poate
realiza servicii de
operare și întreținere
transport, energie, și
TIC
sectorul public are
responsabilitatea ca
prin politicile
economice și fiscale
locale și prin serviciile
proprii să realizeze
condițiile necesare
bunei guvernări și să
promoveze
dezvoltarea economică
locală

Conectivitate :
acces ușor la
infrastructura de
transport (localănațională)

sectorul public are rol în
planificarea, finanțarea,
întreținerea
infrastructurii de
conectivitate și de
operare a unor servicii
de transport
sectorul privat poate
realiza servicii de
operare și întreținere
transport, energie și TIC

Infrastructura de
cazare:
infrastructura
hotelieră
susținută de
facilități turistice,
servicii și produse
specifice
sectorului
HoReCa

sectorul privat are rol
preponderent în
creșterea economiei
locale prin realizarea și
operarea infrastructurii
turistice
sectorul public are rol în
realizarea de strategii
turistice și de
promovare a valorilor
naturale și culturale

sectorul public are rol
în planificarea și
finanțarea
infrastructurii de
recreere, sport și
culturale
sectorul privat are rol
dominant în operarea
activităților și parțial în
finanțarea acestora

Calitatea
serviciilor:
calitatea
infrastructurii
publice, transport
public de calitate,
mediu
urban/rural sigur,
servicii private
accesibile

sectorul public are rol în
planificarea și
finanțarea
infrastructurii publice,
asigurarea formelor de
transport intermodale,
promovarea formelor
de transport nonpoluante și a siguranței
turiștilor
sectorul privat are rol
dominant în operarea
serviciilor și parțial în
finanțarea acestora

Dezvoltarea județului în context international: Globalizarea a provocat multe schimbări economice și
sociale, influențând rolul jucat de comunitățile urbane și rurale, precum și performanțele sectorului public
și privat. Județul Alba a fost la rândul lui parte din acest proces, reinventându-se urmărind impactul noilor
factori economici, tehnologici și sociali. De la o activitate preponderent minieră în urmă cu 50 de ani,
Județul Alba este astăzi parte a economiei globale, contribuind în procesul de adaptare a comunităților
locale și a capitalului uman la diversificarea și transformarea sectoarelor economice și a întreprinderilor,
pentru a asigura îmbunătățirea susținută a nivelului de trai al cetățenilor județului și al celor care
beneficiază de produsele realizate aici.
Dezvoltarea în context județean și regional: Dintr-o perspectivă internă, județul Alba va oferi cetățenilor
săi, rezidenți din comunitățile rurale și urbane și celor din diaspora, un înalt grad de accesibilitate și
conectivitate la rețele de transport, de energie și servicii publice de educație și sănătate, ceeace va
conduce la creșterea calității vieții într-un mediu curat și la valorificarea de noi oportunități de afaceri și
de locuri de muncă.
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Dintr-o perspectivă externă, prin dezvoltare, județul Alba va deveni o destinație atractivă, pentru
localizarea de afaceri, de noi rezidenți, sau pentru turism, deziderat susținut de existența unei
infrastructuri de utilități, servicii publice, economice și de servicii turistice, oferind un climat sigur și
profitabil pentru investitori într-un peisaj multicultural atractiv.
Dezvoltarea integrată a județului Alba: Dezvoltarea județului pentru perioada 2021-2027 este una
integrată, în care progresul economic devine constant un factor al susținerii incluziunii sociale, în care
consiliul județean contribuie activ în dezvoltarea și promovarea unui nou ecosistem uman în care sectorul
privat, consiliile locale și societatea civilă lucrează împreună în favoarea respectării mediului, într-o
manieră coordonată către atingerea obiectivelor de dezvoltare propuse. Acest model reprezintă un prilej
pentru o mai bună măsurare a modului în care sectorul public și cel privat influențează pozitiv
comunitățile locale, pentru partajarea cunoștințelor și consolidarea capacității de identificare a
constrângerilor comune pentru dezvoltarea, implementarea și extinderea soluțiilor ce creează simultan
valoare socială și profit financiar. Județul Alba pornește pe un drum în care va furniza și gestiona forme
de capital interdependente precum:







Capital intelectual și social;
Capital democratic;
Capital cultural și de agrement;
Capital de mediu;
Capital tehnic și informatic;
Capital financiar.

1.2. Corelarea cu strategiile de la nivel european, national, regional
In contextul teritorial prezentat, strategia se coordonează la nivel de obiective și politici sectoriale cu
principalele documente de planificare elaborate la nivel european, central și regional. Anexa 1 prezintă în
detaliu lista acestor documente ce constituie cadrul general de planificare a dezvoltării județului pe
următoarea perioadă de programare.
La nivel european, obiectivele Strategiei Europa 2020 de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii rămân valabile, la fel și obiectivele de coeziune și competitivitate al UE exprimate în Cadrul
Strategic pentru Amenajarea Teritoriului Uniunii Europene, și anume: (1) Amenajarea policentrică a
teritoriului, (2) O nouă relație urban-rural, (3) Accesul egal la infrastructură și cunoaștere, (4)
Administrarea înțeleaptă a patrimoniului natural și cultural. În plus, Pactul ecologic european (Comisia
Europeană, 2019) prezintă o nouă strategie de creștere, care are drept scop transformarea UE într-o
societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere
al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea
economică să fie decuplată de utilizarea resurselor.
Propunerea pentru Agenda Teritorială 2030 (versiune 2019) prezintă două obiective majore: O Europă
Justă (echitabilă) și O Europă Verde, precum și șase priorități pentru dezvoltarea teritoriului european în
ansamblul său și a tuturor teritoriilor sale:
•

•

Europa echilibrată – dezvoltare teritorială mai echilibrată, utilizând diversitatea Europei:
Încurajarea cartierelor, municipalităților, județelor, regiunilor și statelor membre să
coopereze pentru îmbunătățirea calității mediului de muncă și de viață; Promovarea
investițiilor în toate teritoriile și consolidarea prosperității economice și a competitivității
globale în toată Europa;
Regiuni funcționale – dezvoltare locală și regională și mai puține inegalități între teritorii:
Dialogul cu factorii de decizie din orașe pentru a aplica o abordare integrată de guvernare pe
mai multe nivele; Implicarea actorilor de la diferite nivele de guvernare, sectoare de politică
și grupuri ale societății;
9

IHS Romania SRL – ianuarie 2021

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
partea a II-a: Formularea Strategiei

•

•

•

•

Integrare dincolo de frontiere – trăind și muncind peste granițele naționale: Încorporarea
stabilă a cooperării transfrontaliere, transnaționale și macroregionale în strategiile de
dezvoltare naționale, regionale și locale; Cooperarea strategică interregională, grupările
europene de cooperare teritorială, regiunile funcționale și acordurile juridice
transfrontaliere;
Mediu sănătos – medii ecologice de viață mai bune și orașe și regiuni neutre din punct de
vedere climatic: Dezvoltarea de soluții bazate pe natură (nature-based solutions) și de rețele
de infrastructură ecologică, care leagă ecosistemele și zonele protejate, în domeniul
planificării spațiale și a altor politici relevante; Respectarea limitelor naturale ale traiului
comun și creșterea rezilienței tuturor teritoriilor la impactul schimbărilor climatice;
Concentrarea muncii pe întărirea conștientizării și abilitarea comunităților locale și regionale
pentru protejarea, reabilitarea, utilizarea și reutilizarea mediilor (construite), peisajelor,
culturilor și a altor valori unice;
Economie circulară – economii locale puternice și durabile într-o lume globalizată: Sprijinirea
tranziției Europei spre o economie circulară și dezvoltarea proceselor de simbioză industrială
bazată pe teritorii; Sprijinirea dezvoltării de strategii locale și regionale de economie circulară
care leagă economiile locale și economiile globale; Încurajarea diversificării economiilor
locale și a eforturilor de întărire a capacităților de inovare în toate regiunile;
Conexiuni durabile – conectivitate digitală și fizică durabilă a teritoriilor: Inițierea unor
dialoguri între actorii relevanți pe tema necesității unui acces corespunzător la rețele de
internet de mare viteză și de telefonie mobilă în toate teritoriile și a nevoii unei infrastructuri
digitale cu o amprentă scăzută de carbon; Îmbunătățirea, în continuare, a legăturii dintre
planificarea regională și dezvoltarea rețelelor transeuropene (TEN), având în vedere că
legarea tuturor teritoriilor cu noduri majore de transport sprijină conexiunile comerciale
internaționale și oportunitățile de dezvoltare locală.

Din punct de vedere al patrimoniului, Strategia se coordonează cu obiective cuprinse în documentele ce
privesc patrimoniu de importanță UNESCO, cu accente pe patrimoniul UNESCO aflat în zonele rurale.
Deasemenea Strategia aderă la politicile europene privind cultura și creativitatea, în care patrimoniul
cultural este abordat ca patrimoniu tangibil (palate, castele, muzee, opere de artă), intangibil (cântece,
tradiții etc.) și digital (born-digital și digitalizat). Programul „Europa creativă” 2021-2027 oferă sprijin
artiștilor și creatorilor europeni contribuind la dezvoltarea într-o mai mare măsură a culturii și identității
europene1.
La nivel național, strategia se coordonează cu:
•
Planul de Amenajare a Teritoriului Național - secțiunile: (I) Rețele de transport, (II) Apă, (III)
Zone protejate, (IV) Rețeaua de localități (2014), (V) Zone de risc natural, (VIII) Zone cu resurse
turistice2;
•
Strategia de Dezvoltare Teritorială a României, 2035;
•
Strategii sectoriale, ce acoperă sectoare cheie ale dezvoltării precum capitalul uman,
infrastructura de conectivitate (Master Planul General de Transport), competitivitate
economică, valorificarea resurselor naturale, capacitatea administrativă, etc.;
•
Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei 2030,
•
Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului National 2007-2026
Totodată identificarea și prioritizarea proiectelor de investiții vor urmări liniile de finanțare propuse de
MFE pentru următorul exercițiu financiar, ce cuprind următoarele programe operaționale:

1

Programul „Europa creativă” joacă un rol important în promovarea artei, culturii și mass-mediei europene, acordând sprijin
pentru traducerea și promovarea operelor literare pe întregul teritoriu al UE realizarea de opere audiovizuale, inclusiv de jocuri
video; producția de conținut TV inovator și realizarea de coproducții europene și internaționale; acordarea de sprijin pentru
vânzarea pe piața internațională și circulația operelor europene străine pe toate platformele
2Legea nr. 190/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a zone cu resurse turistice (anexa nr 2, 4 și 6)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
Programul Operațional Transport (POT)
Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)
Programul Operațional Sănătate (POS)
Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)
Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)
Programul Operațional de Tranziție Justă (POTJ)
Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)
Programul Operațional Asistenţă Tehnică (POAT)

Formularea programelor și proiectelor de dezvoltare are de asemeni în vedere măsurile Guvernului
României pentru elaborarea Planului Național de Relansare și Reziliență necesar României pentru
accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și
Reziliență (OUG 18/2020).
Programul Operațional Regional al Regiunii Centru își propune atingerea a 7 obiective, ce vor ghida
totodată direcțiile de dezvoltare ale județului Alba, prin priorități de finanțare specifice. Aceste obiective
sunt următoarele:
1. Dezvoltarea unei economii regionale competitive, bazată pe cunoaștere și inovare, cu accent
asupra sectoarele de specializare inteligentă identificate la nivel regional, prin:
•
Susținerea dezvoltării structurilor de CDI în folosul întreprinderilor, a colaborării dintre
entitățile de cercetare și întreprinderi în vederea implementării rezultatelor cercetării,
participarea la rețele europene de CDI și crearea de sinergii cu alte programe, inițiative și
rețele parteneriale în sectoarele de specializare inteligentă
•
Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor din sectoarele de specializare
inteligentă regionale
•
Sprijinirea digitalizării întreprinderilor
•
Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă
2. Accelerarea procesului de digitalizare a sectorului public în special prin implementarea măsurilor
de smart city, dar și de digitalizare a serviciilor publice de la nivel local
3. Creşterea calităţii mediului înconjurător din localităţile Regiunii Centru prin promovarea eficienței
energetice, refacerea zonelor urbane şi a terenurilor degradate şi creşterea suprafeţei spaţiilor
verzi în centrele urbane, promovarea unei mobilități urbane durabile
4. Creșterea mobilității regionale prin sprijinirea dezvoltării și modernizării drumurilor județene și
locale care să asigure conectivitatea la rețele majore de transport
5. Îmbunătățirea accesului la educație, formare profesională și învățământ terțiar și a relevanței
competențelor și calificărilor dobândite pentru piața muncii prin dezvoltarea infrastructurii
educaționale de bază, a celei din învățământul profesional și tehnic si de la nivelul universităților
6. Dezvoltarea patrimoniului cultural, natural și a infrastructurilor de turism din zonele cu potential
turistic ridicat
7. Susținerea dezvoltării urbane integrate la nivelul municipiilor și orașelor din Regiunea Centru
Tot la nivel regional, coordonarea cu Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 20212027 se referă la stabilirea unor direcții de dezvoltare ale județului Alba în corelare cu domeniile strategice
și prioritățile specifice Regiunii Centru. Acestea din urmă sunt definite astfel:
Domeniul Strategic 1. Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă
 P.1.1 Întărirea capacității administrative a autorităților publice locale în vederea implementării
principiilor dezvoltării urbane integrate și sprijinirea cooperării la nivel microregional
 P.1.2 Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional și dezvoltarea
infrastructurii TIC, în mod special a infrastructurii de bandă largă
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P.1.3 Consolidarea rolului și funcțiilor așezărilor urbane din Regiunea Centru ca actori importanți
în asigurarea coeziunii teritoriale, sociale și a creșterii economice bazată pe cunoaștere

Domeniul strategic 2. Competitivitate economică, cercetare-dezvoltare și inovare
 P.2.1 Promovarea unui mediu de afaceri inovativ pentru o dezvoltare economică inteligentă
 P.2.2 Extinderea și diversificarea infrastructurii regionale și locale de afaceri, susținerea
clusterelor și dezvoltarea rețelelor de cooperare economică
 P.2.3. Susținerea sectorului regional de cercetare-dezvoltare pentru o creștere economică
inteligentă
 P.2.4 Creșterea gradului de internaționalizare a economiei și sercorului regional de CDI
Domeniul Strategic 3 ,Resurse umane, incluziune socială, ocupare și sănătate
 P.3.1. Îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței ofertei educaționale regionale, a serviciilor
şi accesului la educație la toate nivelurile
 P.3.2. Sprijinirea măsurilor active de ocupare și modernizarea pieței muncii
 P.3.3. Dezvoltarea infrastructurii, creșterea accesului și îmbunătățirea serviciilor acordate
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile
 P.3.4. Extinderea și modernizarea infrastructurii de sănătate, creșterea accesului și îmbunătățirea
serviciilor de sănătate, cercetare-dezvoltare, inovare în sănătate
Domeniul Strategic 4 Mediu, eficiență energetică și schimbări climatice
 P.4.1 Creşterea calităţii mediului înconjurător din așezările urbane și rurale din Regiunea Centru
 P.4.2 Creșterea eficienței utilizării energiei şi a altor resurse materiale
 P.4.3 Protejarea și conservarea biodiversității regionale
 P.4.4 Diminuarea efectelor schimbărilor climatice și prevenirea riscurilor naturale
Domeniul Strategic 5.Turism și patrimoniu cultural3
 P.5.1.Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural-istoric, valorificarea
patrimoniului turistic natural și creșterea utilizării potențialului balnear
 P.5.2. Modernizarea și extinderea infrastructurii regionale de cazare și de agrement și
îmbunătățirea serviciilor specifice
 P.5.3. Susținerea turismului de nișă, dezvoltarea activităților conexe turismului și integrarea
activităților turistice
 P.5.4. Asigurarea forței calificate de muncă în turism
Domeniul strategic 6. Dezvoltarea rurală, agricultura și silvicultura
 P.6.1. Eficientizarea sectorului agroalimentar și îmbunătățirea pregătirii profesionale a fermierilor
 P. 6.2. Susținerea activităților agricole în zonele montane
 P. 6.3. Valorificarea superioară, într-o manieră durabilă, a potențialului silvic regional
 P.6.4. Creșterea atractivității economice și diversificarea activităților economice în localitățile
rurale
 P.6.5. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităților rurale
 P.6.6. Dezvoltarea infrastructurii sociale, cultural-recreative și susținerea dezvoltării comunitare

3

POR 2021-2027, Regiunea de Dezvoltare Centru precizează că investițiile prevăzute în cadrul acestui domeniu strategic de
dezvoltare continuă intervențiile finanțate în perioadele anterioare de programare și vizează următoarele tipuri de acțiuni:

Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și natural;

Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros;

Dezvoltarea turismului balnear și de agrement;

Promovarea unor nise turistice inovative;

Imbunatatirea accesului către resursele și obiectivele turistice (ca activitate complementară celorlalte);

Dezvoltarea infrastructurilor integrate cu rol în administrare, protejare, informare și exploatare turistică sustenabilă;

Investiții în infrastructura din domeniul cultural
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1.3. Corelarea cu documentațiile existente la nivel județean
La nivel județean, formularea strategiei ia în considerare o serie de documente elaborate în cadrul
perioadei actuale de programare, a căror valabilitate durează până în 2023:








Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2014-2020
Strategia de protecție a monumentelor istorice din județul Alba, 2018-2023
Strategia judeţului Alba în domeniul sănătăţii, 2018-2023
Strategia judeţului Alba în domeniul energiei, 2018-2023
Strategia județului Alba privind dezvoltarea seviciilor comunitare de utilități publice, 2018-2023
Strategia de promovare a judeţului Alba ca destinaţie pentru investitori, 2018-2023
Strategia judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET în perioada 2018-2023
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CAPITOLUL 2: VIZIUNEA, OBIECTIVE STRATEGICE ȘI SPECIFICE
2.1 Viziunea și Misiunea 2030
In județul Alba vom susține dezvoltarea unui ecosistem uman în care proiectarea, implementarea și
extinderea proiectelor creează complementar valoare socială și economică pentru susținerea creșterii
competitivității și coeziunii teritoriale. Până în 2030, vom atrage noi investiții private, ce vor genera locuri
de muncă cu valoare adăugată ridicată și vom facilita creșterea numărului de vizitatori atrași de un mediu
multicultural și natural de excepție.
In județul Alba, recunoaștem beneficiul dat de (1). Diversitatea existentă în rândul comunităților noastre,
(2). Resursele naturale și culturale existente și de (3). Rezultatele activităților acestor comunități pentru
respectarea și promovarea valorilor și unicității lor.
Viziune:
In 2030 Județul Alba este:
 Un județ care conectează, promovează și susține dezvoltarea afacerilor păstrând și atrăgând noi
companii!
 Un județ care răspunde nevoilor cetățenilor prin servicii adevate, eficiente și de calitate!
 Un județ care promovează posibilități de odihnă și recreere variate într-un cadru natural și o atmosferă
culturală de excepție!
 Un județ în care asigurăm o administrare integră, transparentă și responsabilă, înțelegând că deciziile
pe care le luăm astăzi vor avea un ecou peste mai multe generații!
Misiune:
Viziunea proiectează imaginea județului de mâine în care domeniile economice, sociale și de mediu vor
transfera noi sarcini către administrațiile locale, cu scopul de a transforma în viitor viziunea în realitate.
Administrație este pregătită să abordeze dezvoltarea printr-un proces de pregătire, implementare și
evaluare a deciziilor prin proceduri eficiente de lucru.
Pentru atingerea viziunii, Consiliul Județean Alba va oferi cetățenilor săi servicii publice de calitate, sprijin
pentru o dezvoltare economică de succes și o administrare transparentă bazată pe următoarele valori:
1. Respect - cetățenii fiind tratați egal, cu demnitate și compasiune
2. Onestitate - administrația acționând corect și cu integritate,
3. Răspundere - administrația fiind responsabilă pentru toate acțiunile întreprinse și în interacțiune
cu publicul
4. Angajament în furnizarea serviciului public pentru cetățenii județului, corect și echitabil.
Principii ce stau la baza realizării viziunii de dezvoltare:
Cinci principii directoare susțin punerea viziunii în aplicare, după cum urmează:
1. Coeziunea teritorială - Viziunea susține dezvoltarea teritorială policentrică și echilibrată,
încurajând dezvoltarea integrată a zonele urbane, rurale și cadrului natural, sprijinind
conectivitatea teritorială a personelor, comunităților și firmelor, gestionând și oferind
accesibilitate la peisajului ecologic și cultural al județului. Viziunea este proiectată astăzi pentru
oamenii, resursele și valorile naturale și culturale ale generațiilor de mâine, în respectul indivizilor
și diversității de valori ale acestora.
2. Dezvoltarea durabilă – Viziunea trebuie să conducă la rezultate de durată, prin creşterea
competitivităţii județului, prin ridicarea standardului de viaţă a populației, creșterea gradului de
ocupare a forței de muncă, cu prioritate tineri și conservarea şi protejarea mediului natural și
construit. Pentru asigurarea durabilității proiectelor, un accent special va fi pus pe capacitatea de
finanțare a beneficiarilor publici, de operare și întreținere a proiectelor după finalizare.
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3. Integrarea și coordonarea – Viziunea conduce către propunerea pachetului de politici sectoriale,
susținute logic de programe și proiecte necesare rezolvării problemelor prioritare și atingerii
coeziunii sociale, teritoriale și creșterii competitivității economice a județului. Sinergia
proiectelor, valoarea adăugată a unui proiect pentru un alt proiect realizat anterior, sau propus
pentru finanțarea în perioada 2021-2027, este esențială.
4. Participarea și transparența – Viziunea pune preț și recunoaște contribuția comunităților,
instituțiilor și autorităților publice, ONG-urilor și voluntarilor interesați în dezvoltarea viitoare a
județului. În realizarea strategiei, este necesară colaborarea atât între autorităţile județene și
autorităţi locale, furnizori de servicii publice, cât şi între echipele de proiect și grupurile de lucru
și comunitatea locală. Participarea tuturor actorilor locali la formularea strategiei este esenţială
pentru ca aceștia să se identifice cu obiectivele şi programele formulate și să asigure mai departe
monitorizarea procesului de implementare.
5. Calitatea și responsabilitatea – Viziunea pledează pentru excelență prin îmbunătățirea continuă
a planificării, a investițiilor, a managementului și a formelor de parteneriat. Formularea și
implementarea strategiei este un proces orientat către obţinerea de rezultate. Succesul
comunităţilor de a-şi planifica viitorul dorit este determinat și de administraţia publică județeană,
care funcţionează eficient, are experienţă în realizarea de documente strategice și politici publice
și poate mobiliza toți factorii cu responsabilități în implementarea strategiei, după aprobarea
acesteia.
6. Adaptabilitate și flexibilitate – Viziunea are un orizont de acțiune pe termen lung în care nevoile,
interesele cetățenilor și ale firmelor se schimbă sub impactul revoluției tehnologice, al regulilor
pieței libere, al schimbărilor climatice, condițiilor de sănătate (ex. epidemii, pandemii) etc. Pentru
a răspunde în timp util la aceste schimbări trebuie folosite metode moderne de culegere și stocare
a datelor teritoriale, demografice, sociale și economice, dar și proceduri de completare cu noi
proiecte venite din partea comunităților, proiecte care răspund noilor schimbări.

2.2. Obiective strategice și specifice/sectoriale de dezvoltare
Strategia conectează problemele și nevoile județului cu obiective integrate de dezvoltare, coroborând
sectoarele vitale ale vieții comunitare cu specificul teritoriul județului Alba. In formularea obiectivelor sa considerat esențială coordonarea acestora cu rezultatele ce vor fi atinse și indicatorii cheie ce pot fi
monitorizați pe parcursul implementării strategiei. Obiectivele strategice cuplează sistemul urban și rural
cu valorile cadrului natural, cu calitatea vieții comunităților, dezvoltarea economică, cu gradul de
accesibilitate și mobilitate. Acest agregat este susținut de capacitatea administrativă, a cărei performanță
asigură realizarea strategiei în parametrii formulați.

Obiectiv strategic 1:
Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea competitivității economiei județului
Justificarea obiectivului:
Accesul la cunoștere într-o lume globală și competitivitatea economică nu pot fi abordate separat, nici
tematic, nici spațial. Competitivitatea bazată pe avantajele poziționării geografice oferă noi oportunități
de valorificare a amplasamentelor pentru noi investiții. Dacă la nivelul comunităților, cunoașterea
favorizează procesul de identificare a schimbării în sectoarele ce determină creșterea factorilor de
localizare și modul de adaptare la schimbare a acestor comunități, la nivelul indivizilor abilitățile,
cunoștințele și calificările dobândite pe parcursul vieții facilitează accesul la piața de muncă și valorificări
inovative ale potențialului economic al județului Alba.
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Obiectiv sectorial 1.1:
Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate Durabilă: Creșterea gradului de conectivitate la
infrastructura de transport și la rețele de energie și TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori
Obiectiv sectorial 1.2:
Domeniul: Forță de muncă: Asigurarea necesarului de forță de muncă calificată și adaptată la cerințele
mediului de afaceri din județ
Obiectiv sectorial 1.3:
Domeniul: Specializare economică inteligentă: Diversificarea și modernizarea economiei și a serviciilor
publice prin dezvoltarea capacităților de cercetare, inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
Obiectiv sectorial 1.4:
Domeniul: Antreprenoriat și IMM-uri: Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a sectorului IMM în vederea
diversificării și creșterii competitivității economiei județene, cu precădere în domeniile regionale de
specializare inteligentă
Obiectiv sectorial 1.5:
Domeniul: Turism: Consolidarea sectorului turistic prin îmbunătățirea infrastructurii de profil în zone
rurale și urbane și diversificarea serviciilor pentru nișele cu potențial ale județului
Obiectiv sectorial 1.6:
Domeniul: Agricultură: Creșterea veniturilor fermierilor și promovarea siguranței alimentare, prin
încurajarea unei agriculturi bazate pe activități cu valoare adăugată ridicată, produse bio și lanțuri de
furnizare integrate

Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor care asigură creșterea calității vieții
în zonele urbane și rurale ale județului
Justificarea obiectivului:
Investițiile realizate și creșterea economică au schimbat imaginea județului, acesta devenind o societate
multiculturală complexă, cu un stil de viață mult mai divers, rezultat al cererii rezidenților, firmelor și
vizitatorilor, cu interese și așteptări diferite, uneori contradictorii, ce solicită modificări ce privesc modul
de locuire, de muncă, și de recreere. Implementarea de noi măsuri în sprijinul asigurării unui nivel ridicat
al calității vieții trebuie să fie abordată integrat, pentru a asigura creșterea atractivității zonelor rurale și
urbane în mod durabil. Calitatea vieții și incluziunea socială solicită integrarea politicilor sectoriale în
materie de locuințe, echipare edilitară, îngrijire medicală, educație și siguranță, într-un context spațial cu
funcțiuni și nevoi complexe.
Obiectiv sectorial 2.1:
Domeniul: Spațiul public: Creșterea atractivității, funcționalității și siguranței spațiului public cu asigurarea
de măsuri de adaptare pentru persoane cu dizabilități
Obiectiv sectorial 2.2:
Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație, sănătate și servicii sociale: Creșterea coeziunii
sociale prin asigurarea accesului cetățenilor, cu precădere al celor proveniți din comunități marginalizate
și din grupuri defavorizate, la servicii de educație, sănătate și sociale
Obiectiv sectorial 2.3:
Domeniul: Utilități publice de bază: Modernizarea rețelelor de infrastructură edilitară și adaptarea lor la
măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și la tehnologii de reducere a poluării aerului, solului și
apelor
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Obiectiv sectorial 2.4:
Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile cultural-sportive și de recreere: Protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural, concomitent cu diversificarea oportunităților atractive de petrecere a
timpului liber pentru locuitorii județului
Obiectivul strategic 3: Asigurarea unui mediu curat, rezilient și sigur pentru dezvoltarea durabilă a
județului, menținerea calității peisajului și creșterea atractivității acestuia pentru locuitori și turiști
Justificarea obiectivului:
Județul Alba trece la un alt nivel de dezvoltare, bazat pe o abordare ecologică, în care factorii antropici și
natura conlucrează pentru a asigura o dezvoltare durabilă într-un teritoriu atractiv și sigur în fața
schimbărilor climatice. Resursele naturale au reprezentat baza economică a județului. Patrimoniul natural
a ajutat, prin resurse, comunitățile locale în dezvoltarea lor economică și socială. In ultimul deceniu, sub
efectul influenței economiei globale, noi activități economice au devenit lideri în dezvoltarea județului.
Mai mult, schimbările în comportamentul comunităților privind înțelegerea valorii în timp a resurselor
naturale, într-o manieră prudentă și durabilă, conduc către alte concepte cheie, precum prevenire,
protejare, energie verde, economie circulară, etc.
Obiectiv sectorial 3.1:
Domeniul: Patrimoniul natural, biodiversitatea și infrastructura verde: Protejarea și conservarea
biodiversității și dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre
Obiectiv sectorial 3.2:
Domeniul: Schimbări climatice, riscuri și reziliență la dezastre: Creșterea capacității de prevenire și
gestiune a riscurilor, respectiv de adaptare a județului la schimbările climatice
Obiectiv sectorial 3.3:
Domeniul: Eficiență energetică și energie verde: Reducerea emisiilor cu efect de seră, prin promovarea
eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile
Obiectiv sectorial 3.4:
Domeniul: Deșeuri și economie circulară: Prevenirea generării și depozitării deşeurilor, prin creșterea
gradului de reciclare, tratare și valorificare în scop energetic
Obiectiv sectorial 3.5:
Domeniul: Poluare: Reducerea surselor de poluare și a procesului de degradare a factorilor de mediu de
pe teritoriul județului Alba rezultată din activități antropice
Condiționalități pentru implementarea strategiei de dezvoltare:
Obiectivele de dezvoltare a județului prin investiții multisectoriale solicită și obiective direcționate către
infrastructura administrativă a județului, ale cărei performanțe asigură realizarea strategiei în parametrii
formulați. Obiectivele care ghidează dezvoltarea capacității administrative pentru perioada 2021-2027
sunt următoarele:
Obiectiv strategic 4: Intărirea capacității de management al dezvoltării, a accesibilității și calității
serviciilor publice furnizate de administrația publică locală
Justificarea obiectivului:
Dezvoltarea durabilă a județului solicită și o dezvoltare durabilă a capacității de planificare a resurselor
economice, sociale și teritoriale, dar și de răspuns la problemele generate de dezvoltarea economică și
de impactul schimbărilor climatice. Misiunea consiliului județean în perioada 2021-2027 solicită o
eficientizarea a procesului integrat de informare, coordonare, pregătire, implementare și evaluare a
deciziilor, dar și o mai mare apropiere de cetățeni prin creșterea și diversificarea capacității de comunicare
cu diverse grupuri interesate în dezvoltarea județului Alba. Digitalizarea serviciilor și eficientizarea
procesului de lucru prin folosirea de mijloace TIC, conduc la reducerea timpului de răspuns la acte
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administrative, informare on-line și la creșterea accesului cetățenilor în procesul de luare a deciziilor
legate de probleme de interes local.
Obiectiv sectorial 4.1:
Domeniul: Digitalizare, cooperare și transparență: Implementarea de soluții TIC, de implicare comunitară,
comunicare și transparentizare pentru furnizarea de servicii publice adaptate schimbărilor sociale și
nevoilor comunităților locale
Obiectiv sectorial 4.2:
Domeniul: Capacitate administrativă: Asigurarea resurselor umane, financiare, logistice, tehnice și
informaționale pentru managementul eficient al dezvoltării județului
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2.3. Centralizatorul obiectivelor de dezvoltare a județului Alba
Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea competitivității economiei județului

Obiectiv sectorial
1.1:
Domeniul:
Conectivitate,
Accesibilitate și
Mobilitate Durabilă
Creșterea gradului
de conectivitate la
infrastructura de
transport și la rețele
de energie și TIC, ce
contribuie la
localizarea de noi
firme și vizitatori

Obiectiv sectorial
1.2:
Domeniul: Forță de
muncă
Asigurarea
necesarului de forță
de muncă calificată
și adaptată la
cerințele mediului
de afaceri din județ

Obiectiv sectorial
1.3:
Domeniul:
Specializare
economică
inteligentă
Diversificarea și
modernizarea
economiei și a
serviciilor publice
prin dezvoltarea
capacităților de
cercetare, inovare și
adoptarea
tehnologiilor
avansate

Obiectiv sectorial
1.4:
Domeniul:
Antreprenoriat și
IMM-uri
Dezvoltarea
spiritului
antreprenorial și a
sectorului IMM în
vederea
diversificării și
creșterii
competitivității
economiei
județene, cu
precădere în
domeniile regionale
de specializare
inteligentă

Obiectiv sectorial
1.5:
Domeniul: Turism
Consolidarea
sectorului turistic
prin îmbunătățirea
infrastructurii de
profil în zone rurale
și urbane și
diversificarea
serviciilor pentru
nișele cu potențial
ale județului

Obiectiv sectorial
1.6:
Domeniul:
Agricultură
Creșterea
veniturilor
fermierilor și
promovarea
siguranței
alimentare, prin
încurajarea unei
agriculturi bazate
pe activități cu
valoare adăugată
ridicată, produse
bio și lanțuri de
furnizare integrate

Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor ce asigură creșterea calității vieții în
zonele urbane și rurale ale județului

Obiectiv sectorial 2.1:
Domeniul: Spațiul public
Creșterea atractivității,
funcționalității și siguranței
spațiului public cu asigurarea
de măsuri de adaptare pentru
persoane cu dizabilități

Obiectiv sectorial 2.2:
Domeniul: Incluziune și acces
nediscriminatoriu la educație,
sănătate și servicii sociale
Creșterea coeziunii sociale prin
asigurarea accesului
cetățenilor, cu precădere al
celor proveniți din comunități
marginalizate și din grupuri
defavorizate, la servicii de
educație, sănătate și sociale

Obiectiv sectorial 2.3:
Domeniul: Utilități publice de
bază
Modernizarea rețelelor de
infrastructură edilitară și
adaptarea lor la măsuri de
îmbunătățire a eficienței
energetice și la tehnologii de
reducere a poluării aerului,
solului și apelor

Obiectiv sectorial 2.4:
Domeniul: Patrimoniul istoric
și facilitățile culturale și de
recreere
Protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului
cultural, concomitent cu
diversificarea oportunităților
atractive de petrecere a
timpului liber pentru locuitorii
județului

Obiectivul strategic 3: Asigurarea unui mediu curat, rezilient și sigur pentru dezvoltarea durabilă a județului,
menținerea calității peisajului și creșterea atractivității acestuia pentru locuitori și turiști

Obiectiv sectorial 3.1:
Domeniul: Patrimoniul
natural, biodiversitatea
și infrastructura verde
Protejarea și
conservarea
biodiversității și
dezvoltarea
infrastructurii verzialbastre

Obiectiv sectorial 3.2:
Domeniul: Schimbări
climatice, riscuri și
reziliență la dezastre
Creșterea capacității de
prevenire și gestiune a
riscurilor, respectiv de
adaptare a județului la
schimbările climatice

Obiectiv sectorial 3.3:
Domeniul: Eficiență
energetică și energie
verde
Reducerea emisiilor cu
efect de seră, prin
promovarea eficienței
energetice și a utilizării
resurselor regenerabile

Obiectiv sectorial 3.4:
Domeniul: Deșeuri și
economie circulară
Prevenirea generării și
depozitării deşeurilor,
prin creșterea gradului
de reciclare, tratare și
valorificare în scop
energetic

Obiectiv sectorial 3.5:
Domeniul: Poluare
Reducerea surselor de
poluare și a procesului
de degradare a factorilor
de mediu de pe
teritoriul județului Alba
rezultată din activități
antropice
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2.4. Coordonarea obiectivelor sectoriale cu nevoile identificate
Obiective sectoriale
Obiectiv sectorial 1.1:
Creșterea gradului de
conectivitate la infrastructura de
transport și la rețele de energie
și TIC, ce contribuie la localizarea
de noi firme și vizitatori

Obiectiv sectorial 1.2:
Asigurarea necesarului de forță
de muncă calificată și adaptată la
cerințele mediului de afaceri din
județ

Obiectiv sectorial 1.3:
Diversificarea și modernizarea
economiei și a serviciilor publice
prin dezvoltarea capacităților de
cercetare, inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate
Obiectiv sectorial 1.4:
Dezvoltarea spiritului
antreprenorial și a sectorului
IMM în vederea diversificării și
creșterii competitivității
economiei județene, cu
precădere în domeniile regionale
de specializare inteligentă

Obiectiv sectorial 1.5:

Răspund nevoilor cetățenilor
Răspund nevoilor firmelor
Răspund nevoilor turiștilor
prin:
prin:
prin:
Creșterea conectivității și mobilității, realizate prin (1). reabilitarea și modernizarea infrastructurii de
transport inclusiv lucrările de artă conexe, și (2). modernizarea și tehnologizarea sistemului de
transport public precum și creșterea conectivității la rețele de transport și distribuție a energiei
electrice, gaze naturale și internet realizate prin (1). conectarea UAT-urilor care nu au în prezent acces
la aceste rețelei și (2). modernizarea și extinderea rețelelor în interiorul UAT-urilor.
Imbunătățirea accesului
Creșterea accesului
Creșterea accesului vizitatorilor
persoanelor și bunurilor
persoanelor la locul de muncă
la obiectivele culturale sau
acestora pe teritoriul județului,
prin navetă între localități din
naturale distribuite pe intreg
reducerea timpului parcurs
județ sau inter-județean, al
teritoriul județului.
între diverse puncte de interes,
bunurilor către piețe de
reducerea emisiilor CO2 și
desfacere interne/regionale și
Creșterea confortului în cadrul
promovarea formelor de
internaționale.
unităților de cazare și de
transport non-auto precum
alimentație, creșterea
bicicleta.
Creșterea atractivității
mijloacelor de promovare a
factorilor de amplasare
afacerilor din turism, a
Creșterea confortului în cadrul
solicitați de firme, contribuție
informațiilor ce identifică și
locuințelor și facilitarea unor
la creșterea productivității,
descriu caracteristicile valorilor
activități în cadrul gospodăriilor realizarea unui cadru
culturale și naturale.
prin utilizarea de surse de
modern/eficient de
energie, asigurarea iluminatului comunicare, promovare a
public, conectivitatea
firmelor și de acces la forme de
persoanelor interesate la rețele
formare on-line.
de comunicare, profesionale și
de cunoaștere/educare.
Abordarea integrată a resurselor umane cu deschidere către rețele de educare și formare
multisectoriale și profesionale contribuie la formarea unei noi personalități mai active în dezvoltarea
personală.
Creșterea capitalului uman și
Contribuția personalului
Creșterea gradului de
adaptarea persoanelor la
calificat la dezvoltarea firmelor
satisfacție a turiștilor prin
caracteristicile piaței de muncă; și la creșterea productivității
formarea personalului calificat
acestora;
din sectorul Ho.Re.Ca și prin
Cetățenii de diverse vârste se
accesul la informații privind
vor adapta educației
Creșterea capacității de
infrastructura de turism
internaționale bazate pe
marketing a firmelor prin
existentă în județ;
cunoaștere activă, continuă,
angajarea de personal calificat;
având acces la rețele naționale
și internaționale de surse de
Dezvoltarea resurselor umane
educație, formare și informare;
prin programe de formare.
In funcție de profesie, fiecare
cetățean poate transfera aceste
informații către comunitate
prin instituțiile din care fac
parte, sau rețele de socializare.
Realizarea parteneriatelor dintre instituții academice și de cercetare și firme private și instituții
publice în sensul modernizării unor sectoare economice și de servicii publice
Cetățenii beneficiază de
Implicarea personalului calificat
Realizarea de noi forme de
servicii publice eficiente
în producerea de aplicații de
marketing pentru servicii și
rezultate din proiecte de
interes în beneficiul sectorului
produse turistice.
cercetarea precum epublic și privat.
administrație, e-sănătate, etc.
Dezvoltarea comercială și internaționalizarea IMM-urilor, servicii de spijin, realizarea de investiții în
active legate de activități de cercetarea și inovare, activități de cercetare și inovare, digitalizarea
serviciilor, start-up în domenii TIC, infrastructura comercială pentru IMM-uri, transfer de tehnologie și
cooperare, etc
Cetățenii pot beneficia de
Creșterea gradului de
Folosirea de aplicații TIC pentru
avantajul de a-și conduce
digitalizare conduce la
dezvoltarea serviciilor de
propria afacere inclusiv
realizarea unor grupări de firme
marketing și de promovare a
coooperarea în rețea.
care prin transfer de tehnologie
traseelor și a valorilor naturale
și cooperare pot contribui la
și culturale.
diversificarea activităților de
servicii și de spijin în producție.
Dezvoltarea turistică prin deschiderea către piețe naționale și internaționale (prin aeroporturile din
vecinătate), prin realizarea de investiții în modernizarea fondului construit, de activități de
digitalizarea serviciilor, transfer de tehnologie și cooperare
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prin îmbunătățirea infrastructurii
de profil în zone rurale și urbane
și diversificarea serviciilor pentru
nișele cu potențial ale județului

Obiectiv sectorial 1.6:
Creșterea veniturilor fermierilor
și promovarea siguranței
alimentare, prin încurajarea unei
agriculturi bazate pe activități cu
valoare adăugată ridicată,
produse bio și lanțuri de
furnizare integrate
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Coroborat cu procesul de
Protejarea, dezvoltarea și
Turiștii beneficiază de o
îmbunătățire a utilităților
promovarea activelor turistice
varietate de posibilități de
publice, prin reabilitarea
și servicii turistice conexe;
cazare într-o varietate de zone
gospodăriilor rurale și a
cu peisaje naturale și culturale,
apartamentelor din zonele
Creșterea capacității de
în condiții de cazare și de
urbane, cetățenii au
marketing a firmelor pentru
alimentare cu nivel ridicat.
posibilitatea obținerii de
valorificarea potențialului
venituri prin închirierea de
construit și natural și de
Turiștii beneficiază de
spații pentru turiști.
dezvoltare a resurselor umane
rezultatul activităților
prin programe de formare.
implementate de sectorul
public și privat în protejarea
patrimoniului cultural și
dezvoltarea serviciilor
culturale.
Dezvoltarea dinamicii rurale cu asigurarea unor venituri stabile şi a unui standard de viaţă echitabil
pentru populaţia ocupată în agricultură, prin îmbunătăţirea sistemului de producţie în condiții de
protejare a mediului înconjurător și de protejare a calității alimentelor și a sănătății consumatorilor,
susținute de măsuri de sprijinire a tranziției digitale în agricultură
Cumpărarea de produse de
Investițiile în cercetare și
Turiști beneficiază de un cadru
calitate;
inovare cu consolidarea
integrat format din calitatea
fluxurilor de cunoștințe și a
mediului-valorile culturaleGenerarea unui venit echitabil
legăturilor dintre cercetare și
alimentație sigură, sănătoasă.
pentru familiile de fermieri;
practică;
Ridicarea capacității privind
informarea, producerea și
vânzarea produselor.

Colaborare între tinerii fermieri
și fermierii mai experimentați,
prin îmbunătățirea transferului
de cunoștințe;
Acordarea sprijinului financiar
în condiții de respectare a
normelor de reducere a
utilizării pesticidelor sau
antibioticelor.

Obiective sectoriale
Obiectiv sectorial 2.1:
Creșterea atractivității,
funcționalității și siguranței
spațiului public cu asigurarea de
măsuri de adaptare pentru
persoane cu dizabilități

Obiectiv sectorial 2.2:
Creșterea coeziunii sociale prin
asigurarea accesului cetățenilor,
cu precădere al celor proveniți
din comunități marginalizate și
din grupuri defavorizate, la
servicii de educație, sănătate și
sociale

Răspund nevoilor cetățenilor
Răspund nevoilor firmelor
Răspund nevoilor turiștilor
prin:
prin:
prin:
Creșterea atractivității și funcționalității prin reabilitarea și extinderea spațiilor pietonale și verzi în
condiții de siguranță, respect față de accesul personelor cu dizabilități, prin valorificarea patrimoniului
cultural/stil local, și protecția mediului înconjurător
Mărirea suprafaței spațiului
Creșterea interesului de
Creșterea interesului de vizitare
pietonal, al spațiilor verzi, al
localizare a firmelor, determinat
a județului, determinat de
dotărilor și facilităților de
de calitatea spațiilor publice din
calitatea spațiilor publice din
recreere adaptate vârstelor și
zonele urbane și rurale.
zonele urbane și rurale și de
persoanelor cu dizabilități, a
calitatea patrimoniului cultural.
infrastructurii de ciclism.
Implementarea drepturilor sociale prin realizarea infrastructurii de educație, de sănătate și sociale și
prin incluziune socială în condiții de respect față de valorile culturale, protecție a mediului și de
eficiență energetică.
Mărirea funcționalității și
Creșterea interesului
Accesarea serviciilor publice de
siguranței utilizării spațiilor în
instituțiilor/firmelor în condiții
sănătate în cazuri de boală sau
clădirile publice, inclusiv
de creștere a eficienței
accidente.
măsuri de adaptare pentru
energetice a clădirilor și
persoane cu dizabilități;
reducerii costurilor de operare.
Sprijin pentru educația
timpurie, pentru învățământul
primar și secundar, terțiar,
pentru educația adulților și a
membrilor din grupuri
marginalizate;

Obiectiv sectorial 2.3:

Achiziția de echipamente, active
mobile;
Digitalizarea serviciilor.

Imbunătățirea serviciilor de
îngrijire familială, în cadrul
comunității, de îngrijire pe
termen lung, de protecție
socială și de combatere a
deprivării materiale.
Creșterea numărului de abonați publici și privați, în urma modernizării infrastucturii rețelelor de apă
potabilă, canalizare, iluminat public, în condiții de eficiență a folosirii resurselor naturale și a protecției
mediului
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Modernizarea rețelelor de
infrastructură edilitară și
adaptarea lor la măsuri de
îmbunătățire a eficienței
energetice și la tehnologii de
reducere a poluării aerului,
solului și apelor

Obiectiv sectorial 2.4:
Protecția și valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural,
concomitent cu diversificarea
oportunităților atractive de
petrecere a timpului liber pentru
locuitorii județului
Obiective sectoriale
Obiectiv sectorial 3.1:
Protejarea și conservarea
biodiversității și dezvoltarea
infrastructurii verzi-albastre

Obiectiv sectorial 3.2:
Creșterea capacității de
prevenire și gestiune a riscurilor,
respectiv de adaptare a județului
la schimbările climatice
Obiectiv sectorial 3.3:
Reducerea emisiilor cu efect de
seră, prin promovarea eficienței
energetice și a utilizării
resurselor regenerabile
Obiectiv sectorial 3.4:
Prevenirea generării și
depozitării deşeurilor, prin
creșterea gradului de reciclare,
tratare și valorificare în scop
energetic
Obiectiv sectorial 3.5:
Reducerea surselor de poluare și
a procesului de degradare a
factorilor de mediu de pe
teritoriul județului Alba rezultată
din activități antropice

Creșterea gradului de confort
al locuințelor/gospodăriilor;
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Creșterea gradului de confort al
Creșterea gradului de confort în
spațiilor deținute de firme
exploatarea spațiilor din
private sau de instituții publice;
rețeaua Ho.Re.Ca;

Reducerea riscului de
îmbolnăvire datorat lipsei
accesului la apă potabilă și
calității apei din fântâni (zone
rurale)
Reducerea costurilor de
exploatare prin contorizare
consumurilor.
Aducerea în stare de utilizare și vizitare a clădirilor ce fac parte din lista monumentelor istorice și a
spațiilor publice deschise aferente acestora
Creșterea gradului de
Creșterea gradului de
Decizia de a alege vizitarea unor
apartenență la identitatea
atractivitate a comunităților și
zone cu valoare arhitecturală și
locală conferită de patrimoniul
implicit a deciziei de localizare a
cu evenimente culturale de
cultural tangibil și intangibil.
firmelor
calitate.

Răspund nevoilor cetățenilor
Răspund nevoilor firmelor
Răspund nevoilor turiștilor
prin:
prin:
prin:
Protejarea averii verzi a județului de la faza de proiectare a infrastructurii de transport, la cea de
administrare a zonelor protejate, de restaurare și de utilizare durabilă a acestora, în parteneriat cu
comunitățile locale, ONG-uri și turiștii/vizitatori.
Recreere, educare prin
Recreere, educare prin
Mărirea ofertei turistice prin
asigurarea protecției
asigurarea protecției
asigurarea continuității și
patrimoniului natural, a
patrimoniului natural, a
protecției patrimoniului natural
biodiversității și menținerea
biodiversității și menținerea
și menținerea peisajului specific
peisajului natural specific
peisajului natural specific
Capacitatea de adaptare la schimbările climatice, măsuri de prevenire și de management al riscurilor
legate de climă, cu prioritate inundații, furtuni și secetă
Cunoașterea prin măsuri de
Cunoașterea prin măsuri de
Cunoașterea prin măsuri de
sensibilizare și protecție civilă
sensibilizare și protecție civilă a
sensibilizare și protecție civilă a
a vieții și proprietăților.
vieții și proprietăților.
vieții și proprietăților.
Dezvoltarea utilizării energiei verzi în zone sau pentru funcțiuni adaptabile și contribuția județului la
tranziția către o energie nepoluantă la nivel regional și național
Reducerea gradului de saracie
energetica a locuitorilor din
zone defavorizate prin acces la
surse de energie regenerabila

Cresterea competitivitatii
Asigurarea de servicii turistice
firmelor prin reducerea
verzi - cu amprenta de carbon
costurilor cu energia dar si a
redusa
amprentei de carbon a
activitatii acestora
Gestionarea deșeurilor menajere și comerciale / industriale cu implementarea măsurilor de reducere,
sortare și reciclare pentru ridicarea calității mediului și prevenirea accidentelor privind poluarea
solului și apelor
Beneficiul unui mediu curat și
al unui risc sanitar scăzut.

Beneficiul unui mediu curat și al
unui risc sanitar scăzut.

Beneficiul unui mediu curat și al
unui risc sanitar scăzut.

Oportunități de business în
economia circulară
Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate/poluate și eliminarea riscurilor
accidentelor din surse antropice, ce pot fi amplificate prin efectele schimbărilor climatice (ploi
torențiale, furtuni)
Beneficiul unui mediu curat pe
Beneficiul unui mediu curat pe
Beneficiul unui mediu curat pe
întreg teritoriul județului.
întreg teritoriul județului
întreg teritoriul județului.
Oportunități de introducere pe
piața imobiliară a terenurilor
după decontaminarea acestora.

Obiective sectoriale
Obiectiv sectorial 4.1:
Implementarea de soluții TIC,
de implicare comunitară,
comunicare și transparentizare
pentru furnizarea de servicii
publice adaptate schimbărilor
sociale și nevoilor
comunităților locale

Răspund nevoilor cetățenilor
Răspund nevoilor firmelor
Răspund nevoilor turiștilor prin:
prin:
prin:
Folosirea de servicii și aplicații de e-sănătate, învățământ on-line pentru comunități izolate și de aplicații
personalizate/adaptate situațiilor de crize sanitare (ex. covid-19)
Dezvoltarea mijloacelorde comunicare, cu informații și moduri de comunicare personalizate pe grupuri de
vârstă și de interes privind cauze de interes public
Beneficiul primirii unor servicii
Beneficiul unor servicii publice
Accesul la politici culturale și de
publice rapide pentru situtații
rapide pentru situtații de
protecție și promovare a
de necesitate, urgență;
necesitate, urgență.
patrimoniului istoric.
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Beneficiul primirii unor servicii
de prim ajutor în cazuri de
sănătate;

Obiectiv sectorial 4.2:
Asigurarea resurselor umane,
financiare, logistice, tehnice și
informaționale pentru
managementul eficient al
dezvoltării județului
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Beneficiul unor servicii publice
rapide pentru situații de necesitate,
urgență.

Beneficiul primirii unor servicii
on-line pentru zone greu
accesibile.
Îmbunătățirea capacității de implementare de proiecte și de monitorizare a strategiei de dezvoltare
Accesibilitate la informații
privind implementarea
proiectelor

Accesul la inițiative ce privesc
formularea de politici ce pot
servi în procesul de luare de
decizii privind localizarea/
dezvoltarea firmelor

Accesibilitate la informații
actualizate ce susțin luarea deciziilor
de călătorie și procesul de
vizitare/consum cultural.
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2.5. Scenarii de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
Pentru perioada 2021-2027, dezvoltarea județului, în baza obiectivelor formulate precum și a resurselor
financiare, tehnologice și umane disponibile, poate să răspundă nevoilor cetățenilor, firmelor și a
vizitatorilor prin inițiative și proiecte ce conturează trei scenarii posibile.
SCENARIUL

SCENARIUL 1:

DEZVOLTARE PRIN
REDUCEREA
DISPARITĂȚILOR
EXISTENTE INTRE PARTEA DE EST SI DE
VEST A JUDETULUI

DESCRIEREA SCENARIULUI ȘI PRIORITĂȚILE DE INTERVENȚIE
AFERENTE
Perspectiva din spatele acestui scenariu este aceea în care creșterea
sustenabilă a județului Alba se poate produce în principal prin
reducerea decalajelor de dezvoltare socio-economică dintre Culoarul
Mureșului, mai conectat, dens populat, urbanizat și implicit mai
atractiv pentru locuitori și investitori, respectiv partea de vest (Munții
Apuseni) și cea de est (Podișul Târnavelor) care concentrează o
populație în curs de scădere și îmbătrânire, expusă riscului de sărăcie
și excluziune.
În acest scenariu, investițiile publice de la nivelul județului vor fi
dirijate către cele două zone indicate mai sus și vor viza, în principal,
modernizarea rețelei de drumuri naționale, județene și comunale
care le traversează, extinderea rețelelor de utilități publice,
îmbunătățirea serviciilor educaționale, medicale, sociale, culturale,
dezvoltarea infrastructurii turistice, sprijinirea fermelor mici/bio,
conservarea și promovarea patrimoniului natural și construit în
sprijinul dezvoltării turismului etc.
Principalul risc asociat acestui scenariu este cel de sustenabilitate
financiară a investițiilor. Zonele respective se caracterizează printr-un
număr foarte mare de sate mici, cu densitate redusă în vatră (de tip
răsfirat sau chiar risipit în zona montană), în curs de depopulare și cu
o populație îmbătrânită. Aducerea acestora la standardele de viață
(de ex. cele edilitare) din mediul urban implică eforturi financiare
uriașe (de ex. extinderea apei și canalizării în sute de sate) și este
foarte probabil să nu aibă impactul scontat (de ex. un număr mic de
familii își vor permite plata noilor servicii, școlile modernizate vor fi
desființate din lipsa efectivelor minimale de copii etc.).

SCENARIUL

2:

DEZVOLTARE
POLICENTRICĂ, PRIN CONECTAREA SI
CONSOLIDAREA REȚELEI URBANE

Premiza de la care pleacă acest scenariu este faptul că județul Alba
nu dispune, asemenea județelor învecinate (Cluj, Sibiu, Mureș, Bihor),
de o aglomerare urbană de mari dimensiuni care să poată deservi
satisfăcător întregul județ cu oportunități de ocupare, servicii publice
și private. În acest context, județul ar trebui gândit ca un puzzle de
zone urbane funcționale dezvoltate în jurul municipiilor și orașelor
existente.
Concret, acest scenariu presupune, în principal, concentrarea
investițiilor publice în mediul urban în defavoarea celui rural, pentru
consolidarea rolului de centralitate al orașelor din județ (Alba Iulia,
Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir, Zlatna, Ocna Mureș, Abrud, Câmpeni, Teiuș),
astfel încât să acestea să atragă investiții private generatoare de
locuri de muncă, adaptate la specificul local, respectiv să poată
furniza servicii publice (educație și formare, sănătate, asistență
socială, cultură, sport, recreere etc.) pentru locuitorii lor și ai
comunelor învecinate. Unii pași în direcția acestui scenariu au fost de
altfel realizați prin master plan-urile de apă-canal și deșeuri, gândite
tot policentric, prin organizarea unor servicii publice (de ex.
ambulanță, ISU, judecătorii, spitale și ambulatorii, puncte de lucru ale
diferitelor instituții, etc.).
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Principalul avantaj al acestui model de dezvoltare este constituit de
eficiența investițiilor publice și economiile de scară asociate acestora
(de ex. în loc să se reabiliteze școlile din 10 comune cu un număr mic
de elevi, se optează pentru construcția unui campus școlar în orașul
din apropierea acestora, unde copii să se deplaseze cu microbuzul, iar
unii dintre aceștia chiar să poată fi cazați).
Principalul risc asociat acestui scenariu este acutizarea fenomenului
(natural, de altfel, într-o economie de piață) de adâncire a
disparităților rural-urban. În plus, acesta va aduce satisfacția
populației din orașe, dar evidente nemulțumiri în rândul celei din
zonele rurale, unde autoritățile locale vor câștiga mai greu încrederea
și susținerea cetățenilor din comună în lipsa fondurilor de la bugetul
județean sau național pentru investiții publice noi.

SCENARIUL

3:

DEZVOLTARE
MONOCENTRICĂ, ÎN JURUL UNEI
AGLOMERĂRI URBANE COMPETITIVE PE
PLAN REGIONAL ȘI NAȚIONAL

Acest scenariu vine practic să însoțească trendul existent la nivel
județean de mai bine de două decenii, respectiv acela de concentrare
a resurselor în jurul conurbației Alba Iulia – Sebeș – Blaj (cu extensii
către Cugir și Teiuș). Premiza de la care pleacă acest scenariu este că
județul poate să recupereze decalajele de dezvoltare față de vecinii
săi (Cluj, Mureș, Sibiu, Bihor) doar prin consolidarea unui pol urban
capabil să concureze cu reședințele acestora pentru atragerea de
forță de muncă și capital, dar și pentru creșterea masei demografice
care să atragă, la rândul ei, investiții și să justifice investiții publice de
amploare realizate cu fonduri guvernamentale sau europene.
Acest scenariu implică, practic, o concentrare a investițiilor publice în
consolidarea unui zone urbane funcționale de tip conurbație, care să
cuprindă orașele Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir și Teiuș, precum și
comunele din imediata apropiere a acestora, care sunt deja antrenate
într-un proces de suburbanizare (de ex. Ciugud, Sântimbru, Galda de
Jos, Vințu de Jos etc.) – totalizând circa 150.000 de locuitori. Aceste
investiții ar viza, cu prioritate, dezvoltarea infrastructurii conective
(de ex. sisteme metropolitane de transport public, velo, noi legături
rutiere, centuri etc.), de afaceri (parcuri industriale, tehnologice,
incubatoare / acceleratoare), educaționale (consolidarea rolului de
centru universitar al municipiului Alba Iulia, dezvoltarea de
campusuri de învățământ profesional dual, a rețelei de creșe și
grădinițe în noile zone de dezvoltare), de regenerare urbană,
agrement și recreere, de locuire etc. Toate subsumate conceptului de
calitate a vieții, astfel încât această aglomerare să devină o
alternativă viabilă la orașele mai mari din regiune.
Principalul avantaj al acestui scenariu, considerat preferabil, este
efectul de concentrare al investițiilor într-un teritoriu cu o densitate
economică și demografică care conduce la creșterea impactului și a
efectelor multiplicatoare ale acestora în județ și regiune.
Implementarea unui astfel de model de dezvoltare (cunoscut în
literatura de specialitate ca teoria polilor de creștere) are șanse mici
de eșec din punct de vedere al eficienței economice (existând o
corelație clară, demonstrată matematic, între existența unei
aglomerări urbane și nivelul de dezvoltare al unui județ), însă implică
o asumare strategică și politică extrem de curajoasă, precum și
necesitatea unui parteneriat funcțional între UAT-urile vizate, bazat
pe o viziune comună de dezvoltare (preferabil transpusă și într-un
plan zonal de amenajare a teritoriului).
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CAPITOLUL 3: DIRECȚII DE DEZVOLTARE – ABORDARE SECTORIALĂ,
INTERSECTORIALĂ ȘI INTEGRATĂ
3.1. Formularea politicilor și programelor de dezvoltare
Transpunerea obiectivelor strategice și specifice de dezvoltare în proiecte finanțabile și implementabile
solicită parcurgere unui proces de formulare inițială a unui pachet coerent de politici și programe, al cărui
conținut trebuie să răspundă problematicii identificate în diagnosticului teritorial realizat în etapa
anterioară.
Pentru a ghida procesul de formulare a politicilor sectoriale și, în continuare, a programelor și proiectelor,
sunt indentificate o serie de aspecte cheie ale dezvoltării, probleme, disparități și oportunități, prezentate
pentru toate domeniile acoperite de obiectivele sectoriale. Lista politicilor sectoriale coordonate cu
obiectivele sectoriale și care răspund la atenuarea sau înlăturarea unor probleme sau disparități
teritoriale existente astăzi în județ este prezentată în continuare.
3.1.1. Politici de dezvoltare

Lista Politicilor sectoriale în coordonare cu Obiectivul Sectorial 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6
Probleme identificate și/sau oportunități de dezvoltare
Politici sectoriale
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate Durabilă:
Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de energie și TIC, ce contribuie la
localizarea de noi firme și vizitatori
P1.1a.
Creșterea
 Caracteristicile geologice și configurația reliefului sunt elemente ce Politica
influențează rețeaua de transport terestră, feroviară și rutieră, localitățile mobilității și accesibilității UATdin zona munților Apuseni fiind astfel mai izolate și neavând acces la rețeaua urilor la rețeaua de transport
de transport feroviar.
 Calitate drumurilor comunale este slabă, cu precădere în zona de centru- Politica P1.1b: Dezvoltarea
nord-vest a județului, lipsesc noduri multimodale, rutiere- feroviare- rețelelor de transport de
biciclete pentru cicloturism, cu preponderență în zona Alba Iulia - Sebeș – energie și a conectivității TIC
regionale
Teiuș.
 Transportul public este insuficient dezvoltat, traficul cu vehiculele personale
fiind modul de transport predominant, mai ales pe rețeaua de drumuri din
zonele urbane și din vecinătatea acestora.
 Acoperirea cu rețele de alimentare cu gaz variază între 0-71,22 % în mediul
urban și între 0-98,80 % în mediul rural. In orașele și comunele din zona
munților Apuseni nu există rețele de alimentare cu gaze naturale și există
localități parțial neelectrificate, unde la fel ca în situația alimentării cu gaz
natural, dispersarea localităților și a gospodăriilor din localitățile de munte
determină costuri de investiții inițiale specifice foarte mari.
 Zona montană din vestul județului este mai slab acoperită și cu semnal de
telefonie GSM și internet.
Obiectiv sectorial 1.2: Domeniul: Forță de muncă
Asigurarea necesarului de forță de muncă calificată și adaptată la cerințele mediului de afaceri din județ
 Resursele de muncă ale județului s-au redus în ultimii 10 ani cu aproape Politica P1.2a: Adaptarea ofertei
14%, cauzele fiind legate de migrația internă și externă a populației apte educaționale la cerințele pieței
muncii
de muncă, dar și de îmbătrânirea demografică.
P1.2b:
Promovarea
 Pondere persoanelor fără un venit lunar stabil este mare, salariații Politica
reprezentând 56% din totalul persoanelor ocupate (sub media regională învățării pe tot parcursul vieții și a
de 62% și cea națională de 60%). Salariul mediu net oferit la nivel județean mobilității forței de muncă
Politica P1.2c: Îmbunătățirea
este cu 3% mai mic decât media regională și cu 11% sub cea națională.
accesului pe piața muncii
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Obiectiv sectorial 1.3: Domeniul: Specializare economică inteligentă
Diversificarea și modernizarea economiei și a serviciilor publice prin dezvoltarea capacităților de cercetare, inovare
și adoptarea tehnologiilor avansate
P1.3-a:
Dezvoltarea
 Județul Alba este un hub important la nivel național, specializat în Politica
infrastructurii-suport
de CDI și
următoarele ramuri: componente auto, fabricarea de mașini-unelte și
transfer
tehnologic
prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului și mobilă, industria
alimentară, ceramică și materiale de construcții.
 Totuși, lipsesc sectoare economice de înaltă calificare (financiare, IT&C, Politica P1.3-b: Consolidarea
de
cercetare,
servicii suport, etc) precum și parcuri industriale (singura excepție fiind activităților
dezvoltare, inovare și transfer
cel de la Cugir), parcuri științifice și de transfer tehnologic.
 Cifra de afaceri a întreprinderilor din județ a crescut de circa 5 ori mai tehnologic
rapid decât media națională în ultimii 10 ani, dar creșterea a fost generată
aproape integral de investitorii străini instalați în județ în ultimii ani (cu
precădere Bosch și Daimler), dependența economiei județene față de
activitatea acestora fiind una foarte ridicată.
Obiectiv sectorial 1.4: Domeniul: Antreprenoriat și IMM-uri
Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a sectorului IMM în vederea diversificării și creșterii competitivității
economiei județene, cu precădere în domeniile regionale de specializare inteligentă
P1.4a:
Promovarea
 Interesul antreprenorilor s-a orientat în ultimul decenii către afacerile din Politica
domeniul transporturilor, care conduce topul înființărilor de noi firme, antreprenoriatului și a angajării pe
activităților profesionale și tehnice (consultanță, contabilitate, cont propriu
publicitate, arhitectură, inginerie etc.), agricultură și servicii de sănătate –
P1.4b:
Consolidarea
confirmând tendința de migrare a economiei județene către sectorul de Politica
competitivității, internaționalizării
servicii.
 Lipsesc serviciile suport pentru antreprenori și a incubatoarelor / și digitalizării IMM-urilor din județ
acceleratoarelor de afaceri.
Obiectiv sectorial 1.5: Domeniul: Turism
Consolidarea sectorului turistic prin îmbunătățirea infrastructurii de profil în zone rurale și urbane și diversificarea
serviciilor pentru nișele cu potențial ale județului
1.5a:
Dezvoltarea
 În contextul resurselor de care dispune, județul Alba are un potențial Politica
ridicat pentru dezvoltarea turismului rural/agroturismului, a celui sportiv infrastructurii turistice și de
(inclusiv pentru sporturi de iarnă), balnear (de sănătate și SPA), oenologic recreere
și gastronomic, cultural-istoric și religios, respectiv de agrement.
 In ciuda creșterii accesibilității județului și a existenței valorilor Politica 1.5b. Dezvoltarea și
semnificative ale patrimoniului natural și cultural, ponderea sectorului diversificarea serviciilor turistice și
HoReCa în economia județului este redusă, iar capacitatea de cazare este de recreere
dominată de pensiuni agroturistice de mici dimensiuni, amplasate mai
ales în zona Apusenilor, la care se adaugă un număr destul de restrâns de Politica 1.5c. Susținerea unei
dezvoltări durabile prin turism
hoteluri, concentrare în mediul urban.
cultural
Obiectiv sectorial 1.6: Domeniul: Agricultură
Creșterea veniturilor fermierilor și promovarea siguranței alimentare, prin încurajarea unei agriculturi bazate pe
activități cu valoare adăugată ridicată, produse bio și lanțuri de furnizare integrate
 Din perspectiva producției agricole, județul Alba a ocupat în anul 2018 Politica P1.6a: Tranziția de la o
locul 2 la nivelul regiunii Centru, însă este de remarcat volatilitatea mare agricultură de subzistență la una
a acesteia de la un an la altul, determinată de condițiile meteo, în competitivă pe piața globală
condițiile lipsei unor sisteme de irigații funcționale.
 Ocuparea în agricultură rămâne preponderent informală, mai ales în Politica P1.6b: Consolidarea și
mediul rural, ceea ce indică continuitatea practicării agriculturii de tip echilibrarea lanțurilor alimentare și
tradițional, pe loturi mici de teren din proprietate, cu mijloace tehnice promovarea produselor și a
modeste și cu rolul principal de asigurare a subzistenței pentru localnici. siguranței alimentare
 Totuși, interesul redus al tinerilor pentru domeniul agricol, ca și
îmbătrânirea populației rurale vor forța trecerea la o agricultură
modernă, bazată pe exploatații medii și mari, de tip asociativ. Sectorul
agriculturii ecologice este bine dezvoltat în județ, existând aproape 400
de fermieri, comercianți, producători și exportatori certificați.
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Lista Politicilor sectoriale în coordonare cu Obiectivul Sectorial 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
Probleme identificate și/sau oportunități de dezvoltare
Politici sectoriale
Obiectiv sectorial 2.1: Domeniul: Spațiul public
Creșterea atractivității, funcționalității și siguranței spațiului public cu asigurarea de măsuri de adaptare pentru
persoane cu dizabilități
 In cadrul rețelei de localități, rolul municipiului Alba Iulia se va consolida Politica 2.1.a. Regenerarea urbană
la nivel județean, alături de Blaj, Sebeș, Cugir, fiind evidentă necesitatea
întăririi rolului centrelor urbane, ce vor putea acționa ca o rețea de Politica 2.1.b. Dezvoltarea și
susținere a întregului teritoriu județean. Creșterea atractivității acestor creșterea atractivității spațiului
public în mediul rural
centre urbane va trebui susținută și prin calitatea spațiului public.
 Pentru zona rurală, fenomenul de depopulare va fi dublat de o
îmbătrânire accentuată a populației rămase, ce va conduce la declinul pe
termen lung a unor zone. Si în acest caz, calitatea spațiului public poate
contribui la îmbunătățirea imaginii localităților, în special a celor
localizate în proximitatea centrelor urbane.
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație, sănătate și servicii sociale
Creșterea coeziunii sociale prin asigurarea accesului cetățenilor, cu precădere al celor proveniți din comunități
marginalizate și din grupuri defavorizate, la servicii de educație, sănătate și sociale
2.2.a.
Dezvoltarea
 Există la nivelul județului spații cu destinație educațională rămase în Politica
conservare, fără a primi o nouă funcțiune de interes comunitar, precum infrastructurii și serviciilor de
și unități de învățământ fără autorizație sanitară (în principal grădinițe și educație
școli cu un număr mic de elevi din mediul rural, lipsite de alimentare cu
Politica
2.2.b.
Dezvoltarea
apă, canalizare, grupuri sanitare etc.).
 La nivelul anului 2019 în județul Alba existau 12 comune fără cabinet de infrastructurii și serviciilor de
medicină de familie, iar unele dispensare comunale funcționează în sănătate
condiții improprii. Spitalele din Cugir și Câmpeni nu sunt acreditate și
2.2.c.
Dezvoltarea
există un deficit de medici și timpi de așteptare nesatisfăcători (mai ales Politica
infrastructurii
și
serviciilor
sociale în
în unitățile de primiri urgențe).
vederea
promovării
incluziunii
și
 In ciuda numărului mare de furnizori publici și privați de servicii sociale
combaterii
sărăciei
(95), respectiv de servicii sociale licențiate (158), se manifestă deficiențe
ale sectorului public de servicii sociale din județ, legate mai ales de lipsa
acreditării serviciilor, deficitul de personal de specialitate, lipsa
strategiilor și planurilor locale în acest domeniu.
Obiectiv sectorial 2.3: Domeniul: Utilități publice de bază
Modernizarea rețelelor de infrastructură edilitară și adaptarea lor la măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice
și la tehnologii de reducere a poluării aerului, solului și apelor
2.3.a.
Creșterea
 Există localități fără acces la sistemele de alimentare cu apă și canalizare, Politica
accesibilității
la
infrastructura
și
precum și facilităţi necorespunzătoare de captare şi tratare a apei brute
serviciile
de
alimentare
cu
apă
și
și tronsoane vechi de reţele de distribuţie, conducând la avarii frecvente.
 Iluminatul public cunoaște un grad de acoperire între 55-100 % în mediul canalizare
urban și între 10- 100 % în mediul rural. Teritorial există disparități intre
2.3.b.
Creșterea
partea de vest și de est a județului. In zona Munții Apuseni procentul Politica
pentru iluminat public este de 54,35%, iar în zona de podiș a județului accesibilității la infrastructura și
serviciile de alimentare cu energie
procentul pentru iluminat public este de 97,44%.
electrică și gaze naturale
Obiectiv sectorial 2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile cultural-sportive și de recreere
Protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, concomitent cu diversificarea oportunităților atractive
de petrecere a timpului liber pentru locuitorii județului
 Patrimoniul cultural al județului este deosebit de valoros și reprezintă o Politica 2.4.a: Conservarea și
resursă important de valorificat în scopuri turistice. Există 686 obiective valorificarea patrimoniului cultural
listate în LMI 2015, din care două monumente istorice sunt înscrise în
2.4.b.
Creșterea și
Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Starea de degradare a Politica
patrimoniului construit reprezintă însă o problemă, un număr mare de diversificarea ofertei și consumului
cultural
monumente aflându-se în precolaps și colaps.
 In ceea ce privește patrimoniul intangibil, mediul rural este un exponent
al păstrării tradițiilor și meșteșugurilor, în timp ce mediul urban este mai
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curând reprezentativ pentru activități culturale de tip eveniment,
festival, târguri expoziționale, etc.
 Oferta culturală, sportivă și de recreere este importantă pentru creșterea
atractivității județului pentru locuitori și vizitatori.

Politica
2.4.c.
Dezvoltarea
infrastructurii și serviciilor pentru
tineret, sportive și de agrement

Lista Politicilor sectoriale în coordonare cu Obiectivul Sectorial 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.5
Probleme identificate și/sau oportunități de dezvoltare
Politici sectoriale
Obiectiv sectorial 3.1: Domeniul: Patrimoniul natural, biodiversitatea și infrastructura verde
Protejarea și conservarea biodiversității și dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre
P3.1a:
Menținerea
 Conservarea capitalului natural și a biodiversității reprezintă una din Politica
preocupările principale atât la nivel internațional, cât și la nivel național integrității și calității patrimoniului
și regional, urmărind reducerea efectelor negative datorate intensificării natural și resurselor naturale
presiunii antropice.
P3.1b.
Dezvoltarea
 De aceea tendințele în acest domeniu sunt legate de valorificarea Politica
durabilă a patrimoniului natural, deoarece consecințele pierderii infrastructurii verzi-albastre
biodiversității variază de la reducerea suprafețelor sistemelor ecologice
naturale până la distrugerea în întregime a unor tipuri de sisteme
ecologice și pierderea serviciilor pe care le furnizează.
 Lipsa planurilor de management pentru unele zone protejate duce la
imposibilitatea autorităților de mediu de a compara datele prezentate în
rapoartele de evaluare a impactului asupra mediului sau în studiile de
evaluare adecvata, cu datele privind distribuția habitatelor și speciilor de
animale și plante de interes comunitar, precum și la imposibilitatea
valorificării durabile a patrimoniului natural.
Obiectiv sectorial 3.2: Domeniul: Schimbări climatice, riscuri și reziliență la dezastre
Creșterea capacității de prevenire și gestiune a riscurilor, respectiv de adaptare a județului la schimbările climatice
 Programul European privind Schimbările Climatice constă în politici și Politica P3.2a: Managementul
reglementări la nivel UE, care contribuie, direct sau indirect, la realizarea riscurilor și al situațiilor de urgență
angajamentelor UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG
sau GES): cu 8% în perioada 2008-2012, comparativ cu anul de bază 1990; Politica P3.2b: Creșterea capacității
cu 20-40% până în anul 2020, față de nivelul din anul 1990; limitare cu de intervenție pentru situații de
urgență
70% pe termen lung.
 Variația de temperatură în mediul urban din ultimii 10 ani indică o
tendință de creștere (de exemplu temperatura medie anuală înregistrată
în anul 2017 în municipiul Alba Iulia fiind de 12,3 oC față de 10,9 oC în
anul 2016). Se manifestă, de asemeni, la nivelul județului, fenomene de
eroziune a solului și alunecări de teren, pericol de inundații datorate
revărsărilor naturale ale cursurilor de apă precum și din scurgerile de pe
versanți și secetă.
Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Reducerea emisiilor cu efect de seră, prin promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile

Mare parte din fondul de locuințe are o vechime apreciabilă și deficiente Politica P3.3.a: Reducerea nivelului
majore atât în privința izolației termice cât și a eficientei energetice a de sărăcie energetică a locuitorilor
din zone defavorizate și dezvoltarea
sistemelor de producere și distribuție a agentului termic.

Valorificarea resurselor de energie regenerabilă va fi încurajată pe scară formelor de producere a energiei
largă la nivelul județului. Existența unor studii privind potențialul regenerabile pentru marca Albaenergiilor alternative în județ întocmite de CJ Alba, ALEA, ADR Centru, în Verde
parteneriat cu diverși specialiști, pot orienta viitoarele investiții; totuși,
P3.3b.
Eficientizare
sunt necesare alte studii punctuale care să evalueze nivelul de potențial Politica
pentru surse regenerabile de energie, cum ar fi cele utilizând fracțiunea energetică a clădirilor publice și
bio din deșeuri, dejecții animale, biomasa agricolă și forestieră, culturile private; clădiri/anexe cu funcțiuni
edilitare și a instalațiilor conexe
energetice, etc.
Obiectiv sectorial 3.4: Domeniul: Deșeuri și economie circulară
Prevenirea generării și depozitării deşeurilor, prin creșterea gradului de reciclare, tratare și valorificare în scop
energetic
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P3.4a:
Coordonarea
 Prin implementarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor și, Politica
respectiv, a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în măsurilor de gestionare a deșeurilor
Județul Alba este vizată crearea unui sistem integrat și modern de pentru marca Alba-Verde
management al deșeurilor în județul Alba (colectare selectivă,
P3.4b:
Promovarea
valorificare și reciclare, tratare și eliminare; în paralel cu închiderea Politica
depozitelor de deșeuri neconforme) și care va contribui la îndeplinirea în tranziției la o economie circulară
continuare a angajamentelor din domeniul deșeurilor.
Obiectiv sectorial 3.5: Domeniul: Poluare
Reducerea surselor de poluare și a procesului de degradare a factorilor de mediu de pe teritoriul județului Alba
rezultată din activități antropice
 Emisiile de poluanți principali ai aerului au cunoscut descreșteri Politica P3.5a: Monitorizarea și
semnificative și continue ale volumelor emise în aer în ultimii ani, în îmbunătățirea calității factorilor de
principal datorita reducerii activităților industriale restructurării mediu (zgomot, aer, ape, sol)
întreprinderilor de stat și a retehnologizării cu tehnologie modernă a
Politica P3.5b. Decontaminarea și
unor unități privatizate.
 Creșterea cantității de pesticide utilizate în agricultură și lipsa de stații de reconversia terenurilor degradate
sortare, tratare, reciclare a deșeurilor din construcții și rezultate din /poluate
demolări au un potențial impact negativ asupra calității solurilor.

Lista Politicilor sectoriale în coordonare cu Obiectivul Sectorial 4.1, 4.2
Probleme identificate și/sau oportunități de dezvoltare
Politici sectoriale
Obiectiv sectorial 4.1: Domeniul: Digitalizare, cooperare și transparență:
Implementarea de soluții TIC, de implicare comunitară, comunicare și transparentizare pentru furnizarea de servicii
publice adaptate schimbărilor sociale și nevoilor comunităților locale
P4.1a:
Digitizarea
 Perioada 2021-2027, prin schimbarea paradigmei de management Politica
descentralizat la nivelul Regiunii Centru, oferă Consiliul Județean Alba adminisitrației locale și a serviciilor
șansa rezolvării aspectelor de accesibilitate și mobilitate pe întregul publice oferite de aceasta
teritoriu județean, asigurând fluxul de persoane/turiști și bunuri către
P4.1b.
Consolidarea
toate zonele urbane și rurale aparținătoare, prin investiții de capital Politica
cooperării teritoriale, a celei între
prin fonduri europene, proces început în perioada 2007-2013.
 Aceasta va solicita un grad ridicat de tehnologizare a direcțiilor administrația locală și actorii
promovarea
Consiliului Județean și a instituțiilor subordonate, în special în sectoare relevanți,
precum stocarea informațiilor, a datelor și proceselor de lucru și forme transparenței și integrității la nivel
de perfecționare personalului existent prin programe de schimb de instituțional
experiență cu partenerii externi ai județului.
Obiectiv sectorial 4.2: Domeniul: Capacitate administrativă
Asigurarea resurselor umane, financiare, logistice, tehnice și informaționale pentru managementul eficient al
dezvoltării județului
P4.2a:
Dezvoltarea
 Unități administrativ teritoriale – comune, aflate în zone montane, cu Politica
necesare
unei
o masă demografică redusă nu au resurse suficiente să genereze resurselor
susținere pentru proiectele dezvoltării comunității, făcând astfel administrații locale performante
posibilă continuarea existenței disparităților privind calitatea vieții și
Politica
P4.2b.
Îmbunătățirea
dezvoltarea economică.
 Organizarea aparatului Consiliului Județean pentru implementarea și capacității de implementare și
monitorizarea implementării Strategei de Dezvoltare a Județului Alba monitorizare a politicilor publice /
pentru perioada 2021-2027 va trebui să ia în considerare și susținerea proiectelor de dezvoltare
capacității acestor UAT în implementarea propriilor proiecte.
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3.1.2. Programe coordonate cu obiectivele si politicile de dezvoltare

Politici și Programe coordonate cu Obiectivul Strategic 1
Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea competitivității economiei
județului
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate Durabilă
Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de energie și TIC, ce
contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității UATurilor la rețeaua de transport

Politica P1.1b: Dezvoltarea rețelelor de transport de
energie și a conectivității TIC regionale

Programe
Program 1.1a-1: Infrastructura de transport rutier cu Program 1.1b-1: Introducere rețele de transport gaze
conectivitate națională/regională: Reabilitarea drumurilor naturale: Conectarea la rețeaua de gaze naturale a UATnaționale aflate în stare tehnică rea; finalizarea lucrărilor la urilor neracordate
rețeaua de autostrăzi și realizarea de noi conexiuni la acestea;
modernizare drumuri județene cu acces direct în rețeaua Program 1.1b-2: Realizare rețele energie electrică:
națională
Modernizarea sistemului de stocare și transport al energiei
electrice (linii, stații de transformare etc.) și electrificarea
Program 1.1a-2: Infrastructura rutieră de transport județean localităților neracordate la rețea
și local: Reabilitarea, modernizarea și întreținerea drumurilor
județene și locale și a lucrărilor de artă conexe (poduri, Program 1.1b-3: Rețele de telecomunicații: Extinderea
podețe), cu precădere a celor care fac legătura cu județele infrastructurii broadband în județ
învecinate și cu rețeaua TEN-T rutieră
Program 1.1a-3: Variante ocolitoare / șosele de centură:
Creșterea mobilității prin construcția / completarea
variantelor de ocolire/șosele de centură a orașelor
Program 1.1a-4: Noduri multimodale: Dezvoltarea capacității
de transfer intermodal (de ex. facilități de tip Park&Ride și
Bike&Ride la intrarea în orașe, în proximitatea stațiilor de cale
ferată etc.)
Program 1.1a-5: Transportul alternativ: Dezvoltarea
infrastructurii de ciclism (piste, parcări, sisteme de tip Bike
Sharing) în special în zonele de interes turistic și în zonele cu
navetism intens; extinderea și modernizarea rețelei de
trotuare și alei pietonale; dezvoltarea infrastructurii de
micromobilitate (de ex. trotinete electrice); amenajarea unor
străzi sub forma de coridoare de mobilitate urbană durabilă
Program 1.1a-6: Transportul public: Modernizarea și
extinderea sistemului de transport public, cu precădere la
nivelul zonelor metropolitane și zonelor urbane funcționale
ale orașelor (modernizare și eficientizare energetică flotă,
sisteme de e-ticketing, monitorizare GPS, stații de transport
public intermodale și cu sisteme de informare dinamică a
pasagerilor, benzi dedicate pentru autobuze etc.) – în
conformitate cu PMUD actualizarea programului județean de
transport persoane prin curse regulate, inclusiv în vederea
acomodării de noi trasee metropolitane
Program 1.1a-7 Infrastructura de transport feroviar:
Modernizarea infrastructurii de transport feroviar pentru
creșterea traficului de călători și marfă (linii și stații de cale
ferată)

31
IHS Romania SRL – ianuarie 2021

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
partea a II-a: Formularea Strategiei

Obiectiv sectorial 1.2: Domeniul: Forță de muncă
Asigurarea necesarului de forță de muncă calificată și adaptată la cerințele mediului de afaceri din județ
Politica P1.2a: Adaptarea ofertei
educaționale la cerințele pieței muncii

Program
1.2a-1:
Învățământul
superior: Dezvoltarea de noi produse
educaționale la nivelul universităților, în
parteneriat cu companiile din județ;
monitorizarea inserției studenților după
finalizarea studiilor
Program
1.2.a-2:
Învățământ
profesional
(dual)
și
tehnic:
Reabilitarea, modernizarea și dotarea
liceelor cu profil tehnologic, în vederea
înființării
unor
campusuri
de
învățământ dual (inclusiv internate,
cantine, ateliere și laboratoare școlare;
înființarea de noi clase de învățământ
profesional în sistem dual în parteneriat
cu agenții economici; acordarea de
granturi pentru agenții economici
implicați în învățământul dual;
adaptarea curriculumul la cerințele
mediului de afaceri; derularea de stagii
de practică și ucenicie în companii,
inclusiv formarea mentorilor etc.

Politica P1.2b: Promovarea învățării
pe tot parcursul vieții și a mobilității
forței de muncă
Programe
Program 1.2.b-1: Învățarea pe tot
parcursul
vieții:
Dezvoltarea
competențelor pentru specializare
inteligentă, tranziție industrială și
antreprenoriat; derularea de programe
de formare în rândul adulților, cu
accent pe obținerea unei calificări
cerute pe piața muncii; crearea de noi
mecanisme de recunoaștere a
cunoștințelor
și
competențelor
dobândite pe căi non-formale și
informale
Program 1.2b-2: Mobilitatea forței de
muncă: realizarea de studii privind
deficitul real de forță de muncă și
migrația
sezonieră;
stimulente
financiare pentru relocarea din zone cu
șomaj ridicat în zone cu deficit de forță
de muncă, dar și pentru retenția și
ocuparea miganților sezonieri

Politica P1.2c: Îmbunătățirea accesului
pe piața muncii

Program 1.2.c-1: Integrare socioprofesională a persoanelor inactive sau
ocupate informal: servicii de informare,
consiliere, orientare; mediere, plasare și
activare pe piața muncii; formare
profesională / ucenicie la locul de muncă
/ stagii / programe de pregătire;
evaluare și certificare a competențelor
dobândite în context informal și nonformal; acompaniere socio-profesională;
echipe mobile de identificare, îndrumare
și sprijin a integrării pe piața muncii
pentru persoanele provenind din grupuri
dezavantajate; organizarea de burse de
locuri de muncă, caravane de recrutare
etc.
Program 1.2.c-2: Asigurarea echiibrului
dintre viața profesională și personală a
angajaților: sprijinirea angajatorilor
pentru amenajarea de spații de
supraveghere și îngrijire a copiilor la
locul de muncă; implementarea de
scheme de program flexibil

Obiectiv sectorial 1.3: Domeniul: Specializare economică inteligentă
Diversificarea și modernizarea economiei și a serviciilor publice prin dezvoltarea capacităților de
cercetare, inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
Politica P1.3-a: Dezvoltarea infrastructurii-suport de CDI și
Politica P1.3-b: Consolidarea activităților de cercetare,
transfer tehnologic
dezvoltare, inovare și transfer tehnologic
Programe
Program 1.3a-1: Parcuri industriale, tehnologice și smart: Program 1.3b-1: Parteneriat și transfer tehnologic:
Înființarea și dezvoltarea de parcuri industriale, Dezvoltarea parteneriatelor public-privat, centre de
tehnologice și smart, cu precădere în domeniile cercetare și mediul academic; sprijinirea clusterelor
existente la nivel regional; oferirea de servicii suport pentru
regionale de specializare inteligentă
cercetarea aplicativă și valorificarea rezultatelor acesteia în
Program 1.3a-2: Infrastructura CDI: Crearea / dezvoltarea piață (inclusiv brevetare); sprijinirea înființării și dezvoltării
infrastructurii de CDI de la nivelul universităților și a start-up-urilor și spin-off-urilor inovative în domeniile
institutelor / stațiunilor de cercetare din județ; crearea / regionale de specializare inteligentă; participare activă a
actorilor județeni din sectorul CDI la rețele de cunoaștere și
dezvoltarea infrastructurii de CDI de la nivelul IMM-urilor
inovare;
Program 1.3b-2: Competențe: Derularea competențelor de
la nivelul personalului in organizații de CDI în domeniile
specializare inteligentă, tranziție industrială, antreprenoriat

Obiectiv sectorial 1.4: Domeniul: Antreprenoriat și IMM-uri
Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a sectorului IMM în vederea diversificării și creșterii competitivității
economiei județene, cu precădere în domeniile regionale de specializare inteligentă
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Politica P1.4a: Promovarea antreprenoriatului și a angajării Politica
P1.4b:
Consolidarea
competitivității,
pe cont propriu
internaționalizării și digitalizării IMM-urilor din județ
Programe
Program 1.4a-1: Incubatoare de afaceri: Dezvoltarea Program 1.4b-1: Tehnologizare: sprijinirea adoptării de
centrelor/incubatoarelor de afaceri și a altor structuri de tehnologii avansate de producție care să crească
sprijinire a start-up-urilor (de ex. spații de coworking, hub-uri de productivitatea muncii; creșterea nivelului de robotizare
business, rețele de venture / seed-funding, business angels
etc.);
Program 1.4b-2: Digitalizare: acordarea de vouchere IMMurilor pentru accesarea de servicii de identificare a celor mai
Program 1.4a-2: Sprijin antreprenorial: Derularea de programe bune soluții cu sprijinul Hub-urilor Inovative Digitale;
de formare a competențelor antreprenoriale, tutorat / achiziționarea de licențe și de servicii de tip software-as-amentorat, asistență și consiliere etc; acordarea de granturi service; instruiri pentru angajați în utilizarea noilor
pentru inițierea de noi afaceri; furnizarea de servicii de tehnologii
asistență și consultanță post-înființare; organizarea de
evenimente de promovare a antreprenoriatului local; sprijinire Program 1.4b-3: Internaționalizare: sprijinirea participării
măsuri de digitalizare; acordarea de facilități fiscale de către companiilor din județ și a produselor realizate de acestea la
autoritățile locale, în baza unor scheme locale de mininis, târguri și expoziții din străinătate; promovarea, inclusiv în
pentru companiile care creează noi locuri de muncă.
mediul online, a produselor ”Made in Alba” pe piețele
externe; organizarea de manifestări expoziționale și misuni
de afaceri la nivel județean; încheierea de protocoale de
colaborare între actorii județeni și consulate, ambasade,
camere de comerț bilaterale.

Obiectiv sectorial 1.5: Domeniul: Turism
Consolidarea sectorului turistic prin îmbunătățirea infrastructurii de profil în zone rurale și urbane și
diversificarea serviciilor pentru nișele cu potențial ale județului
Politica
1.5a:
Dezvoltarea
infrastructurii turistice și de recreere

Program 1.5a-1: Infrastructură-suport
pentru turism și agrement: Dezvoltarea
și modernizarea infrastructurii turistice
și de recreere (trasee cicloturistice, linii
de cale ferată turistică, domenii
schiabile, trasee montane, baze de
tratament, sisteme de semnalizare și
informare turistică, centre de vizitare
etc.); amenajarea de noi facilități de
agrement (de ex. zone de picnic,
relaxare, practicare a sportului etc.) și
reabilitarea celor existente;
Program
1.5a-2:
Infrastructura
HORECA: Susținerea inițiativelor private
în dezvoltarea sectorului HORECA;
Program 1.5a-3. Infrastructura pentru
agroturism: Susținerea proprietarilor
din mediul rural în reabilitarea
infrastructurii de cazare; promovarea
produselor locale, inclusiv a celor
gastronomice
Program 1.5a-4: Formare continuă:
Realizarea de cursuri, ateliere de lucru
pentru creșterea capacității de
management a operării și întreținerii în
mod durabil a infrastructurii turistice și
de recreere

Politica
1.5b.
Dezvoltarea
și
diversificarea serviciilor turistice și de
recreere
Programe
Program 1.5b-1. Atracții și experințe
turistice: Inventarierea și introducerea
în circuitul turistice de noi obiective;
diversificarea și consolidarea gamei de
produse / pachete turistice pentru
creșterea duratei sejurului și reducerea
sezonalității
Program 1.5b-2: Promovare turistică:
participarea la târguri și expoziții de
profil din țară și străinătate;
coordonarea șii eficientizarea activității
centrelor de informare și promovarea
turistică; consolidarea prezenței online
a ofertei turistice a județului; formarea
unei rețele profesioniste de ghizi
turistici; elaborarea și distribuirea de
materiale de promovare; cooperarea cu
bloggeri și influenceri din domeniu;
organizarea unor evenimente-magnet
pentru vizitatori și turiști etc.

Politica 1.5c. Susținerea unei dezvoltări
durabile prin turism cultural

Program 1.5c-1. Trasee culturalturistice: Realizarea, modernizarea și
exploatarea de rețele și trasee cultural
turistice; conectarea de itinerarii
culturale tematice din județul Alba la
trasee similare la nivel regional,
național,
european/internațional;
includerea monumentelor istorice și a
peisajelor culturale în traseele realizate
de operatorii de turism
Program 1.5c-2. Servicii de informare:
Dezvoltarea de servicii și infrastructură
de informare despre oferta culturală
locală și regională și valorile de
patrimoniu care se pot constitui în
repere turistice

Program 1.5b-3: Cooperare: susținerea
înfințăriii și operaționalizării structurilor
asociative ale actorilor din domeniul
turismului și HORECA; încheierea de
acorduri de cooperare cu județele din
jur pentru promovarea unor trasee și
produse turistice integrate
Program 1.5b-4: Formare continuă:
Realizarea de cursuri, ateliere de lucru
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pentru dezvoltarea și creșterea
capacității profesionale în servicii și
promovare turism

Obiectiv sectorial 1.6: Domeniul: Agricultură
Creșterea veniturilor fermierilor și promovarea siguranței alimentare, prin încurajarea unei agriculturi
bazate pe activități cu valoare adăugată ridicată, produse bio și lanțuri de furnizare integrate
Politica P1.6a: Tranziția de la o agricultură de subzistență la
una competitivă pe piața globală

Politica P1.6b: Consolidarea și echilibrarea lanțurilor
alimentare, promovarea produselor și a siguranței
alimentare

Programe
Program 1.6a-1: Agricultura intensivă: Modernizarea și Program 1.6b-1: Colectare, depozitare și procesare:
dezvoltarea fermelor; Investiții în activele fizice ale exploatații investiții în noi capacități de colectare, depozitare (inclusiv
agrozootehnice (utilaje și echipamente, clădiri, instalații de frigorifice) și procesare a produselor agricole
producere a energiei regenerabile, digitalizare etc.) în vederea
sporirii performanțelor tehnico-economice în fermele de Program 1.6b-2: Comercializare: Reabilitarea și
dimensiuni medii din sectorul vegetal și animal; Acordarea de extinderea piețelor agro-alimentare și a târgurilor;
sprijin financiar pentru asigurarea unui venit echitabil al înființarea de piețe de gross
fermierilor
Program 1.6a-2: Agricultura ecologică: Măsuri pentru
dezvoltarea durabilă a fermelor mici, în măsura în care acestea
oferă produse sigure, de calitatate ridicată, prin metode care
iau în considerare cerințele de protecția mediului. Integrarea
mediului în politicile sectoriale și de dezvoltare cheie ale PAC
oferă sprijin micilor producători prin plățile directe și măsurile
de susținere a prețurilor produselor eco/bio; Realizarea de
investiții de protecție a culturilor la schimbări climatice/
situații de urgență (ex. sisteme de irigații)

Program 1.6b-3: Consultanță pentru promovare și
cooperare: Sprijnirea înființării și funcționării structurilor
asociative (grupuri de producătorii, cooperative agricole,
asociații de producători etc.); dezvoltarea și accesibilizarea
serviciilor de consultanță agricolă; oferirea de servicii de
informații și consiliere antreprenorială

Program 1.6a-3: Agricultura plurifuncțională: Susținerea
intervențiilor în conservarea elementelor vitale ale
biodiversității (floră, faună, sol, aer, apă) prin exploatarea
sustenabilă, durabilă, printr-o agricultură ecologică care să
asigurare păstrarea agroecosistemelor; armonizarea funcțiilor
sociale și culturale ale spațiului rural prin legătura cu
agricultura sănătoasă; producerea de materii prime
energetice; sporirea capitalui turistic, prin păstrarea și
înfrumusețarea patrimoniului peisagistic; creșterea numărului
de persoane ocupate în agricultură, în perioade mai lungi de
timp pe parcursul anului agricol.
Program 1.6a-4: Agricultura biotehnologică: Încurajarea
asimilării unor rezultate științifice concretizate în extinderea
culturilor cu plante modificate genetic. În privința funcției
energetice a agriculturii biotehnologice se recomandă
extinderea unor culturi modificate genetic (soia, porumb,
rapiță, bumbac) care vor contribui la eficientizarea economică
a fermelor agricole.
Program 1.6a-5: Agricultura conservativă: Susținerea
activităților ce au în vedere conservarea biodiversității,
ameliorarea și înfrumusețarea peisajului și în mod deosebit a
resurselor, primordial-solul și apa; Creșterea performanței
tehnice a fermelor existente în zone și arii protejate NATURA
2000, prin măsuri financiare și fiscale.

Politici și Programe coordonate cu Obiectivul Strategic 2
Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor ce asigură creșterea calității vieții
în zonele urbane și rurale ale județului
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Obiectiv sectorial 2.1: Domeniul: Spațiul public
Creșterea atractivității, funcționalității și siguranței spațiului public cu asigurarea de măsuri de adaptare
pentru persoane cu dizabilități
Poltica 2.1.b. Dezvoltarea și creșterea atractivității spațiului
public în mediul rural

Politica 2.1.a. Regenerarea urbană
Programe
Program 2.1.a-1. Piețe publice și zone pietonale: Investiții
în amenajarea și reabilitarea zonelor pietonale, de tip
shared-space, piețelor și scuarurilor, cu precădere de la
nivelul centrelor istorice

Program 2.1.b-1. Centre civice: Amenajarea spațiilor publice în
zona rurală/ centre civice (mobilier stradal, spații verzi /
scuaruri, panouri de informare, iluminat arhitectural, clădiri
publice, spații degradate/abandonate etc.);

Program 2.1.a-2. Spații degradate / abandonate /
subutilizate: Reconversia terenurilor degradate /
abandonate / subutilizate (de ex. foste unități militare) în
spații verzi, de recreere, agrement

Program 2.1.b-2: Parcuri/ locuri de joacă: Amenajarea de
locuri de joacă pentru copii în afara incintelor unităților de
învățământ

Program 2.1a-3: Spații publice în cartiere de locuit:
Reabilitarea, plantarea și mobilarea spațiilor dintre blocuri
pentru locuri de odihnă, socializare și de joacă pentru copii;
Program 2.1.a-4: Refațadizarea clădirilor din zonele
istorice: Implementarea de programe de refațadizare a
clădirilor din zonele istorice (exceptând clădirile de
patrimoniu), prin politici coercitive (supraimpozitare) și
stimulative (granturi, reduceri de impozite).
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație, sănătate și servicii
sociale
Creșterea coeziunii sociale prin asigurarea accesului cetățenilor, cu precădere al celor proveniți din
comunități marginalizate și din grupuri defavorizate, la servicii de educație, sănătate și sociale
Politica 2.2.a. Dezvoltarea
infrastructurii și serviciilor de
educație

Politica 2.2.b. Dezvoltarea infrastructurii
și serviciilor de sănătate

Politica 2.2.c. Dezvoltarea infrastructurii
și serviciilor sociale în vederea
promovării incluziunii și combaterii
sărăciei

Programe
Program 2.2.a-1: Învățământ
antepreșcolar și preșcolar:
Construcția, extinderea,
reabilitarea, modernizarea și
dotarea creșelor și grădinițelor
(inclusiv locuri de joacă și activități
în aer liber, materiale
educaționale); dezvoltarea de
servicii complementare pentru
copii (ludoteci, centre joacă etc.)
Program 2.2.a-2: Învățământ
primar, gimnazial și liceal:
Reabilitarea, modernizarea și
dotarea școlilor primare,
gimnaziale și a liceelor (inclusiv
laboratoare, săli și terenuri de
sport, sisteme de securitate etc.);
extinderea și dezvoltarea
programelor after-school;
extinderea și modernizarea flotei
de transport școlar; acordarea de
burse de merit și de performanță;

Program 2.2.b-1: Asistență medicală
spitalicească: Extinderea, reabilitarea,
modernizarea și dotarea spitalelor
județean, municipale și orășenești,
precum și a celui monospecialitate
(pneumoftiziologie); acordarea de
stimulente financiare pentru atragerea
de medici specialiști; prevenirea și
combaterea infecțiilor intraspitalicești;
reconversia unor secții în regim de
spitalizare acuți în secții de cronici,
reabilitare, recuperare și îngrijiri paliative
Program 2.2.b-2: Asistența medicală în
regim ambulatoriu: Extinderea,
reabilitarea, modernizarea și dotarea
ambulatoriilor integrate spitalelor
Program 2.2b-3: Asistența medicală
primară și screening: Înființarea,
reabilitarea, modernizarea și dotarea
dispensarelor umane / cabinetelor de
medicină de familie; extinderea rețelei și
sprijinirea activității centrelor de
permanență; înființarea de centre de

Program 2.2.c-1: Comunități
marginalizate (DLRC): Înființarea de GALuri în zonele urbane și rurale cu
comunități marginalizate; elaborarea și
implementarea strategiilor de dezvoltare
de locală în cadrul mecanismului DLRC
(infrastructură socială, sportivă,
educațională, de agrement, turistică,
incluziune socială); înființarea și
finanțarea de echipe integrate de
asistenți sociali, asistenți medicali
comunitari, îngrijitori pentru persoane
vârstnice, mediatori școlari, consilieri de
ocupare etc.; reglementarea așezărilor
informale; oferirea de soluții de locuire
post-dezastru.
Program 2.2.c-2. Protecția
copiilor/adolescenților în risc de sărăcie
și excluziune: Sprijinirea familiilor
monoparentale, cu precădere a mamelor
singure (vouchere pentru before și afterschool, activități de weekend etc.);
înființarea, modernizarea, extinderea,
echiparea centrelor de zi pentru copii și
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Program 2.2.a-3: Învățământ
superior: Dezvoltarea
infrastructurii universitare (spații
de curs, de cercetare, de cazare și
masă, de practicare a sportului și
de petrecere a timpului liber
pentru studenți); internaționalizare
și atragere de studenți străini;
servicii de consiliere, mentorat,
orientare profesională pentru
studenți; acordarea de burse și alte
forme de sprijin pentru studenții cu
venituri reduse; încheierea de
parteneriate între licee și
universități pentru atragerea de
studenți și sprijinirea pregătirii
acestora, îndrumare pentru elevi și
părinți.
Program 2.2a-4: Digitalizarea
educației: Dotarea cu tehnică de
calcul și programe infomatice a
unităților de învățământ și a
elevilor proveniți din familii cu
venituri reduse; realizarea de
platforme pentru desfășurarea de
cursuri on-line pentru toate
formele de educație;
interconectarea bazelor de date și
dezvoltarea resurselor
educaționale deschise
Program 2.2.a-5: Calitatea actului
educațional: Dezvoltarea
competențelor cadrelor didactice,
cu precădere în domeniul educației
timpurii, a educației incluzive, a
celei digitale, a implementării de
noi metode de predare etc.;
sprijinirea mobilităților
internaționale Erasmus;
dezvoltarea și implementarea
curriculumului la decizia școlii;
dezvoltarea resurselor
educaționale deschise etc.;
dezvoltarea rețelei de centre de
excelență
Program 2.2.a-6: Asistență
educațională: programe de
informare, consiliere și orientare
profesională pentru elevi, respectiv
de educație parentală; extinderea
rețelei de cabinete de logopedie și
de consiliere psihopedagogică.
Progam 2.2.a-7: Combaterea
segregării și abandonului:
Dezvoltarea de mecanisme de
avertizare, prevenire și combatere
a abandonului școlar și a segregării
(formare cadre didactice, mediatori
școlari, campanii de conștientzare,
planuri de intervenție); dezvoltarea
programelor Școală după Școală și

screening și derularea de programe de
screening, diagnosticare și tratament
precoce, mai ales în cazul grupurilor
vulnearabile; acordarea de stimulente
pentru atragerea și retenția medicilor de
familie, cu precădere în zonele rurale mai
greu accesibile.
Program 2.2b-4: Asistența medicală
comunitară: Extinderea rețelei de
mediatori sanitari și asistenței medicali
comunitari, cu precădere în zonele cu o
pondere ridicată a persoanelor provenite
din grupuri defavorizate;
Program 2.2.b-5: Asistența medicală
școlară: extinderea rețelei de cabinete
de medicină școlară, inclusiv a celor
stomatologice; modernizarea și dotarea
cabinetelor existente în școli; recrutarea
de personal sanitar pentru
funcționalizarea rețelei de medicină
școlară; derularea de programe de
nutriție pentru combaterea obezității
infantile;
Program 2.2.b-6: Asistență medicală de
urgență: Extinderea, reabilitarea,
modernizarea și dotarea unităților /
compartimentelor de primire a
urgențelor; extinderea rețelei de unități
SMURD și SAJ și dotarea corespunzătoare
a acestora; recrutarea de personal
medical pentru serviciile de urgență,
inclusiv prin acordarea de stimulente.
Program 2.2b-7: Digitalizarea sănătății:
Dezvoltarea și implementarea unor
soluții de e-sănătate și tele-medicină, cu
precădere la nivelul zonelor rurale izolate
și slab populate, care nu sunt
corespunzător deservite de asistența
medicală privată.
Program 2.2.b-8: Formarea continuă a
personalului medical

adolescenți în risc de separare de părinți,
inclusiv pentru cei cu tulburări de
comportament; programe de participare
a copiilor săraci la tabere sportive, de
creație; serrvicii integrate pentru tinerii
care părăsesc sistemul de protecție
specială (consiliere, orientare în carieră,
dezvoltare personală, subvenționare
chirie etc.); consiliere și îndrumare
pentru părinți
Programul 2.2.c-3. Protecția persoanelor
vârstnice: extinderea rețelei de centre de
zi pentru vârstnici / cluburi de pensionari
și de servicii de terapie ocupațională;
promovarea de măsuri de îmbătrânire
activă – voluntariat, activități intergeneraționale; derularea de cursuri de
alfabetizare digitală a vârstnicilor și de tip
”Academia vârstei a treia”; extinderea
serviciilor de îngrijire la domiciliu a
persoanelor dependente și cu venituri
reduse, în PPP etc.
Programul 2.2.c-4: Protecția persoanelor
(inclusiv copii) cu dizabilități: extinderea
și formarea continuă a rețelei de asistenți
personali profesioniști; dezvoltarea unei
rețele de centre de zi și de centre de tip
Respiro pentru persoanele cu dizabilități;
înființarea de echipe mobile pentru
îngrijirea pe termen lung a persoanelor
cu dizabilități , inclusiv a celor fără
capacitate de exercițiu, în comunitate;
implementarea unor pachete integrate
de ocupare a persoanelor cu dizabilități
(evaluare abilități, burse de locuri de
muncă, identificare angajatori,
acompaniere pre și post-angajare etc.);
dezvoltarea serviciilor de îngrijire de zi
pentru copii cu dizabilități, fixe și mobile;
derularea de cursuri pentru dezvoltarea
abilităților parentale ale părinților de
copii cu dizabilități; construcția /
reabilitarea și dotarea locuințelor
protejate pentru adulții cu dizabilități
Programul 2.2.c-5: Protecția altor
grupuri vulnerabile: dezvoltarea
serviciilor sociale pentru victimele
traficului de persoane și ale violenței
domestice (centre de cazare, locuințe
protejate, vouchere de chirie, consiliere
psihologică, juridică și profesională,
sprijin material); reabilitarea persoanelor
dependente de alcool și droguri (servicii
de zi); integrarea socio-profesională a
persoanelor eliberate din penitenciare;
dezvoltarea de servicii sociale integrate
pentru persoanele fără adăpost
(adăposturi de noapte, primire în regim
de urgență, cantine sociale, igienă,
echipe mobile în stradă etc.)
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Masă Caldă; acordarea de sprijin
financiar și material pentru
rechizite, îmbrăcăminte cazare,
masă și transport pentru copiii și
elevii proveniți din grupuri
defavorizate; derularea de
programe remediale (pregătire
suplimentară, A Doua Șansă)
pentru elevii cu performanțe
modeste și pentru cei care au
părăsit timpuriu școala; transportul
gratuit al elevilor navetiști; alte
programe de sprijin; accesibilizare
spații educaționale pentru copiii cu
dizabilități; sprijinirea accesului și
participării la educați a copiilor cu
CES și a celor cu dizabilități
(mentorat, peer-learning, formare
cadre didactice, materiale suport,
tehnici de predare-învățare etc.)

Program 2.2.c-6: Locuire socială și
pentru tineri/specialiști: Construcția /
achiziția și reabilitarea de locuințe
sociale; construcția de locuințe ANL și
pentru specialiști; acordarea de terenuri
gratuite pentru construcția de locuințe
de către tineri
Program 2.2c-7: Combaterea deprivării
materiale: suport material (hrană,
produse de igienă, îngrijire a copiilor);
pachete de sprijin școlar (rechizite,
îmbrăcăminte, încălțăminte); programe
de tip masă caldă;
Program 2.2.c-8: Incluziunea socială a
tinerilor: dezvoltarea rețelei de voluntari
/ lucrători de tineret; înființarea unei
rețele de centre / cluburi de tineret;
implementarea de pachete integrate de
măsuri de sprijin a tinerilor, personalizate
la nevoile acestora; stimularea
anteprenoriatului în rândul tinerilor;
implementarea de pachete integrate de
formare de competențe și ocupare a
tinerilor.

Progam 2.2.a-8: Educație prin
cultură: Realizarea de programe de
educație culturală ca ofertă în
cadrul sistemului de învățământ și
corelativ a sistemului de formare
profesională, facilitarea dobândirii
competențelor creative pentru
reducerea ratei de abandon școlar
timpuriu, încheierea unor
parteneriate intersectoriale pentru
realizarea de proiecte-pilot de
ucenicie și formare profesională în
meșteșugurile și ocupațiile
tradiționale și în alte domenii ale
patrimoniului cultural

Program 2.2.c-9: Creșterea capacității
sectorului de servicii sociale: elaborarea
si reglementarea cadrului de finantare a
serviciilor sociale, inclusiv a
metodologiilor si procedurilor care
vizeaza finantarea transparenta si
eficienta a serviciilor și gestiunea
intergrata a datelor cu privire la serviciile
sociale; consolidarea dialogului dintre
autoritatile judetene pe de o parte și
furnizorii de servicii sociale cu implicarea
mediului universitar si a beneficiarilor in
vederea elaborarii unor mecanisme de
finantare durabile; consolidarea
capacitatii beneficiarilor si actorilor
relevanti din sector de a participa la
planificarea, gestiunea și evaluarea
serviciilor sociale din comunitate;
formarea continuă a personalului din
domeniul serviciilor sociale

Obiectiv sectorial 2.3: Domeniul: Utilități publice de bază
Modernizarea rețelelor de infrastructură edilitară și adaptarea lor la măsuri de îmbunătățire a eficienței
energetice și la tehnologii de reducere a poluării aerului, solului și apelor
Politica 2.3.a. Creșterea accesibilității la infrastructura și
serviciile de alimentare cu apă și canalizare

Politica 2.3.b. Creșterea accesibilității la infrastructura și
serviciile de alimentare cu energie electrică și gaze naturale

Programe
Program 2.3.a-1. Alimentare cu apă potabilă: Extinderea și
reabilitarea surselor de apă, în vederea asigurării viabilității și
a protecției acestora; construcția și reabilitarea conductelor
de aducțiune, a stațiilor de tratare, a sistemelor de pompare a
apei potabile, a rețelelor de distribuție, a branșamentelor și a
sistemelor SCADA și de contorizare a consumului

Program 2.3.b-1. Iluminat public: Extinderea rețelelor de
iluminat public în zonele deservite / de dezvoltare viitoare și
modernizarea acestora (corpuri de iluminat eficiente
energetic, rețea electrică, stâlpi, accesorii etc.)
Program 2.3.b-2. Extindere, modernizare, reabilitare rețele
de distribuție energie electrică: Extinderea rețelelor de
distibuție a energiei electrice în zonele nedeservite / de
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Program 2.3.a-2. Canalizare: Construcția / reabilitarea
stațiilor de pompare a apelor uzate, a conductelor de refulare
și colectoarelor, inclusiv realizarea de noi racorduri

dezvoltare viitoare; construcția și modernizarea posturi de
transformare; trecerea în subteran a liniilor aeriene în zonele
urbane; înlocuirea stâlpilor, a liniilor electrice etc.

Program 2.3.a-3. Stații de epurare: Construcția de noi stații
de epurare și reabilitarea / modernizarea celor existente,
inclusiv a instalațiilor pentru tratarea nămolului,

Program 2.3.b-3: Extindere, reabilitare, modernizare rețele
de distribuție a gazelor naturale: Extinderea rețelelor de
distribuție în localitățile nedeservite și realizarea de noi
branșamente; reabilitarea și modernizarea infrastructurii de
distribuție a gazelor naturale existente

Obiectiv sectorial 2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile cultural-sportive și de recreere
Protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, concomitent cu diversificarea oportunităților
atractive de petrecere a timpului liber pentru locuitorii județului
Politica 2.4.a. Conservarea și
valorificarea patrimoniului cultural

Politica 2.4.b. Creșterea și
diversificarea ofertei și consumului
cultural

Politica 2.4.c. Dezvoltarea
infrastructurii și serviciilor pentru
tineret, sportive și de agrement

Programe
Program 2.4.a-1. Patrimoniul construit:
Protecția, conservarea, restaurarea și
punerea în valoare a monumentelor
istorice; introducerea în circuitul
cultural /turistic a patrimoniului
construit și a construcțiilor și spațiiilor
adiacente inclusiv mobilier, colecții de
artă, etc; reglementarea urbanistică
corespunzătoare a zonelor construite
protejate; monitorizarea stării de
conservare a monumentelor istorice din
județ, achiziția unor clădiri de
patrimoniu, restaurarea și integrarea lor
în circuitul cultural
Program 2.4.a-2. Patrimoniul mobil:
Protejarea și dezvoltarea patrimoniului
cultural mobil - bunuri cu valoare
istorică, arheologică, documentară,
etnografică, artistică, ştiinţifică şi
tehnică, literară, cinematografică,
numismatică, filatelică, heraldică,
bibliofilă, cartografică şi epigrafică
Program
2.4.a-3.
Patrimoniul
intangibil: Salvgardarea, protejarea și
punerea în valoare a patrimoniului
cultural imaterial, inclusiv identificarea
de noi valori culturale; (folclor,
meșteșuguri, datini și obiceiuri, muzică,
gastronomie etc.);

Program
2.4.b-1.
Reabilitarea
infrastructurii culturale: Dezvoltarea
infrastructurii culturale prin reabilitarea
și echiparea a spațiilor culturale (muzee,
biblioteci, case de cultură, centre și
cămine culturale, săli de spectacol etc.)
Program 2.4.b-2 – Dezvoltări noi în
infrastructura culturală: Dezvoltarea
infrastructurii culturale prin construirea
unor spații adecvate pentru activitățile
culturale, susținerea amenajării unor
zone culturale în aer liber și în spații
neconvenționale,
crearea
unei
infrastructuri mobile

Program 2.4.c-1. Infrastructura pentru
sport și tineret: Dezvoltarea de noi baze
sportive și completarea infrastructurii
sportive
existente
(săli
multifuncționale, bazine de înot,
terenuri de sport sintetice, piste de
alergare, de role, de skateboard, fitness
în aer liber etc.);
Program 2.4.c-2. Evenimente sportive
și activități pentru tineret: Organizarea
de evenimente și întreceri sportive,
activități de recreere și agrement
pentru tineret (tabere, drumeții, etc.)

Program 2.4.b-3. Ofertă culturală:
Susținerea și promovarea creației
culturale și artistice contemporane,
dezvoltarea și diversificarea ofertei
specifice muzeelor, finanțarea activității
curente și a proiectelor instituțiilor de
cultură din subordinea administrației
locale; finanțarea nerambursabilă, pe
baza competitivă, a sectorului cultural
independent și a industriilor creative,
diversificarea ofertei culturale a
așezămintelor culturale în raport cu
nevoile actuale ale comunităților locale
Program 2.4.b-4. Promovarea culturii:
Integrarea culturii județului Alba în
circuitul național și european de valori,
susținerea participării actorilor culturali
locali la evenimente naționale și
internaționale,
organizarea
unor
evenimente culturale de impact la nivel
euroregional, național și internațional,
promovarea eficientă, inclusiv în mediul
online a unui calendar cultural integrat
al județului.
Program 2.4.b-5. Cultele religioase:
Sprijinirea financiară a cultelor
religioase pentru reabilitarea și
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întreținerea lăcașurilor de cult;
realizarea de construcții religioase
Program 2.4.b-6: Educație și formare
continuă: Realizarea de cursuri și
ateliere de lucru pentru dezvoltarea
capacității de implementare de servicii
culturale, sportive și de agrement

Politici și Programe coordonate cu Obiectivul Strategic 3
Obiectivul strategic 3: Asigurarea unui mediu curat, rezilient și sigur pentru dezvoltarea durabilă a județului,
menținerea calității peisajului și creșterea atractivității acestuia pentru locuitori și turiști

Obiectiv sectorial 3.1: Domeniul: Patrimoniul natural, biodiversitatea și infrastructura verde
Protejarea și conservarea biodiversității și dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre
Politica P3.1a: Menținerea integrității și calității
patrimoniului natural și resurselor naturale

Politica P3.1b. Dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre
Programe

Program 3.1a-1: Protecția și valorificarea durabilă a ariilor
naturale protejate: Evaluarea riguroasă/expertizarea
impactului de mediu local și cumulat la proiectele/planurile în
desfășurare ținând cont de prevederile planurilor de
management ale ANP, respectiv de obiectivele de conservare a
ariilor naturale protejate care nu dispun de plan de
management. Implementarea PM a ariilor naturale protejate
(ANP) prin actualizarea planurilor de amenajare a teritoriului,
a planurilor de dezvoltare, a planurilor urbanistice generale și
a oricăror altor planuri de exploatare/utilizare a resurselor
naturale din ariile naturale protejate, prin armonizarea cu
prevederile planurilor de management, precum și a posibilității
de cadastrare a ANP pentru definirea limitelor acestora, după
caz.
Program 3.1a-2: Educație și informare în domeniul
patrimoniului natural: Realizarea unui plan anual de informare
și de implicare a cetățenilor în activități de cunoaștere și
protejarea a naturii;

Program 3.1b-1: Creșterea conectivității ecologice a
localităților: Îmbunătățirea funcționalității și utilizării
spațiului public prin creșterea accesului la spațiul verde,
asigurarea umbrei, reducerea zgomotului din trafic,
reducerea căldurii în micro-mediul, îmbunătățirea calității
aerului, creșterea biodiversității, menținerea sănătății, a
coeziuni sociale etc.; înțelegerea importanței ”serviciilor
ecosistemice„ și a valorii infrastructurii verzi-albastre în
protejarea, conservarea şi consolidarea capitalului natural.
Program 3.1b-2: Extinderea rețelei de spații verzi, inclusiv
prin reconversia terenurilor degradate și crearea unor
coridoare verzi-albastre: Extinderea suprafețelor verzi și de
agrement din localitățile urbane și rurale; amenajarea unor
coridoare ecologice de-a lungul cusurilor de apă; derularea
de lucrări de împădurire și de creare de perdele verzi;
conectarea infrastructurii verzi și albastre deja existente;
derularea de campanii multianuale de plantare de copaci în
spații publice, cu precădere în zonele urbane

Obiectiv sectorial 3.2: Domeniul: Schimbări climatice, riscuri și reziliență la dezastre
Creșterea capacității de prevenire și gestiune a riscurilor, respectiv de adaptare a județului la schimbările
climatice
Politica P3.2a: Managementul riscurilor și al situațiilor de
urgență

Politica P3.2b: Creșterea capacității de intervenție pentru
situații de urgență

Programe
Program 3.2a-1: Inundații: Realizarea de lucrări de prevenire
a riscului la inundații prin intervenții complexe la nivel de bazin
de hidrografic; reabilitarea barajelor; extinderea sistemelor de
canalizare pluvială; amenajarea cursurilor de apă secundară și
decolmatarea periodică a acestora;
Program 3.2a-2: Îmbunătățiri funciare / alunecări de teren:
Extinderea și reabilitarea lucrărilor de desecare și de
combatere a eroziunii solurilor (de ex. plantări de versanții
instabili și despăduriți, consolidări de maluri și protecții
antierozionale, ziduri de protecție etc.)

Program 3.2b-1: Infrastructura ISU/SMURD: Extindere,
reabilitare, modernizare și dotare rețea de unități; dotare cu
vehicule și mijloace moderne de intervenție; dezvoltare și
modernizare infrastructură de alarmare și avertizare hidrometeo; înființarea și dotarea serviciilor voluntare pentru
situații de urgență.
Program 3.2b-2: Prevenire și informarea populației/
turiștilor: Actualizarea și implementarea planurilor de
analiză și acoperire a riscurilor; realizarea unui plan anual de
informare și de implicare a cetățenilor în activități de
prevenire a riscurilor; derularea de exerciții de alarmare;
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dezvoltarea și formarea bazei de voluntari a SVSU și SMURD
etc.

Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Reducerea emisiilor cu efect de seră, prin promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor
regenerabile
Politica P3.3.a: Reducerea nivelului de sărăcie energetică a
locuitorilor din zone defavorizate și dezvoltarea formelor de
producere a energiei regenerabile pentru marca Alba-Verde

Politica P3.3b. Eficientizare energetică a clădirilor publice
și private; clădiri/anexe cu funcțiuni edilitare și a
instalațiilor conexe

Programe
Program 3.3a-1: Analizarea tipurilor de energie regenerabilă:
Elaborarea de studii și analize de potențial privind valorificarea
resurselor de energie regenerabilă
Program 3.3a-2: Utilizarea surselor de energie regenerabilă
cu precădere în zone montane: Valorificarea resurselor de
energie regenerabilă pentru diverși consumatori și pentru
reducerea nivelului de sărăcie energetică a locuitorilor din
zone defavorizate

Program 3.3b-1: Clădiri publice: Realizarea lucrărilor de
eficientizare energetică a clădirilor și instalațiilor de apă,
electricitate, iluminat interior și exterior, încălzire,
climatizare/ventilare, instalarea sistemelor alternative de
producere a energiei, implementarea sistemelor de
management energetic integrat;
Program 3.3b-2: Locuințe: Realizarea lucrărilor de
eficientizare energetică a clădirilor și instalațiilor de apă,
electricitate și încălzire;
Program 3.3b-3: Întreprinderi: Încurajarea și sprijnirea
proiectelor de eficientizare energetică la nivelul IMM-urilor
și întreprinderilor mari
Program 3.3b-4: Comunicare și educare: Acțiuni de
conștientizare și informare a comunităților privind utilizarea
resurselor regenerabile de energie și eficiența energetică

Obiectiv sectorial 3.4: Domeniul: Deșeuri și economie circulară
Prevenirea generării și depozitării deşeurilor, prin creșterea gradului de reciclare, tratare și valorificare în
scop energetic
Politica P3.4a: Coordonarea măsurilor de gestionare a
deșeurilor pentru marca Alba-Verde

Politica P3.4b: Promovarea tranziției la o economie
circulară

Programe
Program 3.4a-1: Gestionare deșeuri municipale (în
conformitate cu PJGD): extinderea și dotarea sistemelor de
colectare selectivă (inclusiv voluntară) pentru deșeuri
reciclabile, biodeșeuri, deșeuri textile și deșeuri periculoase
menajere – inclusiv dotări pentru sistemul de transport,
stocare temporară, pregătire pentru reutilizare; investiții în
instalații de valorificare a deșeurilor (stații de sortare,
compostare, digestie anaerobă); investiții în instalații de
tratare a deșeurilor în amestec.
Program 3.4a-2: Salubritate: Îmbunătățirea serviciilor
publice de salubritate, deratizare, igienizare, dezăpezire,
ecarisaj;

Program 3.4b-1: Infrastructura pentru economie circulară:
Implementarea și actualizarea PJGD în vederea adaptării la
prevederile PNGD, cu integrarea principiilor economiei
circulare (pregătire pentru reutilizare și reciclare, reducerea
cantității de deșeuri biodegradabile depozitate, depozitarea
exclusiv a deșeurilor supuse în prealabil unor operațiuni de
tratare, creșterea gradului de valorificare energetică a
deșeurilor)
Program 3.4b-2: Comunicare și educare: Comunicare,
educare a comunităților, gospodării, condominii, școli, asupra
măsurilor de gestionare a deșeurilor;

Program 3.4.a-3: Gestionarea deșeurilor de grajd în zonele
cu risc de poluare cu nitrați și nitriți: Construcția de
platforme de depozitare a deșeurilor de grajd

Obiectiv sectorial 3.5: Domeniul: Poluare
Reducerea surselor de poluare și a procesului de degradare a factorilor de mediu de pe teritoriul județului
Alba rezultată din activități antropice
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Politica P3.5a: Monitorizarea și îmbunătățirea calității
factorilor de mediu (zgomot, aer, ape, sol)

Politica P3.5b. Decontaminarea și reconversia terenurilor
degradate/poluate

Programe
Program 3.5a-1: Poluarea aerului: Extinderea și dotarea
rețelei de stații de monitorizarea a calității aerului;
elaborarea, actualizarea și implementarea planurilor de
menținere a calității aerului / planurilor integrate de calitate
a aerulului de la nivel județean și local
Program 3.5a-2: Poluarea fonică: Monitorizarea nivelului de
zgomot în județ
Program 3.5a-3: Poluarea apelor: Monitorizarea și
reducerea poluării apelor

Program 3.5b-1: Analiza siturilor degradate/poluate:
Inventarierea și expertizarea la zi a siturilor potențial
contaminate, contaminate și remediate (inclusiv bază de date
GIS)
Program 3.5b-2: Decontaminarea și ecologizarea siturilor
contaminate: Decontaminarea și ecologizarea siturilor
contaminate și potențial contaminate (orfane și puse la
dispoziție de către proprietari), inclusiv cu refacerea
ecosistemelor naturale aferente; monitorizarea postremediere

Politici și Programe coordonate cu Obiectivul Strategic 4
Obiectiv strategic 4: Intărirea capacității de management al dezvoltării, a accesibiității și calității serviciilor publice
furnizate de administrația publică locală
Obiectiv sectorial 4.1: Domeniul: Digitalizare, cooperare și transparență:
Implementarea de soluții TIC, de implicare comunitară, comunicare și transparentizare pentru furnizarea de servicii publice
adaptate schimbărilor sociale și nevoilor comunităților locale
Politica P4.1b. Consolidarea cooperării teritoriale, a celei
Politica P4.1a: Digitizarea administrației locale și a
între administrația locală și actorii relevanți, promovarea
serviciilor publice oferite de aceasta
transparenței și integrității la nivel instituțional
Programe
Program 4.1a-1: Baze de date: Dezvoltarea unor baze de Program 4.1b-1: Cooperarea teritorială: Susținerea cooperării
date GIS / date urbane pentru gestionarea eficientă a dintre UAT-uri la nivelul structurilor asociative (GAL, ADI-uri);
serviciilor publice; asigurarea interoperabilității bazelor de realizarea de acorduri de înfrățire cu UAT-uri din alte țări;
date disponibile la nivelul diferitelor instituții publice din implicarea activă în structurile de reprezentare de la nivel
județ
european, național și regional; realizarea de schimburi de
experiențe și bune practici cu alte UAT-uri din țară
Program 4.1a-2: Infrastructura TIC: Dotarea autorităților
locale cu echipamente hardware, programe informatice, Program 4.1b-2: Participare comunitară: Creșterea implicării
rețele
grupurilor țintă (societatea civilă / cetățeni, sector privat,
sectorul ONG) în procesul decizional; implementarea de
Program 4.1a-3: Smart City: Implementarea de soluții de programe de bugetare participativă, inovare civică
tip Smart City la nivelul centrelor urbane din județ
Program 4.1b-3: Promovarea accesului la informație, a
Program 4.1a-4: Smart Village: Implementarea de soluții transparenței decizionale și a integritătii: Elaborarea și
de tip Smart Village la nivelul comunelor din județ
implementarea de manuale de integritate, proceduri de
prevenire a corupției și formarea personalului din administrație
Program 4.1a-5: Servicii publice online: dezvoltarea de noi pentru utilizarea acestora; publicarea în timp real pe mijloacele
servicii publice online pentru cetățeni și mediul de afaceri online și offline a tuturor informațiilor de interes public;
la nivelul administrațiilor publice locale; digitizarea și creșterea accesului la informații pentru persoane cu dizabilități;
accesibilitatea online a resurselor culturale; actualizarea și
mentenanța site-urilor / portalurilor WEB ale acestora
Obiectiv sectorial 4.2: Domeniul: Capacitate administrativă
Asigurarea resurselor umane, financiare, logistice, tehnice și informaționale pentru managementul eficient al dezvoltării
județului
Politica P4.2b. Îmbunătățirea capacității de implementare
Politica P4.2a: Dezvoltarea resurselor necesare unei
și monitorizare a politicilor publice / proiectelor de
administrații locale performante
dezvoltare
Programe
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Program 4.2a-1: Infrastructura (logistica) administrativă:
Construcția, extinderea, reabilitarea, modernizarea și
dotarea spațiilor cu destinație administrativă; dotarea
serviciilor publice cu echipamente
Program 4.2a-2: Resursa umană: Formarea continuă a
personalului din Consiliul Județean, instituții din subordinea
Consiliului Județean și din primării; recrutarea de personal
pentru ocuparea posturilor vacante
Program 4.2a-3: Resurse financiare: Sprijinirea UAT-urilor și
a ADI-urilor pentru consolidarea capacității de atragere a
finanțărilor nerambursabile; încheierea de parteneriate între
UAT-uri și CJ pentru implementarea unor proiecte de
investiții; implementarea de acorduri de PPP pentru
realizarea unor obiective de interes public.

Program 4.2b-1: Planificare și control: Elaborarea /
actualizarea de strategii de dezvoltare (inclusiv planuri
sectoriale), documentații de amenajarea teritoriului și
urbanism; finalizarea procesului de înregistrare a imobilelor
în sistemul de cadastru și publicitate imobiliară
Program 4.2b-2: Monitorizarea strategiei: Îmbunătățirea
instrumentelor de monitorizare și evaluare a proiectelor de
dezvoltare;
Program 4.2.b-3: Managementul calității Implementarea
sistemelor de management al calității la nivelul instituțiilor
administrațiilor publice locale; elaborarea / actualizarea de
proceduri de lucru
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3.2. Matricea coordonării Obiective – Politici – Programe
Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea competitivității economiei județului
Obiective sectoriale / Politici
1.1: Domeniul:
Conectivitate,
Accesibilitate și
Mobilitate Durabilă

1.2: Domeniul: Forță
de muncă

1.3: Domeniul:
Specializare
economică
inteligentă

1.4: Domeniul:
Antreprenoriat și
IMM-uri

1.5: Domeniul:
Turism

1.6: Domeniul:
Agricultură

Politica P1.1a.
Creșterea mobilității
și accesibilității UATurilor la rețeaua de
transport

Politica P1.2a:
Adaptarea ofertei
educaționale la
cerințele pieței
muncii

Politica P1.3-a:
Dezvoltarea
infrastructurii-suport
de CDI și transfer
tehnologic

Politica P1.4a:
Promovarea
antreprenoriatului și
a angajării pe cont
propriu

Politica 1.5a:
Dezvoltarea
infrastructurii
turistice și de
recreere

Politica P1.1b:
Dezvoltarea rețelelor
de transport de
energie și a
conectivității TIC
regionale

Politica P1.2b:
Promovarea învățării
pe tot parcursul
vieții și a mobilității
forței de muncă

Politica P1.3-b:
Consolidarea
activităților de
cercetare,
dezvoltare, inovare
și transfer tehnologic

Politica P1.4b:
Consolidarea
competitivității,
internaționalizării și
digitalizării IMMurilor din județ

Politica 1.5b.
Dezvoltarea și
diversificarea
serviciilor turistice și
de recreere

Politica P1.6a:
Tranziția de la o
agricultură de
subzistență la una
competitivă pe piața
globală

Program 1.1a-1:
Infrastructura de
transport rutier cu
conectivitate
națională regională

Program 1.2a-1:
Învățământul
superior

Program 1.3a-1:
Parcuri industriale,
tehnologice și smart

Program 1.4a-1:
Incubatoare de
afaceri

Program 1.2.a-2:
Învățământ
profesional (dual) și
tehnic

Program 1.3a-2:
Infrastructura CDI

Program 1.4a-2:
Sprijin
antreprenorial

Politica P1.2c:
Îmbunătățirea
accesului pe piața
muncii

Politica 1.5c.
Susținerea unei
dezvoltări durabile
prin turism cultural

Politica P1.6b:
Consolidarea și
echilibrarea
lanțurilor alimentare
și promovarea
produselor și a
siguranței
alimentare

Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor ce asigură
creșterea calității vieții în zonele urbane și rurale ale județului
Obiective sectoriale / Politici
2.1: Domeniul:
Spațiul public

Politica 2.1.a.
Regenerarea urbană
Politica 2.1.b.
Dezvoltarea și
creșterea
atractivității spațiului
public în mediul rural

Program 1.1a-3:
Variante ocolitoare /
șosele de centură
Program 1.1a-4:
Noduri multimodale
Program 1.1a-5:
Transportul
alternativ
Program 1.1a-6:
Transportul public
Program 1.1a-7
Infrastructura de
transport feroviar
Program 1.1b-1:
Introducere rețele
de transport gaze
naturale

Program 1.2.b-1:
Învățarea pe tot
parcursul vieții
Program 1.2b-2:
Mobilitatea forței de
muncă
Program 1.2.c-1:
Integrare socioprofesională a
persoanelor inactive
sau ocupate
informal
Program 1.2.c-2:
Asigurarea
echilibrului dintre
viața profesională și
personală a
angajaților

Program 1.1b-2:
Realizare rețele
energie electrică
Program 1.1b-3:
Rețele de
telecomunicații

Program 1.3b-1:
Parteneriat și
transfer tehnologic
Program 1.3b-2:
Competențe

Program 1.4b-1:
Tehnologizare
Program 1.4b-2:
Digitalizare
Program 1.4b-3:
Internaționalizare

2.3. Domeniul:
Utilități publice de
bază

Politica 2.2.a.
Dezvoltarea
infrastructurii și
serviciilor de educație

Politica 2.3.a.
Creșterea
accesibilității la
infrastructura și
serviciile de
alimentare cu apă
și canalizare

Politica 2.2.b.
Dezvoltarea
infrastructurii și
serviciilor de sănătate
Politica 2.2.c.
Dezvoltarea
infrastructurii și
serviciilor sociale în
vederea promovării
incluziunii și
combaterii sărăciei

Programe

Program 1.1a-2:
Infrastructura rutieră
de transport
județean și local

2.2. Domeniul:
Incluziune și acces
nediscriminatoriu la
educație, sănătate și
servicii sociale

Politica 2.3.b.
Creșterea
accesibilității la
infrastructura și
serviciile de
alimentare cu
energie electrică și
gaze naturale

2.4: Domeniul:
Patrimoniul istoric și
facilitățile culturalspotive și de recreere
Politica 2.4.a:
Conservarea și
valorificarea
patrimoniului
cultural
Politica 2.4.b.
Creșterea și
diversificarea ofertei
și consumului
cultural

Obiectivul strategic 3: Asigurarea unui mediu curat, rezilient și sigur pentru dezvoltarea durabilă a
județului, menținerea calității peisajului și creșterea atractivității acestuia pentru locuitori și turiști
Obiective sectoriale / Politici
3.1: Domeniul:
Patrimoniul
natural,
biodiversitatea și
infrastructura
verde
Politica P3.1a:
Menținerea
integrității și calității
patrimoniului natural
și resurselor naturale
Politica P3.1b.
Dezvoltarea
infrastructurii verzialbastre

3.2: Domeniul:
Schimbări climatice,
riscuri și reziliență la
dezastre

3.3: Domeniul:
Eficiență energetică
și energie verde

3.4: Domeniul:
Deșeuri și economie
circulară

3.5: Domeniul:
Poluare

Politica P3.2a:
Managementul
riscurilor și al
situațiilor de urgență

Politica P3.3.a:
Reducerea nivelului
de sărăcie energetică
a locuitorilor din
zone defavorizate și
dezvoltarea formelor
producere a energiei
regenerabile pentru
marca Alba-Verde
Politica P3.3b.
Eficientizare
energetică a
clădirilor publice și
private; clădiri/anexe
cu funcțiuni edilitare
și a instalațiilor
conexe

Politica P3.4a:
Coordonarea
măsurilor de
gestionare a
deșeurilor pentru
marca Alba-Verde

Politica P3.5a:
Monitorizarea și
îmbunătățirea
calității factorilor de
mediu (zgomot, aer,
ape, sol)

Politica P3.4b:
Promovarea
tranziției la o
economie circulară

Politica P3.5b.
Decontaminarea și
reconversia
terenurilor
degradate/ poluate

Politica P3.2b:
Creșterea capacității
de intervenție
pentru situații de
urgență

Politica 2.4.c.
Dezvoltarea
infrastructurii și
serviciilor pt tineret,
sportive și agrement

Programe
Program 1.5a-1:
Infrastructură-suport
pentru turism și
agrement
Program 1.5a-2:
Infrastructura
HORECA
Program 1.5a-3:
Infrastructura pentru
agroturism
Program 1.5a-4:
Formare continuă
Program 1.5b-1:
Atracții și experiențe
turistice
Program 1.5b-2:
Promovare turistică
Program 1.5b-3:
Cooperare
Program 1.5b-4:
Formare continuă
Program 1.5c-1:
Trasee culturalturistice
Program 1.5c-2:
Servicii de informare

Program 1.6a-1:
Agricultura intensivă
Program 1.6a-2:
Agricultura ecologică
Program 1.6a-3:
Agricultura
plurifuncțională
Program 1.6a-4:
Agricultura
biotehnologică

Program 2.1.a-1:
Piețe publice și zone
pietonale
Program 2.1.a-2:
Spații degradate /
abandonate /
subutilizate
Program 2.1a-3:
Spații publice în
cartiere de locuit

Program 1.6a-5:
Agricultura
conservativă:

Program 2.1.a-4:
Refațadizarea
clădirilor din zonele
istorice

Program 1.6b-1:
Colectare, depozitare
și procesare

Program 2.1.b-1:
Centre civice

Program 1.6b-2:
Comercializare
Program 1.6b-3:
Consultanță pentru
promovare și
cooperare

Program 2.1.b-2:
Parcuri/ locuri de
joacă

Program 2.2.a-1:
Învățământ
antepreșcolar și
preșcolar
Program 2.2.a-2:
Învățământ primar,
gimnazial și liceal
Program 2.2.a-3:
Învățământ superior
Program 2.2a-4:
Digitalizarea
educației
Program 2.2.a-5:
Calitatea actului
educațional
Program 2.2.a-6:
Asistență
educațională
Program 2.2.a-7:
Combaterea
segregării și
abandonului
Progam 2.2.a-8:
Educație prin cultură
Program 2.2.b-1:
Asistență medicală
spitalicească
Program 2.2.b-2:
Asistența medicală în
regim ambulatoriu
Program 2.2b-3:
Asistența medicală
primară și screening
Program 2.2b-4:
Asistența medicală
comunitară
Program 2.2.b-5:
Asistența medicală
școlară
Program 2.2.b-6:
Asistență medicală
de urgență
Program 2.2b-7:
Digitalizarea sănătății
Program 2.2.b-8:
Formarea continuă a
personalului medical

Program 2.3.a-1:
Alimentare cu apă
potabilă
Program 2.3.a-2:
Canalizare
Program 2.3.a-3:
Stații de epurare
Program 2.3.b-1.
Iluminat public
Program 2.3.b-2.
Extindere,
reabilitare,
modernizare rețele
de distribuție energie
electrică
Program 2.3.b-3:
Extindere,
reabilitare,
modernizare rețele
de distribuție a
gazelor naturale

Programe
Program 2.4.a-1.
Patrimoniul construit
Program 2.4.a-2.
Patrimoniul mobil
Program 2.4.a-3.
Patrimoniul
intangibil
Program 2.4.b-1.
Reabilitarea
infrastructurii
culturale
Program 2.4.b-2.
Dezvoltări noi de
Infrastructură
culturală
Program 2.4.b-3.
Ofertă culturală
Program 2.4.b-4.
Promovarea culturii

Program 3.1a-1:
Protecția și
valorificarea durabilă
a ariilor naturale
protejate
Program 3.1a-2:
Educație și informare
în domeniul
patrimoniului natural
Program 3.1b-1:
Creșterea
conectivității
ecologice a
localităților
Program 3.1b-2:
Extinderea rețelei de
spații verzi, inclusiv
prin reconversia
terenurilor
degradate și crearea
unor coridoare verzialbastre

Program 3.2a-1:
Inundații
Program 3.2a-2:
Îmbunătățiri funciare
/ alunecări de teren
Program 3.2b-1:
Infrastructura
ISU/SMURD
Program 3.2b-2:
Prevenire și
informarea
populației/ turiștilor

Program 3.3a-1:
Analizarea tipurilor
de energie
regenerabilă
Program 3.3.a-2:
Utilizarea surselor
de energie
regenerabilă cu
precădere în zone
montane
Program 3.3b-1:
Clădiri publice
Program 3.3b-2:
Locuințe

Program 3.4a-1:
Gestionare deșeuri
municipale (în
conformitate cu
PJGD)

Program 3.5a-1:
Poluarea aerului

Program 3.4a-2:
Salubritate

Program 3.5a-3:
Poluarea apelor

Program 3.4.a-3:
Gestionarea
deșeurilor de grajd
în zonele cu risc de
poluare cu nitrați și
nitriți

Program 3.5b-1:
Analiza siturilor
degradate/poluate

Program 3.3b-3:
Întreprinderi

Program 3.4b-1:
Infrastructura
pentru economie
circulară

Program 3.3b-4:
Comunicare și
educare

Program 3.4b-2:
Comunicare și
educare

Program 3.5a-2:
Poluarea fonică

Program 3.5-2:
Decontaminarea și
ecologizarea siturilor
contaminate

Program 2.4.b-5.
Cultele religioase
Program 2.4.b-6:
Educație și formare
continuă
Program 2.4.c-1.
Infrastructura pentru
sport și tineret
Program 2.4.c-2.
Evenimente sportive
și activități pentru
tineret

Program 2.2.c-1:
Comunități
marginalizate
Program 2.2.c-2:
Protecția copiilor/
adolescenților în risc
de sărăcie și
excluziune
Program 2.2.c-3:
Protecția persoanelor
vârstnice
Program 2.2.c-4:
Protecția
persoanelor cu
dizabilități
Program 2.2.c-5:
Protecția altor
grupuri vulnerabile
Program 2.2.c-6:
Locuire socială și
pentru tineri/
specialiști
Program 2.2c-7:
Combaterea
deprivării materiale
Program 2.2.c-8:
Incluziunea socială a
tinerilor
Program 2.2.c-9:
Creșterea capacității
sectorului de servicii
sociale
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3.3. Coordonarea obiectivelor de dezvoltare a județului Alba cu instrumente
financiare ale UE - prioritățile 2021-2027
Dezvoltarea județului Alba se bazează deopotrivă pe economia rurală și pe cea urbană. Programele
propuse în cadrul strategiei au nevoie de finanțare, din care o parte semnificativă poate fi accesată din
fondurile europene ce accoperă dezvoltarea urbană, mobilitatea, mediul și dezvoltarea rurală. Structura
priorităților pentru programarea 2021-2027 este prezentată în tabel 2, care prezintă și modul de
coordonare dintre obiectivele de dezvoltare spațială a județului cu prioritățile 2021-2027.
Pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor propuse în strategia spațială, beneficiarii eligibili (județul,
fiecare UAT în parte, sau asocieri de UAT-uri) trebuie să-și realizeze propriile strategii de dezvoltare și să
demareze procesul de pregătire a proiectelor (acolo unde există propuneri de proiecte al căror grad de
maturitate solicită realizarea de documentații de urbanism).
Tabel 2. Coordonarea politicilor de dezvoltare cu domeniile de intervenție din Politica de Coeziune pentru
2021-2027
Priorități
2021-2027

Europă mai
inteligentă - o
transformare
economică
inovatoare și
inteligentă

Domeniu

Politici de dezvoltare a județului Alba

Servicii și aplicații de e-sănătate (013)

Politica 2.2.b. Dezvoltarea infrastructurii și
serviciilor de sănătate
Politica P1.3-a: Dezvoltarea infrastructuriisuport de CDI și transfer tehnologic
Politica P1.4a: Promovarea antreprenoriatului
și a angajării pe cont propriu
Politica P1.4b: Consolidarea competitivității,
internaționalizării și digitalizării IMM-urilor din
județ

Sprijinirea clusterelor de inovare și
rețele comerciale (019)

Transfer de tehnologie și de
cooperare între întreprinderi, centre
de cercetare și sectorul
învățământului superior (021)
Renovare fondului locativ existent în
vederea creșterii eficienței
energetice (025)
Renovarea infrastructurilor publice în
vederea creșterii eficienței
energetice (026)
Energii regenerabile (028, 029, 030)

Europă mai
ecologică, cu
emisii reduse de
carbon

Măsuri de adaptare la schimbări
climatice și prevenirea și
manangementul riscurilor (035, 036,
037, 038)
Furnizarea de apă destinată
consumului uman (039)
Gospodarirea apelor și conservarea
resurselor de apă (040)
Colectarea și tratarea apelor uzate
(041)
Gestionarea deșeurilor (042, 043,
044, 045)
Reabilitarea siturilor industriale și a
terenurilor contaminate (046)

Politica P1.3-b: Consolidarea activităților de
cercetare, dezvoltare, inovare și transfer
tehnologic

Politica P3.3b. Eficientizare energetică a
clădirilor publice și private; clădiri/anexe cu
funcțiuni edilitare și a instalațiilor conexe
Politica P3.3.a: Dezvoltarea formelor de
producere a energiei regenerabile pentru
marca Alba-Verde
Politica P3.2a: Managementul riscurilor și al
situațiilor de urgență
Politica P3.2b: Creșterea capacității de
intervenție pentru situații de urgență
Politica 2.3.a. Creșterea accesibilității la
infrastructura și serviciile de alimentare cu apă
și canalizare
Politica P3.4a: Coordonarea măsurilor de
gestionare a deșeurilor pentru marca AlbaVerde
Politica P3.4b: Promovarea tranziției la o
economie circulară
Politica P3.5b. Decontaminarea și conversia
terenurilor degradate/poluate
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Măsuri privind calitatea aerului și
reducerea zgomotului (048)

Protejarea, restaurarea și utilizarea
sustenabilă a siturilor Natura 2000
(049)
Protecția naturii să a biodiversității,
infrastructura verde (050)
TIC Rețea în bandă largă
(051, 052, 053, 054, 055)

Europă mai
conectată mobilitatea și
conectivitatea
regională în
domeniul TIC

Europă mai
socială - punerea
în aplicare a
pilonului
european al
drepturilor sociale

Autostrăzi și drumuri nou construite
(056)
Legături rutiere secundare nou
construite, către rețeaua rutieră și
nodurile TEN-T (058)
Alte drumuri de acces naționale,
regionale și locale nou construite
(059)
Alte drumuri reconstruite sau
îmbunătățite (autostrăzi, drumuri
naționale, regionale sau locale) (062)
Alte căi ferate, reconstruite sau
îmbunătățite (069)
Infrastructuri de transport urbane
curate (073, 074)
Infrastructuri de ciclism (075)
Transporturi multimodale TEN-T
(078)
Infrastructuri pentru educație și
îngrijirea copiilor preșcolari (085)
Infrastructuri pentru învățământul
primar și secundar (086)
Infrastructuri pentru învățământul
terțiar (087)
Infrastructuri pentru învățământul
profesional și tehnic și educația
adulților (088)

Alte infrastructuri sociale care
contribuie la incluziunea socială în
cadrul comunității (091)
Infrastructuri de sănătate (92)
Măsuri pentru un mediu de lucru
sănătos și bine adaptat (107)

Europa mai
aproape de
cetățeni dezvoltarea
durabilă și
integrată a
zonelor urbane,

Protejarea, dezvoltarea și
promovarea activelor turistice
publice și servicii turistice conexe
(128)
Protejarea, dezvoltarea și
promovarea patrimoniului cultural și
a serviciilor culturale (129)

Politica P1.1a. Creșterea mobilității și
accesibilității UAT-urilor la rețeaua de
transport
Politica P3.5a: Monitorizarea și îmbunătățirea
calității factorilor de mediu (zgomot, aer, ape,
sol)
Politica P3.1a: Menținerea integrității și calității
patrimoniului natural și resurselor naturale
Politica P3.1b. Dezvoltarea infrastructurii verzialbastre
Politica P1.1b: Dezvoltarea rețelelor de
transport de energie și a conectivității TIC
regionale

Politica P1.1a. Creșterea mobilității și
accesibilității UAT-urilor la rețeaua de
transport

Politica 2.2.a. Dezvoltarea infrastructurii și
serviciilor de educație

Politica P1.2a: Adaptarea ofertei educaționale
la cerințele pieței muncii
Politica P1.2b: Promovarea învățării pe tot
parcursul vieții și a mobilității forței de muncă
Politica P1.2c: Îmbunătățirea accesului pe piața
muncii
Politica 2.2.c. Dezvoltarea infrastructurii și
serviciilor sociale în vederea promovării
incluziunii sociale și a combaterii sărăciei
Politica 2.2.b. Dezvoltarea infrastructurii și
serviciilor de sănătate
Politica P3.5a: Monitorizarea și îmbunătățirea
calității factorilor de mediu (zgomot, aer, ape,
sol)
Politica 2.1.a. Regenerarea urbană
Politica 2.1.b. Dezvoltarea și creșterea
atractivității spațiului public în mediul rural
Politica P4.2a: Dezvoltarea resurselor necesare
unei administrații locale performante
Politica 1.5a: Dezvoltarea infrastructurii
turistice și de recreere
Politica 1.5b. Dezvoltarea și diversificarea
serviciilor turistice și de recreere
Politica 2.4.a. Conservarea și promovarea
patrimoniului cultural
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rurale prin
inițiative locale
Protejarea, dezvoltarea și
promovarea patrimoniului natural și
a ecoturismului (130)

Alte coduri legate
de obiectivele de
politică 1-5

Politica Agricolă
Comună

Regenerarea fizică și securitatea
spațiilor publice (131)
Dezvoltarea cooperării cu parteneri
din interiorul și din afara statului
membru (133)
Regiuni ultraperiferice (136, 138)

Dezvoltare rurală

Politica 2.4.b. Dezvoltarea și diversificarea
ofertei culturale, sportive și de agrement
Politica P3.1b. Dezvoltarea infrastructurii verzialbastre
Politica 1.5b. Dezvoltarea și diversificarea
serviciilor turistice și de recreere
Politica 2.1.a. Regenerarea urbană
n.a
n.a
Politica P1.6a: Tranziția de la o agricultură de
subzistență la una competitivă pe piața
globalăPolitica P1.6b: Consolidarea și
echilibrarea lanțurilor alimentare și
promovarea siguranței alimentare
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și
accesibilității UAT-urilor la rețeaua de
transport
Politica P1.1b: Dezvoltarea rețelelor de
transport de energie și a conectivității TIC
regionale
Politica 2.1.b. Dezvoltarea și creșterea
atractivității spațiului public în mediul rural
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și
accesibilității UAT-urilor la rețeaua de
transport
Politica 2.2.a. Dezvoltarea infrastructurii și
serviciilor de educație
Politica 2.2.b. Dezvoltarea infrastructurii și
serviciilor de sănătate
Politica 2.2.c. Dezvoltarea infrastructurii și a
serviciilor sociale în vederea promovării
incluziunii sociale și a combaterii sărăciei
Politica 2.3.a. Creșterea accesibilității la
infrastructura și serviciile de alimentare cu apă
și canalizare
Politica 2.3.b. Creșterea eficienței energetice a
sistemului de iluminat public
Politica 2.4.a. Valorificarea patrimoniului
cultural
Politica 2.4.b. Dezvoltarea ofertei culturale,
sportive și de agrement
Politica 1.5a: Dezvoltarea activelor turistice și
de recreere
Politica 1.5b. Dezvoltarea și diversificarea
serviciilor turistice și de recreere
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CAPITOLUL 4: PLANUL DE ACȚIUNE
4.1. Portofoliul de proiecte
Portofoliul cuprinde lista proiectelor ce se încadrează tematic în programele de dezvoltare identificate
anterior (tabelul 3). Această listă este elaborată pe baza propunerilor transmise de Consiliul Județean Alba
și de administrațiile publice locale din județ (prin răspunsurile primite la adresa transmisă de Consiliul
Județean), precum și de alte instituții și organizații de la nivel județean și local. Lista cuprinde proiecte
incluse în strategiile sectoriale de la nivel județean, în strategiile de dezvoltare ale comunităților și în alte
documente programatice de la nivel regional și național, aflate în curs de pregătire, sau în stadiul de idee
de proiect. Distribuția teritorială a categoriilor de proiecte este prezentată prin hărți în Anexa 2.
Lista de proiecte va fi supusă procesului de prioritizare, în conformitate cu metodologia descrisă în
capitolul introductiv. Fiecare UAT din județ își va întocmi astfel propria listă de proiecte prioritare, ca parte
componentă a propriilor strategii locale și/sau în funcție de propriile bugete operaționale. In ceea ce
privește proiectele Consiliului Județean Alba, acesta are constituită o listă de proiecte coordonate cu
prioritățile ADR Centru, la care pot fi adăugate proiecte noi rezultate din procesul de prioritizare.
Anexa 4 prezintă această listă ce conține un număr de 23 de proiecte, cu o valoare totală de 695.032.000
lei. Planul de acțiune pentru fiecare proiect este prezentat în cadrul anexei sub forma unei fișe de proiect
ce sintetizează principalele sale caracteristici: titlul proiectului, politica/programul în care se încadrează,
localizarea, obiectivul proiectului, activitățile principale, durata de implementare, beneficiarul proiectului,
eventual parteneri, indicatori de monitorizare și evaluare, buget estimativ, surse potențiale de finanțare.
Tabel 3. Portofoliul de proiecte
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate și Mobilitate:
Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de energie și TIC, ce contribuie la localizarea
de noi firme și vizitatori
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de transport
Program 1.1a-1: Infrastructura de transport rutier cu conectivitate națională /regională
Proiecte propuse de:
1. Reabilitare (continuare) a DN 74 și DN754
Ministerul
Transporturilor/CNAIR
1. Reabilitare și modernizare DJ 750 C: SĂLCIUA DE SUS (DN 75) - DEALU CASELOR CJ ALBA
VALEA LARGĂ - VALE ÎN JOS - PONOR - RÂMEŢ - VALEA MĂNĂSTIRII - GEOAGIU DE
SUS - STREMŢ - TEIUŞ (DN 1)
2. Reabilitare și modernizare DJ 106 K: SEBEȘ (DN 1) - DAIA ROMÂNĂ - OHABA SECĂȘEL - DJ 107
3. Modernizare și consolidare DJ 103G
4. Modernizare și consolidare DJ 107
5. Modernizare și consolidare DJ 107B
6. Modernizare și consolidare DJ 141E
7. Modernizare și consolidare DJ 704A
8. Modernizare și consolidare DJ 705
9. Modernizare și consolidare DJ 742
Program 1.1a-2: Infrastructura rutieră de transport județean și local
Proiecte propuse de:
1. Reabilitare și modernizare DJ 107K - GALDA DE JOS ( DJ 107 H) - MESENTEA - GALDA CJ ALBA
DE SUS - MĂGURA - POIANA GALDEI - MODOLEŞTI - ÎNTREGALDE - IVĂNIŞ GHIONCANI - DJ 107 I (BÂRLEŞTI)
2. Reabilitare DJ 107G - DJ 107 D (OCNA MUREȘ) - NOȘLAC - CĂPTĂLAN - COPAND STÂNA DE MUREȘ - GĂBUD - LIMITA JUD. MUREȘ
3. Modernizare și consolidare DJ 107V
4. Modernizare și consolidare DJ 762
5. Consolidare pod pe drum județean DJ106E
6. Realizare pod pe DJ 141C peste Valea Cenade
4

Nota: Acest proiect este trecut pentru varianta în care CJ Alba va întreprindere alături de Guvernul Romaniei actiunile juridice
necesare clasificare acestor două drumuri naționale în drumuri județene. Prin acest proces mobilitatea și implicit turismul se pot
dezvolta sub controlul CJ Alba

47
IHS Romania SRL – ianuarie 2021

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
partea a II-a: Formularea Strategiei

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.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
5
6

Realizare pod pe DJ 107, în Colibi
Consolidare și asigurare versanți pe DJ 106E (limită județ Sibiu-Dobra-Șugag
Modernizare și consolidare DJ 142 K: Cetatea de Baltă DJ 142B) – Tătârlaua –
Crăciunelu de Sus – Făget – Tăuni – Valea Lungă (DN 14 B)
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere în zona urbană și periurbană
Realizare drum judetean / comunal Blaj - Ocnisoara
Construirea unui pod rutier peste calea ferata
Construirea a doua poduri peste raurile Tarnava Mare si Tarnava Mica
Modernizare și reabilitare străzi
Realizare sensuri giratorii
Modernizare drumuri exploatație agricolă
Modernizare străzi/drumuri de interes local
Modernizare drumuri
Modernizare străzi
Modernizare drumuri comunale
Modernizare drumuri vicinale
Reabilitare pod peste râul Abrudel
Realizare drum între Cugir și Domeniul schiabil M-ții Sureanu
Modernizare drumuri exploatație agricolă
Refacere drum forestier calamitat Valea Rachitii
Reabilitarea și modernizarea străzilor urbane și îmbunătățirea condițiilor de
siguranță rutieră din cartierele componente ale orașului Ocna Mureș (Cistei,
Micoșlaca, Războieni)
Reabilitare străzi, etapa a II-a
Modernizare străzi din zonele rurale
Realizare pod peste Valea Geoagiu
Reabilitare trotuare, rigole acces la proprietăți pe DN1 și DN14B
Reabilitare drum comunal DC177
Reabilitare drum comunal DC173
Refacere drum forestier calamitat Fenesasa și Roșioara
Reabilitare și modernizare drumuri
Reabilitare și modernizare drumuri
Modernizare drumuri vicinale
Reabilitare drumuri comunale în lungime de 18 km
Refacere drum forestier calamitat5
Modernizare și consolidare DJ 762A (Câmpeni-Brad)
Modernizare drum vicinal Caraști-Patrutești
Modernizarea (etapizată) a drumurilor de legătură pe care le are comuna cu judetul
Bihor, Arad și Hunedoara
Asfaltare străzi
Modernizare DC 41
Realizare trotuare, șanțuri și accese la proprietăți adiacente DJ107 în localitatea
Berghin
Realizare trotuare, șanțuri și accese la proprietăți adiacente DJ106i în localitatea
Ghirbom
Asfaltare drumuri agricole
Modernizare drumuri
Amenajare podețe Valea Bistrișorii, Valea Petresei, Lipaia, Lunca Merilor
Construire pod rutier Lunca Merilor
Reabilitare, modernizare drumuri în satele Blandiana și Acmariu
Modernizare trotuare și rigole
Modernizare drumuri forestiere
Modernizare drumuri hotar
Construcție pod peste râul Mureș
Refacere drum forestier calamitat- Bucerdea6
Asfaltare străzi
Asfaltare drum Calea Blajului până la DN 14B pe o lingime de 2700m
Modernizare drumuri comunale care fac legătura cu localitățile aparținătoare
Construire trotuare pe strada Ioan Maiorescu
Modernizare drumuri
Modernizare drumuri
Reabilitare drumuri

MUNICIPIUL AIUD
MUNICIPIUL BLAJ

MUNICIPIUL SEBES

ORAS ABRUD
ORAS BAIA DE ARIES
ORAS CAMPENI

ORAS CUGIR

ORAS OCNA MURES

ORAS TEIUS

ORAS ZLATNA

ALBAC
ALMASU MARE
ARIESENI
AVRAM IANCU

BERGHIN

BISTRA

BLANDIANA

BUCERDEA GRANOASA

BUCIUM
CALNIC
CENADE

Proiect cerut de Direcția Silvică Alba
Proiect cerut de Direcția Silvică Alba
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63.
64.
65.
66.
67.

Realizare trotuare, rigole acces la proprietăți
Modernizare drumuri
Modernizare drumuri
Modernizare drumuri
Reabilitarea și modernizarea podului peste râul Mureș din localitatea Teleac, comuna
Ciugud;
68. Reabilitarea și modernizare DJ 107 și DJ 107 C prin refacearea infrastructurii rutiere,
realizarea trotuare și piste de biciclete
69. Modernizare drumuri
70. Modernizare drumuri exploatație agricolă
71. Modernizare drumuri
72. Modernizare, reabilitare drumuri
73. Modernizare, reabilitare drumuri
74. Modernizare, reabilitare drumuri
75. Construcție parcări cu panouri fotovoltaice
76. Modernizare drumuri
77. Modernizare drumuri exploatație agricolă
78. Extindere și modernizare trotuare și alei pietonale în comuna Fărău
79. Modernizare, reabilitare drumuri
80. Modernizare drumuri
81. Modernizare drum forestier
82. Modernizare, reabilitare drumuri
83. Modernizare, reabilitare drumuri
84. Refacere drum forestier calamitat Valea Bulzului7
85. Modernizare, reabilitare drumuri
86. Semnalizare rutieră
87. Modernizare drumuri exploatație agricolă
88. Modernizare drumuri forestiere
89. Refacere drum forestier calamitat Valea Telnei8
90. Realizare trotuare, rigole, acces la proprietăți
91. Modernizare, reabilitare drumuri
92. Modernizare drum forestier
93. Modernizare, reabilitare drumuri
94. Realizare trotuare, rigole, acce la proprietăți DJ 107M
95. Modernizare, reabilitare drumuri
96. Modernizare, reabilitare drumuri
97. Modernizare, reabilitare drumuri
98. Modernizare, reabilitare drumuri
99. Modernizare, reabilitare drumuri
100. Modernizare, reabilitare drumuri
101. Modernizare, reabilitare drumuri
102. Modernizare drumuri de exploatație agricolă
103. Extindere, modernizare, reabilitare drumuri
104. Reabilitare drumuri forestiere
105. Realizare poduri peste Valea Ocolișului
106. Modernizare, reabilitare drumuri
107. Modernizare, reabilitare drumuri
108. Realizare trotuare,alei pietonale, rigole, acces la proprietăți
109. Modernizare, reabilitare drumuri
110. Pietruire Drum Comunal DC 106: Valea Bucurului – Geogel
111. Modernizare DC După Deal; DC 106 Geogel și Drum vicinal
112. Modernizare DC 105 Vale în Jos
113. Modernizare, reabilitare drumuri
114. Refacere drum forestier calamitat Valea Mânăstirii9
115. Realizare trotuare, rigole, acces la proprietăți
116. Modernizare, reabilitare drumuri
117. Modernizare, reabilitare drumuri
118. Modernizare drumuri de exploatație agricolă
119. Modernizare, reabilitare drumuri de exploatație agricolă
120. Modernizare, reabilitare drumuri

CERGAU
CERU-BACAINTI
CETATEA DE BALTA
CIUGUD

CIURULEASA
CRACIUNELU DE JOS
CRICAU
CUT
DAIA ROMANA
FARAU

GALDA DE JOS
GARDA DE SUS
HOPARTA
HOREA
IGHIU

INTREGALDE
LIVEZILE
LOPADEA NOUA
LUNCA MURESULUI
LUPSA
METES
MIHALT
MIRASLAU
MOGOS
NOSLAC
OCOLIS
OHABA
PIANU
POIANA VADULUI
PONOR

POSAGA
RAMET
RIMETEA
ROSIA MONTANA
SALCIUA
SALISTEA
SANCEL

7

Proiect cerut de Direcția Silvică Alba
Proiect cerut de Direcția Silvică Alba
9 Proiect cerut de Direcția Silvică Alba
8
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121. Refacere trotuare, rigole, acces la proprietăți
122. Modernizare drumuri
123. Pietruire drumuri de hotar
124. Realizare trotuare, rigole, acces la proprietăți
125. Modernizare, reabilitare drumuri
126. Modernizare drumuri de exploatare agro-forestieră
127. Extindere și modernizare trotuare
128. Refacere două poduri pe raza comunei Săsciori
129. Reabilitare drumuri
130. Modernizare drumuri
131. Construire Pod Raveca
132. Construire Pod Fileap
133. Reabilitare DV 24
134. Reabilitare DV Centru Nicorești
135. Reabilitare DV Sohodol Dilimani
136. Reabilitare Bradeana Luminești
137. Refacere drum forestier calamitat Valea Sasului10
138. Expertizare ,renovare /refacere pod peste Târnava Mică pe DC 28 Lunca Târnavei –
Biia
139. Asfaltări drumuri, refacere carosabil, pietruiri drumuri , construire rigole noi
betonate , refacere rigole existente , reparaţii trotuare
140. Realizare în colaborare cu Comuna Lopadea Nouă , Drumul Sării ( DC 23 BIIA- DC 12
Ocnişoara –Comuna Lopadea Nouă)
141. Modernizare drumuri
142. Modernizare drumuri de exploatație agricolă
143. Modernizare drumuri de exploatație agricolă Construcție poduri peste râul Geoagiu
144. Reabilitare, modernizare drumuri
145. Refacere drum forestier calamitat Valea Prigoanei11
146. Modernizare drumuri
147. Reabilitare drumuri de exploatație agricolă
148. Realizare trotuare pe str Avram Iancu
149. Reabilitare, modernizare, întreținere drumuri
150. Reabilitare pod Necșești
151. Construcție pod peste Valea Lodromanului
152. Realizare trotuare, rigole, acces la proprietăți
153. Construcție pod peste râul Arieș
154. Modernizare drumuri
155. Modernizare drumuri
156. Modernizare trotuare pe str. Lucian Blaga
Program 1.1a-3: Variante ocolitoare / șosele de centură
1. Arteră ocolitoare de transport rutier, situață în partea nordică a teritoriului
administrativ al municipiului ALBA IULIA, ce face legatura intre DN1/E81 - DN74,
legatura TEN-T și DN1-DN74
2. Construire arteră ocolitoare pe latura de sud-vest a municipiului
3. Construirea Soselei de Centura a Municipiului Blaj
4. Realizare variantă ocolitoare
5. Reabilitare și extindere variantă ocolitoare
6. Realizarea drumului de legătură și conectarea orașului Ocna Mureș la autostrada A
10 în nodul Decea – Inoc, județul Alba
Program 1.1a-4: Noduri multimodale
1. Nod intermodal transport public
2. Realizare parcări de tip park&ride
3. Nod multimodal in zona Garii Blaj
4. Realizarea unor parcari de tip Park&Ride
5. Nod intermodal transport public
6. Nod intermodal transport public
Program 1.1a-5: Transportul alternativ
1. Realizare piste de biciclete
2. Modernizarea retelei de trotuare si alei pietonale
3. Amenajarea unor strazi din municipiul Blaj pentru realizarea unor coridoare de
mobilitate urbana durabila

10
11

SANTIMBRU

SASCIORI

SCARISOARA
SIBOT
SOHODOL

SONA

SPRING
STREMT
SUGAG
UNIREA

VADU MOTILOR
VALEA LUNGA
VIDRA
VINTU DE JOS
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL ALBA IULIA

MUNICIPIUL BLAJ
MUNICIPIUL SEBES
ORAS ZLATNA
ORAS OCNA MURES
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL ALBA IULIA
MUNICIPIUL BLAJ
MUNICIPIU SEBES
MIRASLAU
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL BLAJ

Proiect cerut de Direcția Silvică Alba
Proiect cerut de Direcția Silvică Alba
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4.
5.
6.
7.
8.

Realizare piste de biciclete
Mobilitate urbană - Realizare sistem de transport alternativ
Realizare sistemului public de transport alternativ pe coridorul Vinerea-Cindeni
Rețea unitară de piste pentru bicicliști și micromobilitate
Realizarea infrastructurii rutiere-pista de biciclete/trotinete între Halta Unirea și
Baza de tratament și agrement Ocna Mureș
9. Realizare piste de biciclete
10. Construirea unei rețele de piste de biciclete care să lege Ciugudul de Alba Iulia
11. Realizare piste de biciclete
12. Realizare piste de biciclete
13. Realizare aerodrom
Program 1.1a-6: Transportul public
1. Modernizarea/inovare sistem de transport public judetean de persoane prin curse
regulate prin introducerea sistemului de ticketing
2. Modernizarea sistemelor de transport public prin achiziția de autobuze cu emisii
reduse de carbon12
3. Reabilitare infrastructură de transport urban-Lot 3
4. Modernizare stații de îmbarcare călători pentru 8 UAT-uri din AIDA TL
5. Realizarea în cadrul sistemului public de transport de stații bike-sharing cu servicii de
geolocalizare prin GPS
6. Modernizarea si dotarea transportului public (autobuze / microbuze electrice, statii
de incarcare, sisteme de e-ticketing)
7. Sistem public de transport de tip Bike – sharring
8. Construirea unui depou si a unei autogari pentru deservirea transportului local,
judetean, national si international
9. Dezvoltare transport public pe raza UAT Cugir și cele învecinate
10. Îmbunătățirea serviciilor de transport public de persoane prin achiziția de mijloace
de transport verzi și realizarea unei rețele unitare de stații inteligente pentru călători
la nivelul orașului Ocna Mureș și în aria urbană funcțională
11. Realizarea de “rute verzi” cu microbuze electrice, între orașul Ocna Mureș și
comunele învecinate(Unirea, Lunca Mureșului, Noșlac, Fărău) proiect integrat de
mobilitate urbană
12. Stații de încărcare automobile electrice
13. Construirea unor stații de autobuz moderne pe DJ 107 și DJ 107 C, care să ofere
condiții de siguranță călătorilor
14. Promovarea transportului eco prin achiziționarea de mijloace de transport electrice
și construirea unor stații de încărcare
Program 1.1a-7 Infrastructura de transport feroviar
1. Dezvoltarea transport CF Cugir-Sebeș-Alba Iulia
2. Realizarea linie CF turistică Turda - Abrud
Politica P1.1b. Dezvoltarea rețelelor de transport de energie și a conectivității TIC regionale
Program 1.1b-1: Introducere rețele de transport gaze naturale
1. Alimentare cu gaze naturale, sat Răhău
2. Realizare rețea gaze naturale
3. Realizare rețea gaze naturale
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

12

Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale
Înființare rețea de distribuție a gazelor naturale în comuna Fărău
Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale

MUNICIPIUL SEBES
ORAȘ ABRUD
ORAS CUGIR
ORAS OCNA MURES

ORAS TEIUS
CIUGUD
MOGOS
SANTIMBRU
VINTU DE JOS
Proiecte propuse de:
CJ ALBA
UAT-uri municipale și
orășenești
MUNICIPIUL ALBA IULIA

MUNICIPIUL BLAJ

ORAS CUGIR
ORAS OCNA MURES

TEIUS
CIUGUD

Proiecte propuse de:
CJ Alba
Ministerul Transporturilor
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL SEBES
ORAS BAIA DE ARIES
ASOCIEREA ABRUDCÂMPENI
BERGHIN
BLANDIANA
CERGAU
CIURULEASA
CUT
DAIA ROMANA
DOSTAT
FARAU
GARBOVA
HOPARTA
LIVEZILE
LOPADEA NOUA
METES
MIRASLAU
OHABA

Proiect cerut de APM Alba
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19. Realizare rețea gaze naturale
20. Realizare rețea gaze naturale
21. Realizare rețea gaze naturale
22. Realizare rețea gaze naturale
23. Inființare rețea de gaze naturale
Program 1.1b-2: Realizare rețele energie electrică
1. Realizare rețea de distribuție energie electrică
2. Realizare rețea energie electrică
Program 1.1b-3: Rețele de telecomunicații
1. Extinderea infrastructurii de broadband în județul Alba
2.
3.
4.

Realizare infrastructura digitală pentru supravechere video
Realizare infrastructura digitală pentru supraveghere video inteligentă pe raza
comunei Ciugud
Realizarea unei rețele proprii de infrastructură broadband și fibră optică în comuna
Ciugud

Obiectiv sectorial 1.2: Domeniul: Forță de muncă
Politica P1.2a: Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii
Program 1.2a-1: Învățământul superior:
1. Invățarea automată aplicată în imagistica membrelor corpului uman pentru
detecția și clasificarea anomaliilor;
2. Big data Analitics pentru monitorizarea calității vieții în Orașe Smart 13
3. Ceramic Color Modeling: Soluții inovative bazate pe Data Science (CCM-ISDS) 14
4. Realizarea unui studiu privind priorităție de învățământ în județul Alba în
coordonare cu cerințele pieței muncii;
Program 1.2.a-2: Învățământ profesional (dual) și tehnic:
1. Realizarea de servicii de consiliere privind alegerea continuării studiilor în domeniul
profesional și tehnic prin parteneriate între instituții, autorități publice, companii,
unități de învățământ tehnologic15
2. Refuncționalizarea și dotare licee Dorin Pavel și Domșa pentru un centru de
învățământ dual
3. Dezvoltarea invatamantului dual in parteneriat cu agenti economic
4. Dezvoltarea învățămîntului dual prin dobândirea de competențe profesionale și
digitale
5. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale din cadrul Liceului
Tehnologic Ocna Mureș - Școală Profesională Duală
6. Promovarea învățământului tehnic dual prin servicii de consiliere și orientare în
carieră
7. Centru de formare/ școală pentru învățământul tehnic/ profesional

PIANU
RIMETEA
ROSIA DE SECAS
SASCIORI
SUGAG
Proiecte propuse de:
CENADE
MIRASLAU
Proiecte propuse de:
CJ A LBA și UAT-URI
APARTINĂTOAE
ORAS TEIUS
CIUGUD

Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL ALBA IULIA

CJ ALBA /Universitatea 1
Decembrie 1918
Proiecte propuse de:
CJ ALBA

ALBA IULIA
MUNICIPIUL BLAJ
ORAS CUGIR
ORAS OCNA MURES
CIUGUD

Obiectiv sectorial 1.3: Domeniul: Specializare economică inteligentă
Politica P1.3-a: Dezvoltarea infrastructurii-suport de CDI și transfer tehnologic
Program 1.3a-1: Parcuri industriale, tehnologice și smart
Proiecte propuse de:
1. Realizare parc industrial
MUNICIPIUL ALBA IULIA
2. Realizare parc industrial
MUNICIPIUL SEBES
3. Realizare parc industrial
ORAS BAIA DE ARIES
4. Parcul industrial, logistic și de servicii
ORAS OCNA MURES
5. Parc Logistic Miraslău
Firmă privată MIRASLAU
Politica P1.3-b: Consolidarea activităților de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic
Program 1.3b-1: Parteneriat și transfer tehnologic
Proiecte propuse de:
1. Realizarea de programe sănătate –dispozitive medicale inovatoare pentru CJ ALBA
diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul precoce al pacientului cronic16
2. Susținerea cooperării teritoriale pentru realizarea unui cluster în domeniul sănătății
3. Centrul de activități practice și de recuperare medicală
MUNICIPIUL ALBA IULIA
4. Ceramic Color Modelling
5. Big Data Analytics for Life Quality Monitoring in Smart Cities

13

Proiecte cerute de Universitatea 1 Decembrie 1918
Proiect cerut de Universitatea 1 Decembrie 1918
15 Proiecte cerute de CJ Alba-DDB, Serviciul Dezvoltare Programe Guvernanță Corporativă, Compartiment Dezvoltare Economică și Rurală
16 Proiect cerut de de CJ Alba-Direcția Juridică și Administrație Publică – Compartiment Unități medicale de asistență socială și învățământ
special
14
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6.
7.

Invățare automată aplicată în imagistica membrelor corpului uman pentru detecția
și clasificarea anomaliilor
Parteneriat pentru atragerea de investitori care să se plieze pe nevoile identificate la
nivelul comunității

MUNICIPIUL AIUD

Obiectiv sectorial 1.4: Domeniul: Antreprenoriat și IMM-uri
Politica P1.4a: Promovarea antreprenoriatului și a angajării pe cont propriu
Program 1.4a-1: Incubatoare de afaceri
Proiecte propuse de:
1. Realizare centru pentru susținere formării de firme în domeniul inovației și afaceri
MUNICIPIUL ALBA IULIA
2. Amenajarea în incinta cetății Alba Carolina de spații pentru dezvoltarea de industrii
creative, inovare, cercetare
3. Realizare incubator de afaceri pentru IMM-uri
ORAS CUGIR
4. Dezvoltarea de proiecte comune inovative pentru susținerea dezvoltării economice CIUGUD
inteligente în zona Alba Iulia – Ciugud: centru de inovare, incubator de afaceri
Politica P1.4b: Consolidarea competitivității, internaționalizării și digitalizării IMM-urilor din județ
Program 1.4b-1: Tehnologizare
Proiecte propuse de:
1. Crearea unui hub local/cluster pentru integrarea pro-activă a start-upurilor ICT,
MUNICIPIUL ALBA IULIA
concentrat pe inovație și afaceri locale
2. Realizarea centrului național de inteligență artificială și digitizare
3. Dezvoltarea de competențe digitale pentru angajați din IMM-uri
ADSEA / CJ ALBA
4. HUB-ul digital de inovare “NEDEIA DIN APUSENI
SC TAILOR STUDIO SRL
Obiectiv sectorial 1.5: Domeniul: Turism
Politica 1.5a. Dezvoltarea infrastructurii turistice și de recreere
Program 1.5a-1: Infrastructură suport pentru turism și agrement
1. Amenajare domeniu schiabil valea Sebeșului
2. Amenajare baza Salvamont Șureanu, valea Sebeșului
3. Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș
4. Construire complex recreeativ
5. Amenajare spații de agrement pe cursul râului Ampoi
6. Amenajare zona Mamut,Parcul Dendrologic Ioan Vlad, Valea Popii, Parcul de
aventură
7. Amenajare spații de agrement pe cursul râului Mureș
8. Amenajare și reconversie funcțională a zonei lacului Cherteu
9. Realizare zonă de agrement în zona Valea Aiudului
10. Valorificare zonelor cu potențial turistic
11. Dobândirea statutului de oraș – stațiune de interes local și valorificarea potențialului
de dezvoltare economică și turistică exprimat de punerea în valoarea a Bazei de
tratament și agrement Ocna Mureș
12. Realizarea de zone de agrement pe râul Mureș
13. Amenajare domeniul schiabil
14. Dezvoltarea domeniului schiabil Arieșeni și a altor sporturi de iarnă
15. Punct de informare turistică
16. Amenajarea obiectivelor turistice din comună
17. Amenajarea de locuri de odihnă și de adăposturi de-a lungul itinerariilor turistice
18. Realizarea de trasee pentru biciclete, motociclete, ATV
19. Amenajarea, dotarea platformelor de campare ( inclusivși colectare gunoi menajer)
20. Amenajare unei pârtii de schi
21. Amenajare domeniul schiabil
22. Amenajare zonă de agrement pentru tineri
23. Complex turistic- religios
24. Valorificarea turistică a Râului Mureș prin construirea unei zone de agrement (bazine,
parc de rulote, ponton) la Drâmbar, dar și prin promovarea unor atracții turistice noi:
plutăritul pe Mureș ca mijloc de agrement
25. Amenajare zonă agrement Apa Sărată
26. Modernizare bază de agrement
27. Amenajare Peștera Scărișoara
28. Amenajare Peștera Dârnini
29. Dezvoltare zona turistică ”Ursoaia”
30. Dezvoltare băile sărate Ocnișoara
31. Amenajare bază de agrement pe râul Mureș
32. Amenajare bază de agrement
33. Amenajare bază de agrement

Proiecte propuse de:
CJ ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

MUNICIPIUL BLAJ
MUNICIPIUL AIUD
ORAS BAIA DE ARIES
ORAȘ OCNA MUREȘ

ORAS TEIUS
ORAS ZLATNA
ARIESENI

AVRAM IANCU
BUCIUM
CERGAU
CETATEA DE BALTA
CIUGUD

CRACIUNELU DE JOS
GARBOVA
GARDA DE SUS
HOREA
CJ ALBA , LOPADEA NOUA
LUNCA MURESULUI
PIANU
ROSIA MONTANA
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34. Amenajare bază de agrement
35. Amenajare domeniul schiabil Valea Sebeșului / Poarta Raiului
36. Amenajare bază de agrement
37. Realizare zone de pescuit și recreativ sportiv
Politica 1.5b. Dezvoltarea și diversificarea serviciilor turistice și de recreere
Program 1.5b-1: Atracții și experiențe turistice
1. Valorificarea potențialului turistic al drumului județean DJ 107i – Transalpina

2.

de Apuseni
Amenajare zonă turistică Râpa Roșie

3.
4.
5.

Amenajarea, semnalizarea și marcarea traseelor turistice din Parcul Natural Apuseni
Amenajarea de alei pietonale
Dezvoltarea de activități în parteneriat sau asociere între primaria comunei Arieșeni
și sectorul privat
6. Amenajare popasuri pe traseele turistice montane
7. Amenajare popasuri pe trasee turistice montane
8. Amenajare și marcare trasee turistice
9. Amenajare izvoare și locuri de popas
10. Amenajare și marcare trasee turistice
11. Amenajare izvoare și locuri de popas
12. Amenajare în zona Stânca de Foc
Program 1.5b-2: Promovare turistică
1. Elaborare de materiale promoționale (broșuri, machete, postere, mape,
videoclipuri, scurt metraje documentare) privind județul Alba;
2. Organizarea și participarea la evenimente de promovare a potențialului local de
dezvoltare și de stimulare a consumului de produse Locale17
3. Promovarea valorilor de patrimoniu material și imaterial existente
4. Promovarea valorilor de patrimoniu material și imaterial pentru dezvoltarea
turismului
5. Promovarea evenimentelor de interes cultural
6. Promovarea valorilor de patrimoniu material și imaterial existente
7. Promovarea evenimentelor de interes cultural
8. Realizarea unor materiale de promovarea a potențialului turistic din zona Ciugud
(filme, broșuri, materiale promoționale de promovare turistică)
9. Promovarea valorilor de patrimoniu material și imaterial specifice zonei rurale
10. Atestarea comunei Săsciori ca stațiune turistică de interes național

SANCEL
SASCIORI
VINTU DE JOS
BLANDIANA
Proiecte propuse de:
CJ ALBA
MUNICIPIUL SEBES
ARIESENI

AVRAM IANCU
BISTRA

BUCIUM

Proiecte propuse de:
CJ ALBA

CJ ALBA
MUNICIPIUL AIUD
AVRAM IANCU
BISTRA
CIUGUD

SASCIORI

Obiectiv sectorial 1.6: Domeniul: Agricultură
Politica P1.6a: Tranziția de la o agricultură de subzistență la una competitivă pe piața globală
Program 1.6a-1: Agricultura intensivă
Proiecte propuse de:
1. Modernizare, reabilitare dispensar veterinar
ALBAC
2. Investitii in fermele agricole
GAL ”Pe Mures si pe
3. Sprijin forfetar pentru ferme mici in vederea cresterii eficientei si productivitatii
Tarnave”
Politica P1.6b: Consolidarea și echilibrarea lanțurilor alimentare și promovarea produselor și a siguranței alimentare
Program 1.6b-1: Colectarea, depozitare și procesare
Proiecte propuse de:
1. Depozit agro-alimentar cu branduri alimente specifice Munților Apuseni
SC TAILOR STUDIO SRL
2. Wool HUB – centru regional pentru prelucrare lâna
3. Centru de procesare a produselor agricole, animaliere, apicole, plante medicinale
CETATEA DE BALTA
4. Modernizare centru de valorificare a produselor locale
SASCIORI
5.
Amenajare baie comunala ovine si caprine
SPRING
Program 1.6b-2: Comercializare
Proiecte propuse de:
1. Reabilitare piață agroalimentară Dr. Constantin Hagea
MUNICIPIUL AIUD
2. Reabilitare piață agro-alimentară
ORAS TEIUS
3. Amenajare piață agroalimentară
IGHIU
4. Modernizarea târgului de animale Săsciori
SASCIORI
5. Amenajare piață agroalimentară
VALEA LUNGA
Program 1.6b-3: Consultanță pentru promovare și cooperare
Proiecte propuse de:
1. Sustinerea sectorului non-agricol si a mestesugarilor
GAL ”Pe Mures si pe
2. Promovarea inteligenta a produselor agricole – proiect cooperare
Tarnave”
3. Centru de servicii pentru fermieri
4. Marketing inteligent al produselor agricole - e-commerce pentru produse agricole si
procesate, lant de desfacere, economie circulara
17

Proiecte cerute de CJ Alba-DDB, Serviciul Dezvoltare Programe Guvernanță Corporativă, Compartiment Dezvoltare Economică și Rurală
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Obiectiv sectorial 2.1: Domeniul: Spațiul public
Politica 2.1.a. Regenerare urbană
Program 2.1.a-1. Piețe publice și zone pietonale
1. Amenajare circulație/trasee pietonale
2. Realizarea de spații de recreere folosind surse de energie regenerabilă și conectare
wifi și acces la internet
3. Regenerarea urbană platforma Centrală
4. Regenerare urbană platforma cartier Cetate
5. Reabilitare Zona Centrală Protejată
6. Amenajare urbana a centrului municipiului Blaj inclusiv prin utilizarea surselor de
energie alternativa
7. Amenajarea unei promenade pietonale pe digurile raului Tarnava Mare
8. Reconversia functionala a zonei Lacului Chereteu
9. Reconversia functionala a zonei falezei raului Tarnava Mare
10. Reconversia functionala a zonei Fantana Domnisoarei
11. Reamenajare Aleea Parc, Aleea Lac, Valea Frumoasei
12. Realizare spații parcare auto
13. Amenajare Centrul Istoric
14. Reabilitarea și mobilarea zonei centrale
Program 2.1.a-2. Spații degradate / abandonate / subutilizate
1. Reconversia functionala a terenurilor din zona industriala a municipiului Blaj
2. Reconversia functionala a terenurilor din zona fostei Fabrici de Caramida
3. Regenerare urbană inteligentă, durabilă și inclusivă
Program 2.1a-3: Spații publice în cartiere de locuit
1. Construcția și reabilitarea spațiilor de joacă pentru copii
2. Refuncționalizare cartiere rezidențiale
3. Reconversia functionala a zonei Cartierul Veteranilor zona Ciufud – Tiur
4. Reabilitarea, plantarea si mobilarea spatiilor dintre blocurile din cartierul Gheorghe
Baritiu pentru locuri de odihna si socializare
5. Reabilitarea, plantarea si mobilarea spatiilor dintre locuinte colective din zonei
Cartierul Veteranilor zona Ciufud - Tiur
6. Modernizare cartier Mircea cel Mare
7. Concept bio arhitectural unic de regenerarea parcului și spațiilor publice din
cartierele orașului prin amenajarea de spații verzi, dotarea acestora cu mobilier
urban, locuri de joacă, fitness, spații cu mobilier pentru petrecerea timpului liber,
terenuri de sport, măsuri de siguranța populației și patrimoniului
Program 2.1.a-4: Refațadizarea clădirilor din zonele istorice
1. Regenerarea urbană platforma Centrală
2. Regenerare urbană platforma cartier Cetate
3. Refatadizarea cladirilor din zona centrala a municipiului Blaj
4. Regenerare urbana oraș Abrud
Politica 2.1.b. Dezvoltarea și creșterea atractivității spațiului public în mediul rural
Program 2.1.b-1. Centre civice:
1. Amenajare Centru Civic Comuna Arieșeni
2. Reabilitare, modernizare zona centrală
3. Reabilitare, modernizare zona centrală
4. Modernizare centru comună
5. Reabilitare, modernizare zona centrală
6. Modernizarea centrelor civice din satele comunei Ciugud
7. Reabilitare, modernizare zona centrală
8. Reabilitare, modernizare zona centrală
9. Reabilitare, modernizare zona centrală
10. Construire toaletă publică în Rîmetea
11. Realizare alei pietonale
12. Sistem iluminare si supraveghere în spațiul public conform amenajamentului pastoral
Program 2.1.b-2: Parcuri/ locuri de joacă
1. Amenajarea spațiilor verzi și realizarea de locuri de recreere
2. Realizare parcuri, mobilier urban și locuri de joacă
3. Reabilitare parcuri, mobilier urban și locuri de joacă
4. Construire loc de joacă copii
5. Reabilitare parcuri, mobilier urban și locuri de joacă
6. Amenajarea unor spații de joacă și de recreere în satele comunei Ciugud

Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL ALBA IULIA

MUNICIPIUL AIUD
MUNICIPIUL BLAJ

MUNICIPIUL SEBES
ORAS ABRUD
ORAS CAMPENI
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL BLAJ
ORAS CUGIR
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL ALBA IULIA
MUNICIPIUL BLAJ

MUNICIPIUL SEBES
ORAS OCNA MURES

Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL ALBA IULIA
MUNICIPIUL BLAJ
ORAS ABRUD
Proiecte propuse de:
ARIESENI
BISTRA
BLANDIANA
BUCERDEA GRANOASA
CENADE
CIUGUD
IGHIU
MOGOS
RÂMET
RIMETEA
SCARISOARA
SPRING
Proiecte propuse de:
AVRAM IANCU
BERGHIN
BUCIUM
BUCERDEA GRANOASA
CERGAU
CIUGUD
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Modernizare parc, mobilier urban și locuri de joacă
Construire parc Fântâna Buni
Amenajare locuri de joacă pentru copii în satele componente ale comunei Fărău
Amenajare mini-parcuri în satele componente ale comunei Fărău
Realizare spații verzi și locuri de joacă
Realizare parcuri și dotare cu mobilier urban
Amenajare locuri de joacă pentru copii în satele Săsciori, Sebeșel, Răchita și Loman
Amenajare mini-parcuri în satele Săsciori, Sebeșel, Răchita, Căpâlna și Loman
Realizare spații verzi și locuri de joacă
Realizare parcuri și dotare cu mobilier urban
Realizare suprafețe spații verzi și locuri de joacă pentru copii

CRICAU
DAIA ROMANA
FARAU
SANTIMBRU
SASCIORI
SANTIMBRU
VALEA LUNGA

Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație, sănătate și servicii sociale
Politica 2.2.a. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de educație
Program 2.2.a-1: Învățământ antepreșcolar și preșcolar
Proiecte propuse de:
1. Construcție, dotare creșă, str. Laleleor
MUNICIPIUL ALBA IULIA
2. Costrucție, dotare creșă, zona Schit
3. Construire creșă
ORAS TEIUS
4. Construire creșă cu program prelungit „Prichindel”
ORAS OCNA MURES
5. Construire grădiniță cu program prelungit
BUCERDEA GRANOASA
6. Construire grădiniță
CENADE
7. Reabilitare, modernizare dotare grădinițe
CRICAU
8. Reabilitare, modernizare grădiniță
GALDA DE JOS
9. Construire grădiniță
SALCIUA
10. Reabilitare, modernizare grădiniță cu punct sanitar
SANTIMBRU
11. Modernizare grădiniță
VINTU DE JOS
Program 2.2.a-2: Învățământ primar, gimnazial și liceal
Proiecte propuse de:
1. Refuncționalizare școală gimnazială Oarda
MUNICIPIUL ALBA IULIA
2. Construire sală educație fizică școlară Seminar Teologic Ortodox
3. Construire sală de sport (bdul Ferdinand I)
MINISTERUL APARĂRII
4. Extindere Liceul Militar Mihai Viteazu cu școla de cadeți
NATIONALE
5. Reabilitare Colegiul Național Titu Maiorescu
MUNICIPIUL AIUD
6. Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic
7. Modernizare sală de sport școală
ORAS ABRUD
8. Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Toma Cocisiu
MUNICIPIUL BLAJ
9. Reabilitare, modernizare si dotare Liceul Tehnologic Timotei Cipariu
10. Reabilitare și modernizare instalații electrice școala gimnazială Mihail Kogălnicenu
MUNICIPIUL SEBES
11. Amenajare locuri de joacă școala gimnazială Răhău
12. Construire campus școlar -internat
ORAS BAIA DE ARIES
13. Extindere și modernizare școală gimnazială
ORAS CAMPENI
14. Extindere sală de sport liceul Corneliu Medrea
ORAS ZLATNA
15. Dotare internat școlar
ALBAC
16. Dotare laboratoare
17. Construire sală sport la școala primară din sat Tarsa
AVRAM IANCU
18. Reabilitare clădire și incintă a școlii Straja
BERGHIN
19. Reabilitare clădire și incintă a școlii Henig
20. Reabilitare teren sport școala gimnazială
BISTRA
21. Reabilitare, modernizare școli
BLANDIANA
22. Modernizare teren de sport la școala gimnazială Ioan Maiorescu
BUCERDEA GRANOASA
23. Construirea Școlii Viitorului – un model pentru învățământul rural care susține CIUGUD
dezvoltarea școlii de sat prin aplicarea unor soluții tehnologice moderne (smart) în
sistemul educațional
24. Reabilitare, modernizare școli
CIURULEASA
25. Reabilitare, modernizare, dotare școli
CRICAU
26. Reabilitare, modernizare, dotare școală gimnazială
CUT
27. Construcție sală de sport
DAIA ROMANA
28. Reparații clădiri școlare
FARAU
29. Reabilitare, modernizare școală gimnazială
GARBOVA
30. Reabilitare, modernizare școală clase I-VII
HOPARTA
31. Reabilitare, modernizare școală primară
32. Reabilitare, modernizare școli
HOREA
33. Dotare internat școlar
34. Reabilitare, modernizare școală gimnazială
INTREGALDE
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Construire centru multifuncțional de pregătire profesională și de after-school
Reabilitare, modernizare școală gimnazială Ion Breazu
Modernizare școală gimnazială
Reabilitare, modernizare școală gimnazială
Modernizare, reabilitare, echipare școli
Modernizare școală gimnazială
Modernizare internat școlar
Reabilitare acoperiș și instalație încălzire Scoala Gimnazială Ponor
Reabilitare, modernizare, echipare, școală gimnazială
Reabilitare, modernizare Scoala Gimnazială Rimetea
Modernizare, reabilitare, echipare școli
Construire școală primară
Reabilitarea școală gimnazială David Prodan
Construire sală de sport
Reabilitare, modernizare școală primară cu punct sanitar
Modernizare și extindere Școala Gimnazială Săsciori
Modernizare Școala Gimnazială Loman
Reabilitare, modernizare școală gimnazială
Reabilitare, modernizare școală gimnazială
Construire sală de sport școlară
Reabilitare Scoală Generală Comuna Sohodol
Reabilitare internat școlar
Trecerea în domeniul public al Comunei Şona a imobilelor (clădire şi teren )Şcolii
Generale Şona
58. Reabilitare unitătii de învăţământ din localităţile Şona, Biia, Sânmiclăuş
59. Reabilitare, modernizare școală gimnazială Iuliu Maniu
Program 2.2.a-3: Învățământ superior
1. Baza sportivă studențească-Universitatea 1 Decembrie 191818
2. Construire cămin studențesc Universitatea 1 Decembrie 1918
Program 2.2a-4: Digitalizarea educației
1. Introducere sistem de catalog digital în toate școlile din Alba Iulia și derularea unei
campanii de conștientizare a părinților în ceea ce privește siguranța pe care o aduce
acest tip de sistem în procesul educațional
2. Realizarea de platforme pentru cursuri on-line
3. Dotarea liceelor pentru aplicarea metodelor digitale de învățare
4. Infrastructură digitală și platformă unică de învățământ online pentru toate
instituțiile de învățământ
5. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul eeducație
6. Realizarea de platforme pentru desfășurarea de cursuri on-line
7. Infrastructură digitală și sistem de educație online
Politica 2.2.b. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de sănătate
Program 2.2.b-1: Asistență medicală spitalicească
1. Extinderea și modernizarea activitatii Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia

Relocarea si modernizarea activitatii sectiei de onologie si infiintare
compartiment cardiologie interventionala

Constructie Centru de Radioterapie

Modernizare bloc operator

Modernizare sectie Neonatologie si Obstretica Ginecologie – etaj II in cadrul
SJU

Modernizare sectie Pediatrie – etaj V in cadrul SJU

Modernizare sectie Ortopedie si Traumatologie – etaj I in cadrul SJU

Sectie boli infectioase

Sectie Psihiatrie Cronici

RK și schimb de destinație din Școala Postliceală Sanitară în Secție de
Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie și extindere Ambulator
2. Centru de activități practice și de recuperare medicală19
3. Construcți, amenajări spital de pneumoftiziologie:
4. Amenajare secție terapie intensivă COVID
5. Construcție corp de clădire pentru servicii de îngrijiri paleative-boli respiratorii

18
19

LUNCA MURESULUI
MIHALT
MOGOS
NOSLAC
PIANU
POIANA VADULUI
PONOR
RADESTI
RIMETEA
ROSIA MONTANA
SALCIUA
SALISTEA
SANCEL
SANTIMBRU
SASCIORI
SIBOT
SPRING
SOHODOL
ȘONA

VINTU DE JOS
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL ALBA IULIA
Proiecte propuse de:
ALBA IULIA

MUNICIPIUL BLAJ
ORAS CUGIR
ORAS OCNA MURES
ARIESENI
BISTRA
SASCIORI
Proiecte propuse de:
CJ Alba - Spitalul Judetean
de Urgenta Alba Iulia

MUNICIPIUL ALBA IULIA
CJ ALBA , Spital
Pneumoftiziologie Aiud

Proiect cerut de Universitatea 1 Decembrie 1918
Proiect cerut de Universitatea 1 Decembrie 1918
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Reamenajare, recompartimentae saloane 20
Extindere, reabilitare, modernizare și dotarea spitalului municipal Blaj
Construire Heliport in vederea asigurarii urgentelor medicale din zona Tarnavelor
Reabilitare clădire maternitate
Dotare spital orășenesc
Modernizare și extindere spital de boli cronice
Construcție unitate medico-socială pentru boli cronice
Înființare unitate medicală paleativă
Modernizare și extindere secție boli infecționase și a unei secții ATI în cadrul
spitalului orășenesc
Program 2.2b-3: Asistența medicală primară și screening
1. Infiintarea unui centru de permanenta in domeniul medical
2. Dezvoltarea serviciilor medicale primare la nivelul comunității
3. Centru de permanență medicală
4. Amenajare centru de recuperare respiratorie
5. Reabilitarea și extinderea Unității Medico-Sociale Ocna Mureș
6. Reabilitare si dotare dispensar medical uman
7. Construire centru medical de permanență
8. Modernizare, echipare dispensar uman
9. Dotare cu aparatură medical pentru dispensarul uman comunal
10. Construire, echipare dispensar uman
11. Construire, echipare dispensar uman
12. Modernizare, echipare dispensar uman
13. Amenajare spatii medicale în Cistei și Obreja
14. Realizare spații medicale
15. Reabilitare, modernizare, dotare clădire dispensar uman
16. Reabilitare, modernizare, dotare clădire dispensar uman
17. Dotare echipamente și mobilier Dispensar uman și veterinar
18. Construcție Dispensar Uman
19. Construire dispensar uman
20. Construire dispensar uman
21. Construire dispensar uman
22. Achiziționare echipamente sanitare
23. Reabilitare Dispensar Uman din localitatea Şona
24. Construire centru medical
25. Reabilitare, consolidare dispensar uman
Program 2.2.b-6: Asistență medicală de urgență
1. Extindere corp administrativ (inclusiv construcție farmacie) și operativ Stația centrală
Alba Iulia
2. Achiziționare sau construcție nouă substația Sebeș (actualmente în locație
improprie)
3. Reorganizarea și reanalizarea infrastructurii și acceselor în substațiile din județ
4. Eficientizarea comunicării între echipaje operative prin dotarea cu stații portabile,
căști, etc.
5. Dotarea cu 1 autoclav și 11 stații de decontaminare în vederea eficientizării
dezinfecției
6. Comunicarea și pregătirea personalului din domeniul asistenței medicale de urgență
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

7.

Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de pregătire pentru personalul cu atribuții în
domeniul asistenței medicale de urgență
Program 2.2b-7: Digitalizarea sănătății
1. Telemedicina pentru zonele greu accesibile din judetul Alba
2. E-sănătate, comunicare și formare continuă pentru digitizarea serviciilor de sănătate
3. Realizarea infrastructurii suport pentru susținerea digitizării serviciilor medicale
4. Realizarea infrastructurii suport pentru susținerea digitizării serviciilor medicale
5. Servicii de telemedicină pentru pacienții cu boli grave din comuna Ciugud
6. Sănătate complet digitalizata prin telemedicina
Program 2.2b-8: Formarea continuă a personalului medical
1. Cursuri privind îmbunătăţirea competenţelor profesionale pentru toate categoriile
de personal din sistemul de sănătate a căror scop este creşterea calităţii serviciilor
medicale (în special cele preventive, precum şi educaţie medicală continuă)

20

MUNICIPIUL BLAJ
MUNICIPIUL SEBES
ORAS CAMPENI
ORAS CUGIR

Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL BLAJ
ORAS CUGIR
ORAS TEIUS
ORAS ZLATNA
ORAS OCNA MURES
ARIESENI
BISTRA
CETATEA DE BALTA
CIUGUD
CUT
DOSTAT
INTREGALDE
MIHALT
MOGOS
OCOLIS
PIANU
PONOR
RADESTI
RIMETEA
SANCEL
SASCIORI
ȘONA
VALEA LUNGA
VIDRA
Proiecte propuse de:
AMBULANTA ALBA

CJ ALBA și UAT-uri
aparținătoare
ORAS CUGIR
Proiecte propuse de:
CJ ALBA, APL, DSP ALBA
BISTRA
CIUGUD
SC TAILOR STUDIO SRL
Proiecte propuse de:
CJ ALBA

Proiecte cerute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
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Politica 2.2.c. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor sociale în vederea promovării incluziunii sociale și combaterii sărăciei
Program 2.2.c-1: Comunități marginalizate (DLRC)
Proiecte propuse de:
1. Investiții în continuarea proiectelor implementate prin instrumentul CLLD
MUNICIPIUL ALBA IULIA
2. ”Un mesaj pentru viitor”- implementarea unor măsuri integrate de incluziune socială SASCIORI
a comunităților marginalizate de romi din comună
Program 2.2.c-2: Protecția copiilor/ adolescenților în risc de sărăcie și excluziune
Proiecte propuse de:
1. Centru de copii și tineri Sf. Anton
CETATEA DE BALTA
2. Înființare centru de zi (de tip after-school) pentru copii expuși riscului de abandon FARAU
școlar în comuna Fărău
Programul 2.2.c-3. Protecția persoanelor vârstnice
Proiecte propuse de:
1. Centrul județean de criză pentru vârstnici
DGASPC ALBA
2. Cămin pentru persoane vârstnice – 100 locuri
Soc. de Ajutorare Diakonia
Alba Iulia
3. Construire unui complex multifunctional pentru persoanele varstnice
MUNICIPIUL BLAJ
4. Construirea unui centru multifuncțional pentru persoane în vârstă
MUNICIPIUL SEBES
5. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
6. Construire centru pentru persoane vârstnice
ORAS CUGIR
7. Realizare centru de furnizare de servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor
vârstnice și cu handicap
8. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
9. Centrul de zi pentru seniori activi și rețea de îngrijire la domiciliu
ORAS OCNA MURES
10. Construire centru pentru persoane vârstnice
BISTRA
11. Amenajare incintă cămin
BERGHIN
12. Realizare centru de furnizare de servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor
BUCIUM
vârstnice
13. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
14. Construire centru pentru persoane vârstnice
CERGAU
15. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
16. Azil de vârstnici
CETATEA DE BALTA
17. Construire centru pentru persoane vârstnice
CRACIUNELU DE JOS
18. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
19. Construire centru pentru persoane vârstnice
MOGOS
20. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
21. Construire centru pentru persoane vârstnice
SANCEL
22. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
23. Construire centru pentru persoane vârstnice
SANTIMBRU
24. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
Programul 2.2.c-4: Protecția persoanelor (inclusiv copii) cu dizabilități:
Proiecte propuse de:
1. Dotări și amenajari exterioare pentru CIA Abrud
DGASPC ALBA
2. Parteneriat UAT – Liceul Tehnologic Timotei Cipariu in vederea sprijinirii accesului și MUNICIPIUL BLAJ
participării la educație a copiilor cu CES și a celor cu dizabilități (mentorat, peerlearning, formare cadre didactice, materiale suport, tehnici de predare-învățare etc.)
3. Construirea unui complex integrat de servicii pentru persoanele cu dizabilitati (copii
si adulti)
4. Reabilitare și dotări la CIA Ocna Mures
ORAS OCNA MURES
5. Reabilitare și dotări la CIA Gârbova
GARBOVA
6. Reabilitare și dotări la CABR Galda de Jos
GALDA DE JOS
7. Centrul respiro pentru copii și adulți
CJ ALBA, DGASPC
Programul 2.2.c-5: Protecția altor grupuri vulnerabile
Proiecte propuse de:
1. Cantina mobilă pentru persoane vulnerabile social
ORAS OCNA MURES
2. Centrul social de reabilitare socială pentru persoane cu adicții
JUDET ALBA, DGASPC ALBA
3. Concursul Naţional „Mesajul Meu Antidrog”
CENTRUL DE PREVENIRE,
4. Proiectul Naţional „Necenzurat”
EVALUARE ŞI CONSILIERE
5. Proiectul Naţional „Fred Goes Net” Intervenţii timpurii pentru consumatorii de ANTIDROG ALBA
droguri care au fost identificaţi/depistaţi pentru prima oară”
6. Proiectul Naţional „ABC-ul Emoţiilor”
7. Proiectul Naţional „Cum Să Creştem Sănătoşi”
8. Proiect „Educaţie pentru prevenirea traficului de persoane”
ANITP Centrul Regional
9. Centru de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Traficului de Persoane
Alba Iulia
10. Construirea unui centru multifuncțional pentru persoane vulnerabile
MUNICIPIUL ALBA IULIA
11. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
12. Construcție centru comunitar cu servicii integrate
ORAS BAIA DE ARIES
13. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
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14. Imbunătățirea condițiilor de locuit, înființarea de adăposturi de noapte și centre de
urgență pentru categorii de persoane marginalizate: romi, persoane fără adăpost,
familii monoparentale sărace, victime ale violenței domestice
15. Construire centru de servicii sociale
16. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
17. Sprijin grupuri vulnerabile
18. Construire centru de servicii sociale
19. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
20. Refuncționalizare spații cu destinație școli în centre servicii sociale integrate
21. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
22. Construire și dotare centru comunitar integrat
23. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
24. Realizarea și dotare centru comunitar multifuncțional
Program 2.2.c-6: Locuire socială și pentru tineri/specialiști
1. Realizarea de locuințe sociale
2. Construire locuinte sociale
3. Construcția de locuințe ANL și pentru specialiști
4. Realizarea de locuințe sociale pentru persoane vulnerabile
5. Realizarea de locuințe sociale pentru persoane vulnerabile
6. Construire blocuri de locuințe sociale și pentru tineri
7. Construire bloc de locuințe de serviciu pentru medici și profesori
8. Construire locuințe ANL pentru tineri

ORAS CUGIR

CRICAU
FARAU
GALDA DE JOS
POSAGA
SALISTEA
VINTU DE JOS
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL ALBA IULIA
MUNICIPIUL BLAJ
ORAS CUGIR
ORAS TEIUS
ORAS OCNA MURES
SANTIMBRU

Obiectiv sectorial 2.3: Domeniul: Utilități publice de bază
Politica 2.3.a. Creșterea accesibilității la infrastructura și serviciile de alimentare cu apă și canalizare
Program 2.3.a-1. Alimentare cu apă potabilă
Proiecte propuse de:
1. Investiții de reabilitare SA 01 Sistem Zonal Apa Alba, conform Masterplan Județean APA CTTA
pentru Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
2. Investiții de reabilitare SA 02 Alba Iulia, conform Masterplan Județean pentru APA CTTA
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
3. Investiții de reabilitare SA 03 Sebes, conform Masterplan Județean pentru APA CTTA
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
4. Investiții de reabilitare SA 05 Aiud, conform Masterplan Județean pentru APA CTTA
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
5. Investiții de reabilitare SA 07 Blaj, conform Masterplan Județean pentru APA CTTA
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
6. Investiții de reabilitare SA 08 Cugir, conform Masterplan Județean pentru APA CTTA
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
7. Investiții de reabilitare SA 09 Ocna Mureș, conform Masterplan Județean pentru APA CTTA
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
8. Investiții de reabilitare SA 10 Zlatna, conform Masterplan Județean pentru APA CTTA
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
9. Investiții de reabilitare SA 11 Câmpeni, conform Masterplan Județean pentru APA CTTA
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
10. Investiții de reabilitare SA 12 Abrud, conform Masterplan Județean pentru APA CTTA
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
11. Investiții de reabilitare și extindere SA 13 Baia de Arieș, conform Masterplan APA CTTA
Județean pentru Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
12. Investiții de reabilitare SA 14 Teiuș, conform Masterplan Județean pentru APA CTTA
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
13. Investiții de extindere rețea SA 38 Arieșeni, conform Masterplan Județean pentru APA CTTA
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
14. Extindere rețele distribuție apă potabilă
MUNICIPIUL AIUD
15. Extindere retea de distributie apa potabila in cartierele noi de locuinte
MUNICIPIUL BLAJ
16. Extindere rețea apă potabilă
MUNICIPIUL SEBES
17. Reabilitarea rețea apă potabilă
18. Realizare rețea alimentare cu apă potabilă (pt sate aparținătoare)
ORAS BAIA DE ARIES
19. Modernizare și extindere aducțiune apă potabilă
ORAS CUGIR
20. Extindere rețele distribuție apă potabilă
21. Reabilitare rețele apă potabilă
ORAS TEIUS
22. Extindere rețea apă potabilă în zona industrială
23. Infrastructură de apă-Etapa a III-a
ORAS ZLATNA
24. Extindere rețea apă potabilă
ALBAC
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25.
26.
27.
28.
29.
30.

Realizarea alimentare cu apă potabilă
Realizare rețea alimentare cu apă potabilă
Extindere rețea apă potabilă
Realizare de captări de apă și de bazine de stocare
Realizare rețea alimentare cu apă potabilă
Modernizarea rețelelor de apă din satele Hăpria și Limba pentru adaptarea lor la
creșterea numărului de consumatori
31. Extindere rețea apă potabilă în zonele noi de locuire din comună și în zona industrială
32. Realizare rețea alimentare cu apă potabilă
33. Extindere rețele distribuție apă potabilă
34. Reabilitare rețea alimentare cu apă potabilă
35. Extindere rețele distribuție apă potabilă
36. Realizare sisteme de alimentare cu apă potabilă
37. Modernizare și extindere aducțiune Petrești-SP Galda
38. Extindere rețele distribuție apă potabilă
39. Extindere rețele distribuție apă potabilă
40. Extindere rețea apă potabilă
41. Modernizare stație captare, filtrare și înmagazinare apă
42. Realizare sisteme de alimentare cu apă potabilă
43. Realizarea alimentare cu apă potabilă
44. Extindere rețele distribuție apă potabilă
45. Aducțiuni sursă nouă de apă potabilă
46. Realizare alimentare cu apă potabilă
47. Realizare sisteme de alimentare cu apă potabilă
48. Alimentare cu apă pe grupuri de gospodării
49. Extindere rețea apă potabilă
50. Extindere rețea apă potabilă
51. Extindere rețea apă potabilă
52. Modernizare infrastructură alimentare cu apă
53. Reabilitarea rețea apă potabilă în cele 2 sate din comuna Rimetea
54. Extindere rețele apă potabilă în zone noi de construcții (pe domeniul public al
comunei)
55. Alimentare cu apă potabilă sat Laz
56. Extindere alimentare cu apă sat Căpâlna
57. Alimentare cu apă Poarta Raiului
58. Extindere rețea apă potabilă
59. Extindere rețele distribuție apă potabilă
60. Realizare rețea alimentare cu apă
61. Extindere rețea apă potabilă
62. Alimentare cu apă potabilă
63. Aducțiune apă și stație tratare apă potabilă
64. Bazin colector de mare capacitate apă potabilă
65. Extindere rețea apă potabilă
Program 2.3.a-2. Canalizare
1. Investiții de reabilitare și extindere rețele canalizare GA 01 Alba Iulia, conform
Masterplan Județean pentru Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
2. Investiții de reabilitare și extindere rețele canalizare GA 02 Sebeș, conform
Masterplan Județean pentru Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
3. Investiții de reabilitare GA 03 Aiud, Lopadea Noua, conform Masterplan Județean
pentru Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
4. Investiții de reabilitare și extindere rețele canalizare GA 04 Blaj, Sancel, conform
Masterplan Județean pentru Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
5. Investiții de reabilitare și extindere rețele canalizare GA 05 Cugir, conform
Masterplan Județean pentru Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
6. Investiții de reabilitare și extindere rețele canalizare GA 06 Ocna Mures, Unirea,
conform Masterplan Județean pentru Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2
(2020-2040)
7. Investiții de reabilitare și extindere rețele canalizare GA 07 Abrud, conform
Masterplan Județean pentru Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
8. Investiții de reabilitare și extindere rețele canalizare GA 08 Baia de Arieș, conform
Masterplan Județean pentru Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
9. Investiții de reabilitare și extindere rețele canalizare GA 09 Teiuș, conform
Masterplan Județean pentru Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)

ALMASU MARE
BISTRA
BUCIUM
CALNIC
CIUGUD

CIURULEASA
CRACIUNELU DE JOS
CRICAU
DOSTAT
GALDA DE JOS
GARBOVA
GARDA DE SUS
IGHIU
LUNCA MURESULUI
LUPSA
METES
MIRASLAU
MOGOS
OCOLIS
PIANU
PONOR
POSAGA
RADESTI
ROSIA MONTANA
RÂMEȚ
RIMETEA
SANTIMBRU
SASCIORI

SCARISOARA
SONA
SPRING
STREMT
SUGAG
VADU MOTILOR
VALEA LUNGA
VINTU DE JOS
Proiecte propuse de:
APA CTTA
APA CTTA
APA CTTA
APA CTTA
APA CTTA
APA CTTA

APA CTTA
APA CTTA
APA CTTA
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10. Investiții rețele canalizare GA 15 Arieșeni, conform Masterplan Județean pentru
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
11. Investiții rețele canalizare GA 19 Sântimbru, conform Masterplan Județean pentru
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
12. Investiții rețele canalizare GA 21 Blandiana, conform Masterplan Județean pentru
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
13. Extindere retea de canalizare in cartierele noi de locuinte
14. Modernizare și extindere colectoare canalizare
15. Realizare rețea de canalizare (pt sate aparținătoare)
16. Realizare branșamente la rețeaua nouă de canalizare
17. Reabilitare rețea de canalizare și pluvială (DN14B)
18. Extindere rețea canalizare în zona industrială
19. Infrastructura canalizare
20. Etapa a III-a
21. Extindere rețea canalizare
22. Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare
23. Realizare rețea de canalizare
24. Realizare rețea de canalizare
25. Realizare stație de pompare apă uzată
26. Realizare rigole ape pluviale
27. Extindere rețea de canalizare
28. Realizare sistem de colectare a apelor pluviale pe strada Podvechiului și Salcâmilor
29. Realizare rețea de canalizare
30. Realizare rigole ape pluviale
31. Realizare rețea de canalizare
32. Realizare rigole ape pluviale
33. Realizare rigole ape pluviale
34. Realizare rețea de canalizare
35. Realizare rigole ape pluviale
36. Extindere rețea canalizare în zonele noi de locuire din comună și în zona industrială
37. Realizare rețea de canalizare
38. Extindere rețea canalizare
39. Realizare rețea canalizare
40. Realizare sistem de canalizare
41. Realizare rigole ape pluviale
42. Realizare rigole ape pluviale
43. Extindere rețea de canalizare în satele Sânbenedic, Medveș, Heria și Silea
44. Realizare sisteme de canalizare
45. Reabilitare rețea de canalizare
46. Realizare rețea canalizare
47. Realizare rigole ape pluviale
48. Extindere rețea canalizare în localitățile Ighiu, Bucerdea Vinoasă, Ighiel și Sard
49. Realizare rigole ape pluviale
50. Realizarea canalizare menajeră (Lopadea Nouă)
51. Realizare fose septice (sate componente)
52. Inființare sistem de canalizare
53. Extindere rețea de canalizare
54. Realizare sisteme de canalizare
55. Realizarea rețea canalizare, case din sate răsfirate
56. Extindere rețea canalizare
57. Realizare rigole ape pluviale
58. Realizare retea canalizare
59. Realizarea rețea canalizare
60. Realizarea rețea canalizare
61. Canalizare pe grupuri de gospodării
62. Realizarea rețea canalizare
63. Realizarea rețea canalizare
64. Modernizare infrastructură canalizare
65. Reabilitarea rețea canalizare în cele 2 sate din comuna Rimetea
66. Realizare rețea canalizare
67. Realizare rigole ape pluviale
68. Realizarea rețea canalizare
69. Realizarea rețea canalizare
70. Realizare rețele de canalizare

APA CTTA
APA CTTA
APA CTTA
MUNICIPIUL BLAJ
MUNICIPIUL SEBES
ORAS BAIA DE ARIES
ORAS TEIUS

ORAS ZLATNA
ALBAC
ARIESENI
AVRAM IANCU
BERGHIN

BISTRA
BUCERDEA GRANOASA
CALNIC
CENADE
CERGAU
CETATEA DE BALTA
CIUGUD
CIURULEASA
CRICAU
DOSTAT
FARAU
GALDA DE JOS
HOPARTA
IGHIU
LIVEZILE
LOPADEA NOUA
LUNCA MURESULUI
LUPSA
MOGOS
NOSLAC
OHABA
PIANU
POIANA VADULUI
PONOR
ROSIA MONTANA
RADESTI
RÂMEȚ
RIMETEA
ROSIA DE SECAS
SALCIUA
SANCEL
SANTIMBRU
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71. Realizare stații de pompare apă uzată
72. Extindere rețele canalizare în zone noi de construcții (pe domeniul public))
73. Extindere rețea de canalizare sat Sebeșel
74. Realizarea rețea canalizare
75. Realizarea rețea canalizare
76. Extindere rețea canalizare
77. Realizare rețea canalizare
78. Înfiinţare reţea de canalizare în localităţile Şona şi Lunca Tarnavei
79. Amenajare canal colector
80. Realizare rigole ape pluviale
81. Extindere rețea apă uzată
82. Realizare rigole ape pluviale
Program 2.3.a-3. Stații de epurare
1. Realizarea de mini-stații de epurare a apelor uzate
2. Realizare stație de epurare cu racord electric
3. Reabilitare și modernizare stații de epurare
4. Realizare stație de epurare
5. Realizare stație de epurare
6. Realizare stație de epurare
7. Realizare stație de epurare
Program 2.3.b-1. Iluminat public
1. Realizare sistem de iluminat public stradal – Lot 4
2. Extindere retea de distributie iluminat public in cartierele noi de locuinte
3. Modernizarea si reabilitarea sistemului de iluminat public al municipiului Blaj
inclusiv ingroparea cablurilor de energie electrica trafic de date , conducte de
utilitati
4. Extindere și modernizare iluminat public stradal
5. Realizare canalizare subterană curenți slabi
6. Modernizare și extindere iluminat public
7. Modernizare iluminat public tehnologie LED, sistem tele gestiune
8. Reabilitarea și extinderea sistemului de iluminat public bazat pe tehnologii
inteligente și telegestiune
9. Extindere rețea distribuție electrică
10. Extindere rețea iluminat public stradal
11. Extinderea sistemului de iluminat public stradal
12. Extindere iluminat public pentru toate satele
13. Modernizare iluminat public stradal
14. Modernizare iluminat public stradal
15. Modernizare iluminat public stradal
16. Realizare rețea iluminat public tehnologie LED
17. Modernizarea iluminatului public și implementarea unor soluții inteligente pentru
reducerea consumului de energie electrică
18. Modernizare iluminat public stradal
19. Modernizare iluminat public stradal
20. Modernizare iluminat public stradal
21. Modernizare iluminat public stradal
22. Extindere și modernizare rețele iluminat public stradal
23. Extindere și modernizare rețele iluminat public stradal
24. Extindere și modernizare rețele iluminat public stradal
25. Modernizare rețele iluminat public stradal
26. Modernizare și reabilitare rețea iluminat public stradal
27. Creștere eficiență energetică a sistemului de iluminat public stradal
28. Extindere rețele iluminat public stradal
29. Extindere și modernizare rețele iluminat public stradal
30. Reabilitare și modernizare rețele iluminat public stradal
31. Modernizare rețele iluminat public stradal
32. Modernizare rețele iluminat public stradal
33. Modernizare rețele iluminat public stradal
34. Modernizare rețea de iluminat public
Program 2.3.b-2. Extindere, reabilitare, modernizare rețele de distribuție energie
electrică
1. Extindere retea de distributie energie electrica in cartierele noi de locuinte
2. Extindere rețea de distribuție energie electrică

SASCIORI
SIBOT
SPRING
STREMT
SUGAG
ȘONA
UNIREA
VADU MOTILOR
VINTU DE JOS
Proiecte propuse de:
BUCIUM
LOPADEA NOUA
GALDA DE JOS
OHABA
POIANA VADULUI
SIBOT
SPRING
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL ALBA IULIA
MUNICIPIUL BLAJ

MUNICIPIUL SEBES
ORAS ABRUD
ORAS CAMPENI
ORAS OCNA MURES
ORAS TEIUS
ALBAC
ARIESENI
AVRAM IANCU
BERGHIN
BISTRA
BLANDIANA
CETATEA DE BALTA
CIUGUD
CRACIUNELU DE JOS
CUT
FARAU
GARBOVA
IGHIU
MOGOS
OCOLIS
POSAGA
RIMETEA
SALCIUA
SANTIMBRU
SASCIORI
SPRING
UNIREA
VALEA LUNGA
VIDRA
VINTU DE JOS
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL BLAJ
ALBAC
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3.
4.

Extindere rețea de distribuție energie electrică
Extinderea și mărirea capacității rețelei de alimentare cu energie electrică a Zonei de
Dezvoltare Economică Ciugud – Drâmbar
5. Extindere rețea de distribuție energie electrică
6. Extindere rețea de distribuție energie electrică
7. Extindere rețea energie electrică
8. Extindere rețea energie electrică
9. Rezolvare deficienţe alimentare cu energie electrică în localitatea Şona
10. Extindere rețea energie electrică
Program 2.3.b-3: Extindere, reabilitare, modernizare rețele de distribuție a gazelor
naturale
1. Extindere retea de distributie gaze naturale in cartierele noi de locuinte
2. Extindere rețea gaze naturale
3. Extindere rețea gaze naturale comuna Ciugud;
4. Extindere rețea gaze naturale Zona Industrială
5. Extindere rețea gaze naturale
6. Extindere rețea gaze naturale
7. Extindere rețea gaze naturale
8. Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale
9. Extindere rețea gaze naturale
10. Extindere rețea gaze naturale în Ciugudul de Sus, Ciugudul de Jos
11. Extindere rețea gaze naturale
12. Extindere rețea gaze naturale
13. Extindere rețea gaze naturale

BISTRA
CIUGUD
GALDA DE JOS
GARDA DE SUS
OCOLIS
SASCIORI
ȘONA
VINTU DE JOS
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL BLAJ
ORAS TEIUS
CIUGUD
CRICAU
IGHIU
SALISTEA
SASCIORI
STREMT
UNIREA
VALEA LUNGA
VIDRA
VINTU DE JOS

Obiectiv sectorial 2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile cultural-sportive și de recreere
Politica 2.4.a. Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural
Program 2.4.a-1. Patrimoniul construit
Proiecte propuse de:
1. Refuncționalizare, reabilitare clădirea C2 în bibiloteca județeană Lucian Blaga (cu
CJ ALBA, Biblioteca
mansardare)
Județeană „Lucian Blaga”
2. Creșterea accesibilității și punere în valoare a cetăţilor dacice Căpâlna şi Piatra
CJ ALBA
Craivii
3. Realizare ghiduri de bune practici în conservarea și restaurarea monumentelor
istorice
4. Realizare monografii istorice ale UAT-urilor /aplicații software care să promoveze
monumentele istorice
5. Conservare, restaurare și valorificarea primei biserici creștine, Basilica, din
MUNICIPIUL ALBA IULIA
Transilvania
6. Conservare, restaurare și valorificare vestigii Palat Guvernator Dacia Romană
7. Reabilitarea imobil Casa av. Dr. Camil Velican
8. Conservarea, restaurarea și valorificarea Ansamblului Palatului Principilor
9. Fortificație Vauban - Traseu Nordic: Restaurare bastionane, raveline, contragărzi,
curtine, clești
10. Fortificație Vauban - Traseul Sudic- Etapa A+B
11. Revitalizare, funcționalizare clădire a fostului Colegiu Academic Bethlen
12. Restaurare, consolidare și valorificare Casa Zapolya-Muzeul municipal Ioan Raica
MUNICIPIUL SEBES, CJ ALBA
13. Consolidare, restaurare si valorificare monument Crucea lui Avram Iancu
MUNICIPIUL BLAJ
14. Modernizare, dotare si valorificare Casa Horea Cucerzan
15. Restaurarea Castelului din Blaj (Ansamblul reședinței mitropolitane AB-II-a-AMUNICIPIUL BLAJ
00189)
MITROPOLIA ROMÂNĂ
16. Renovarea și dotarea primei școli românești la Blaj (AB-II-a-A-00188)
UNITĂ CU ROMA GRECO17. Restaurare Catedrala Greco-Catolică Sfânta Treime din Blaj (AB-II-m-A-00187)
CATOLICĂ
18. Reabilitare și promovare Cetatea Dacică
ORAS CUGIR
19. Reabilitare, modernizare și valorificare-Casa memorială Ioan Mihu
20. Restaurarea, conservarea și punerea în valoarea a patrimoniului cultural și istoric ORAS OCNA MURES
exprimat de ansamblul Castelul Teleki și Capela romano-catolică
21. Reabilitare și revitalizare sit arheologic Măgura Capudului
ORAS TEIUS
22. Conservare și restaurare a monumentului Crucea episcopului Anderi Saguna cu troița BUCIUM
23. Restaurarea, conservarea și punerea în valoarea a Cetății „halstattiene” de la Teleac, CIUGUD
cea mai mare fortificație de acest tip descoperită pe teritoriul României
24. Consolidare muzeu, a clădirii Paraclis și a incintei– Ansamblul mânăstirii Râmeț RAMET
precum și reamenajări pentru spții expoziție și depozitare obiecte cult
25. Reabilitare, conservare monumente istorice (conf. LMI 2015)
ROSIA MONTANA
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26. Consolidare, restaurare, valorificare monumentului istoric Cetatea dacică de la
Căpâlna
27. Restaurare, conservare și dotare monument ”Casa Vadu Moților nr. 18”
Program 2.4.a-2. Patrimoniul mobil
1. Revitalizare patrimoniului cultural-Istorie Activă
Program 2.4.a-3. Patrimoniul intangibil
1. Digitalizarea și promovarea patrimoniului imaterial al județului (folclor, meșteșuguri,
datini și obiceiuri, gastronomie, etc.)
2. Promovarea patrimoniului imaterial al zonei Tarnavelor (Festivalul Mierii, Festivalul
Vinului , Festivalul Gulasului, Festivalul Ridichilor, Festivalul Placintelor)
Politica 2.4.b. Dezvoltarea și diversificarea ofertei culturale, sportive și de agrement
Program 2.4.b-1. Reabilitarea infrastructurii culturale
1. O bibliotecă pentru fiecare comunitate: 1 sediu nou pentru Biblioteca Județeană
,,Lucian Blaga” Alba; 3 sedii noi sau reabilitate, optimizate pentru bibliotecile
muncipale; 7 sedii noi sau reabilitate, optimizate pentru bibliotecile orășenești; 67
sedii noi sau reabilitate pentru bibliotecile comunale
2. Amenajare spațiu expozițional și de eveniment Castel Sâncrai, Municipiul Aiud
3. Reabilitare, restaurare, refuncționalizare și amenajare expoziție permanentă
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
4. Valorificarea spațiilor și terenurilor din Sanțurile Cetății Alba Carolina
5. Reabilitare refuncționalizare Cazarma din cadrul Cetății Alba Carolina (Alba
Creativă: mix de ateliere creative, apartamente pentru utilizatorii atelierelor, etc)
6. Realizarea spațiului cultural Vie Antiquitas prin consolidare, revitalizare imobil str.
Militari nr. 3
7. Refuncționalizarea Cămine Culturale (Oarda-Micești)
8. Reabilitare, modernizare, echipare Casa de Cultură a Sindicatelor
9. Reabilitare, modernizare, echipare Casa de cultură a tineretului
10. Reabilitare, modernizare, dotare centrul multicultural Liviu Rebreanu
11. Reabilitare, modernizare si dotare Centru Cultural Iacob Muresianu
12. Reabilitare, modernizare si dotare Muzeul de Istorie Augustin Bunea
13. Reamenajare spațiu centrală termică în Centrul multifuncțional cultural –recreeativ
14. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural
15. Extindere, modernizare Muzeu Avram Iancu
16. Regenerarea patrimoniul industrial și natural specific exploatării de sare Ocna Mureș
și amenajarea celui mai marea complexul muzeal în aer liber din România – SALINAE
17. Modernizarea infrastructurii culturale multifuncționale specifice Casei de Cultură
„Ion Sângerean”
18. Extindere, modernizare și dotare centru cultural
19. Reabilitare cămin cultural
20. Modernizare cămin cultural
21. Reabilitare, extindere, modernizare cămin cultural
22. Reabilitare, modernizare camine culturale
23. Extindere, modernizare camine culturale
24. Modernizare și extindere cămin cultural
25. Reabilitare, modernizare și dotare așezământ cultural
26. Construire grupuri sanitare la căminul cultural
27. Modernizare cămin cultural
28. Modernizare Cămin Cultural Medveș
29. Modernizare cămin cultural
30. Reabilitare, modernizare și dotare cămine culturale
31. Modernizare cămin cultural
32. Amenajare muzeu Ion Breazu
33. Modernizare centru cultural
34. Modernizare cămine culturale
35. Extindere Cămin Cultural Geogel (construire și dotare bucătărie)
36. Reabilitare acoperiș Cămin Cultural Ponor
37. Reabilitare, modernizare cămin cultural
38. Reabilitare cămine culturale în satul Rimetea și în satul Colțești
39. Modernizare muzeu etnografic
40. Renovare şi dotare Cămine Culturale
41. Reabilitare, modernizare asezământ cultural
42. Reabilitare Casa memorială poet Itu Nicolae
43. Realizare centru comunitar multifuncțional

SASCIORI
VADU MOTILOR
Proiecte propuse de:
ORAS CUGIR
Proiecte propuse de:
CJ ALBA, Biblioteca
Județeană „Lucian Blaga”
MUNICIPIUL BLAJ

Proiecte propuse de:
CJ ALBA, Biblioteca
Județeană „Lucian Blaga”

CJ ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

MUNICIPIUL AIUD
MUNICIPIUL BLAJ
MUNICIPIUL SEBES
ORAS CAMPENI
ORAS OCNA MURES

ORAS ZLATNA
ALMASU MARE
BLANDIANA
CALNIC
CERGAU
CETATEA DE BALTA
CIURULEASA
CRICAU
CUT
FARAU
HOPARTA
HOREA
LUNCA MURESULUI
MIHALT
NOSLAC
PIANU
PONOR
RADESTI
RIMETEA
SANCEL
ȘONA
VADUL MOTILOR
VINTU DE JOS
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Program 2.4.b-2. Dezvoltări noi de infrastructură culturală
1. Construire Teatru Bastion Sf. Mihail
2. Depozit de ceramică – dezvoltare infrastructură cultură, spaţii adecvate pentru
activităţi culturale, muzeu ceramică
3. Depozit ceramică arheologică (în vederea protejării patrimoniului cultural mobil
arheologic)
4. Construcție centru multifuncțional pentru adulți
5. Realizare așezământ cultural
6. Realizarea Muzeului Mineritului
7. Construire Casă de cultură multifuncțională
8. Construire muzeu multifuncțional
9. Construire și dotare așezământ cultural
10. Construire și amenajare a unui muzeu satesc
11. Construire cămin cultural Henig
12. Construire cămin cultural
13. Muzeu și centru antichități
14. Construire centru cultural multifuncțional în satul Ciugud
15. Construire așezământ cultural
16. Construire cămin cultural
17. Construire cămin cultural
18. Construire centru cultural
19. Construire așezământ cultural
20. Construire așezământ cultural/Cămin Cultural
21. Construire cămin cultural
22. Construire Monumentul Eroilor Loman
23. Construire cămin cultural
24. Construire așezământ cultural
25. Construire așezământ cultural
26. Construire așezământ cultural
27. Construire așezământ cultural
Program 2.4.b-4. Promovarea culturii
1. Dezvoltarea și promovarea eficientă, inclusiv îm mediul online a unui calendar
cultural integrat al județului
2. Festivalul Internațional de Teatru „Povești
3. Caravana cu păpuși
4. Casa poveștilor
5. Finantarea si internalionalizarea Taberei de pictura Inocentiu Micu Clain
6. Finantarea si internalionalizarea Festivalului Blaj @live
7. Finantarea si internalionalizarea Festivalului Cultura pentru Cultura
8. Organizarea si finantarea Zilei de 15 August – ca sarbatoare de hram a Blajului
9. Realizare și publicare cărți monografice și de promovare a patrimoniului cultural și
istoric
10. Realizarea și promovarea activităților culturale a comunei
Program 2.4.b-5. Cultele religioase
1. Drumul Papei Francisc în (la) Blaj
2. Realizarea unui cimitir ecumenic modern la Blaj de către Biserica Greco-Catolică
3. Realizarea prin reamenajare și dotare a unui Centru de formare continuă a clerului
greco-catolic în Blaj
4. Conservare, restaurare și reabilitare biserica Nașterea Maicii Domnului
5. Construire Capelă „Sfântul Lazăr” (Clopotnița)
6. Achizitie teren cimitir satesc
7. Construire trapeză și chilii la Mânăstrirea Valea Bistrei
8. Construire capelă
9. Inființare cimitir comunal
10. Construire capelă
11. Construire, modernizare capele
12. Construire capelă
13. Construire capelă
14. Construire capelă
15. Construire capele în satele Teleac, Hăpria, Drâmbar, Limba și Ciugud
16. Construire capelă
17. Construire capelă
18. Construire capelă

Proiecte propuse de:
CJ ALBA

MUNICIPIUL SEBES
ORAS ABRUD
ORAS BAIA DE ARIES
ORAS TEIUS
ORAS CUGIR
ORAS ZLATNA
ARIESENI
BERGHIN
BISTRA
CETATEA DE BALTA
CIUGUD
DAIA ROMANA
LIVEZILE
MIRASLAU
MOGOS
POSAGA
RÂMET
SANCEL
SASCIORI
SCARISOARA
SPRING
SUGAG
UNIREA
VALEA LUNGA
Proiecte propuse de:
CJ ALBA, Biblioteca
Județeană „Lucian Blaga”
Teatrul de Păpuși
„Prichindel” Alba Iulia
MUNICIPIUL BLAJ

CIUGUD
MOGOS
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL BLAJ
MITROPOLIA ROMÂNĂ
UNITĂ CU ROMA GRECOCATOLICĂ
ORAS ZLATNA
ARIESENI
BISTRA

BERGHIN
BLANDIANA
CALNIC
CERGAU
CETATEA DE BALTA
CIUGUD
FARAU
GALDA DE JOS
LUNCA MURESULUI
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19. Construire capelă
20. Construire capelă
21. Construire capelă
22. Construire capelă în cele 2 sate
23. Construire capelă
24. Construire capelă
25. Construire capelă (în sat Dumitra)
26. Construire capelă
27. Construire capelă
28. Construire capelă
29. Inființare cimitir comunal
Program 2.4.c-1. Infrastructura pentru sport și tineret
1. Centrul Județean de Excelență Sportivă
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.
49.

Construire sală de sport polivalentă
Reabilitare bază sportivă, stadion și a zonei adiacente
Amenajare bază sportivă Ampoi II
Construire baze sportive TIP 1 (bdul 1 Decembrie 1918 și sat Micești)
Construire bază sportivă TIP 2 la seminarul Teologic Ortodox Sfântul Simion Stefan
Construire bază sportivă TIP 2
Construire bazin de înot
Construire bază sportivă TIP1
Construire bază sportivă TIP 2
Finalizarea constructiei si dotarea Salii Polivalente a judetului Alba din Municipiul
Blaj
Reabilitarea si regazonarea stadionului CIL – Veza
Reabilitarea pistei de atletism a stadionului Municipal Parcul Avram Iancu
Construirea unui teren de sport sintetic Blaj – Petrisat, str. Fabricii
Amenajarea unor terenuri de street basketball in zona Piata Mare Agroalimentara
Amenajarea unui teren de beach volley
Amenajarea unui circuit de motocros zona Tiur
Amenajarea unui complex de terenuri de tenis de camp
Reamenajarea si dotarea salilor de sport din Parcul Avram Iancu, Liceul Stefan
Manciulea, Colegiul I.M.Clain si Liceul Tehnologioc Timotei Cipariu
Construire baze sportive TIP 1 și TIP 2
Construire bazin didactic de înot acoperit
Construire bazin înot
Construire patinoar artificial
Modernizare arena sportiva (stadion)
Amenajare complex sportiv (zona bazei de tratament și agrement)
Construcție bază sportivă similar Baze sportive tip I)
Construire bazin de înot
Construcție bază sportivă similar Baze sportive tip I)
Construcție bază sportivă
Teren sintetic
Construcție bază sportivă
Amenajare bază sportivă
Construire sală de sport
Construcție bază sportivă
Construcție teren de sport multidisciplinar
Construire sală de sport
Reabilitare teren de sport
Dotare sală de sport
Construire sală de sport
Construire bază sportivă multifuncțională cu rol educațional
Dotare bază sportivă
Construire bază sportivă multidisciplinară
Construire 2 terenuri de sport
Construcție bază sportivă
Amenajare teren de sport sintetic în satul Sânbenedic
Amenajare teren de sport sintetic în satul Heria
Amenajare teren de sport sintetic în satul Șilea
Construire sală și teren de sport
Construire sală de sport

MIHALT
MIRASLAU
NOSLAC
RIMETEA
SALCIUA
SCARISOARA
SANTIMBRU
SUGAG
VADU MOTILOR
VINTU DE JOS
Proiecte propuse de:
CJ ALBA în parteneriat cu
MUNICIPIUL BLAJ
MUNICIPIUL ALBA IULIA

MUNICIPIUL AIUD
MUNICIPIUL BLAJ

MUNICIPIUL SEBES
ORAS ABRUD

ORAȘ OCNA MURES
ORAS TEIUS
ORAS ZLATNA
ALBAC
ARIESENI
BERGHIN
BISTRA
BLANDIANA
BUCIUM
CENADE
CERGAU
CETATEA DE BALTA
CIUGUD
CRICAU
DAIA ROMANA
DOSTAT
FARAU

GALDA DE JOS
GARBOVA
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50. Construire vestiare la terenul de sport existent
51. Construire complex sportiv
52. Construire terenuri de sport
53. Construire teren de sport (fotbal)
54. Construire sală de sport
55. Realizare teren de sport
56. Construire bază sportivă
57. Modernizare teren de sport
58. Construire bazin de înot
59. Construire complex sportiv
60. Construire bază sportivă
61. Realizare teren de sport
62. Construire sală de sport
63. Construire sală și teren de sport
64. Amenajare terenuri de sport sintetice în satele Sebeșel, Răchita, Loman și Căpâlna
65. Construire sală de sport
66. Reabilitare sală sport
67. Construire teren de sport similar Baze sportive tip II)
68. Construire teren de sport
69. Realizare bază sportivă
70. Modernizare bază sportivă
Program 2.4.c-2. Evenimente sportive și activități pentru tineret
1. Tabăra națională de artă și tradiție moțească
2. Tabăra națională de speologie și fotografie subterană
3. Ziua națională a Tineretului
4. Tabere sociale și pentru persoane cu dizabilități
5. Crosul Unirii
6. Gala Sportului Județean
Obiectiv sectorial 3.1: Domeniul: Patrimoniul natural, biodiversitatea și infrastructura verde
Politica P3.1a: Menținerea integrității și calității patrimoniului natural și resurselor naturale
Program 3.1a-1: Protecția și valorificarea durabilă a ariilor naturale protejate
1. Realizare Centru de Vizitare a Siturilor Natura 2000 din județul Alba21
2. Constituirea unei baze de date a ariilor naturale protejate (ANP), a traseelor tematice
existente în ANP, cu precizarea dacă sunt/sau nu omologate si realizarea unui
portofoliu al ariilor naturale protejate existente în judetul Alba, cu prezentarea
valorilor speciale, a regulilor de vizitare și a activităților permise
3. Realizarea unui program de protejarea a zonelor naturale
4. Realizarea unui program de protejarea a zonelor naturale
Program 3.1a-2: Educație și informare în domeniul patrimoniului natural
1. Realizarea Enciclopediei biologice a județului Alba23
Politica P3.1b. Dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre
Program 3.1b-2: Extinderea rețelei de spații verzi, inclusiv prin reconversia terenurilor
degradate și crearea unor coridoare verzi-albastre
1. Amenajare și mărirea suprafeței spațiilor verzi
2. Reabilitare parcuri: Parc Iuliu Maniu, Piața Iuliu Maniu, Parc I.L. Caragiale, Parc
E.Bardaș, Parc I.C. Brătianu, Piața Națiunii
3. Asigurare de supraveghere video
4. Reabilitarea parcului municipal
5. Asigurare de supraveghere video
6. Amenajare și mărirea suprafeței spațiilor verzi
7. Amenajarea unor zone de picnic, pe malul raurilor Tarnava Mica, Tarnava Mare si
zona de Padure
8. Dezvoltarea și amenajarea unui Parc de aventura în Pădurea Mișca din Blaj
9. Realizarea unei zone de agrement și recreere în Pădurea Cărbunari din Blaj

10. Reabilitare și revitalizare Parc Arini
11. Asigurare de supraveghere video

HOPARTA
HOREA
IGHIU
LOPADEA NOUA
MIHALT
MOGOS
NOSLAC
POIANA VADULUI
RADESTI
RIMETEA
ROSIA DE SECAS
SALCIUA
SANTIMBRU
SASCIORI
STREMT
SUGAG
VALEA LUNGA
VIDRA
VINTU DE JOS
Proiecte propuse de:
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ
PENTRU SPORT SI TINERET
ALBA

Proiecte propuse de:
CJ ALBA
CJ ALBA, Administrațiile
ANP22

AVRAM IANCU
BISTRA
Proiecte propuse de:
CJ ALBA
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL ALBA IULIA

MUNICIPIUL AIUD
MUNICPIUL BLAJ

MUNICIPIUL BLAJ
MITROPOLIA ROMÂNĂ
UNITĂ CU ROMA GRECOCATOLICĂ
MUNICIPIUL SEBES

21

Proiect cerut de CJ Alba-Compartimentul Arii Protejate.
Proiecte din Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026
23 Proiect cerut de CJ Alba-Compartimentul Arii Protejate
22
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12. Realizarea infrastructurii de punerea în valoarea a potențialului de agrement și
transformarea în pădure parc a dealului Banța și zonei riverane
13. Punerea în valoare pentru activități sportive, de agrement, pescuit, picnic și
petrecerea timpului a malului râului Mureș
14. Realizare de zone de agrement, parcuri tematice prin regenerarea spatiilor degradate
si abandonate si reincluderea lor in circuitul social
15. Împădurirea terenurilor degradate de pe teritoriul comunei Fărău
16. Realizare suprafețe spații verzi
17. Modernizare parc comunal poet Itu Nicolae
Obiectiv sectorial 3.2: Domeniul: Schimbări climatice, riscuri și reziliență la dezastre
Politica P3.2a: Managementul riscurilor și al situațiilor de urgență
Program 3.2a-1: Inundații
1. Lucrari de prevenire a riscului la inundatii la nivelul Vaii Vezii, raul Tarnava Mica,
paraie Manarade si Tiur
2. Reabilitarea digurilor de-a lungul raului Tarnava Mare
3. Regularizarea râului Arieșul Mic
4. Regularizare râul Arieș și afluenți
5. Construire dig de apărare împotriva inundațiilor pe malul râului Mureș, Zona
Industrială Ciugud – Drâmbar
6. Regularizare și amenajare/consolidare curs Pârâul Popilor (partea din intravilan)
7. Consolidare dig de apărare împotriva inundațiilor
8. Amenajare și decolmatarea canale de desecări
9. Regularizare Valea Răchitei
10. Consolidare mal drept râu Târnava Mică în zona intrării în Localitatea Biia (zona La
Râpă)
11. Regularizare cursuri apă
Program 3.2a-2: Îmbunătățiri funciare / alunecări de teren
1. Combaterea eroziunii solului in zona podisului Secaselor si al Tarnavelor
2. Masuri pentru combaterea deteriorarii solului ca urmare a activitatilor agricole
3. Lucrari de impadurire a zonelor cu alunecari de teren din Municipiul Blaj
4. Realizare împăduriri 24
5. Realizare împăduriri
6. Realizare împăduriri
7. Realizare împăduriri
Politica P3.2b: Creșterea capacității de intervenție pentru situații de urgență
Program 3.2b-1: Infrastructura ISU/SMURD
1. Reabilitare și tehnologizare a sediului formației de lucru ISU
2. Dotarea Serviciul Voluntari Situatii de Urgenta
3. Construirea unui centru de depozitare pentru protectie civila si situatii de urgenta la
Blaj
4. Construirea unui Heliport
5. Proiect Gal submăsura 19.2"Dotare S.V.S.U Arieșeni"
6. Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență
7. Amenajare centru SMURD (schimbare destinație din punct termic)
8. Dotarea serviciului voluntari pentru situații de urgență
9. Dotarea cu echipamente de intervenție și materiale a SVSU Fărău
10. Extindere şi reabilitare /modernizare Remiză PSI Şona

ORAS OCNA MURES

ORAS CUGIR
FARAU
SANTIMBRU
VINTU DE JOS

Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL BLAJ

AVRAM IANCU
BISTRA
CIUGUD
SANCEL
SANTIMBRU
SASCIORI
ȘONA
SUGAG
Proiecte propuse de:
JUDET ALBA OSPA și ICPA
MUNICIPIUL BLAJ
ALBAC
BISTRA
HOREA
SUGAG
Proiecte propuse de:
ORAS BAIA DE ARIES
MUNICIPIUL BLAJ

ARIESENI
AVRAM IANCU
ORAS ZLATNA
BISTRA
FARAU
ȘONA

Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Politica P3.3.a Reducerea nivelului de sărăcie energetică a locuitorilor din zone defavorizate și dezvoltarea formelor de
producere a energiei regenerabile pentru marca Alba-Verde
Program 3.3a-1: Analizarea tipurilor de energie regenerabilă
Proiecte propuse de:
1. Analiza nivelului de săracie energetica a locuitorilor judetului Alba cu precadere a CJ ALBA/UAT-uri din județ
celor din zone defavorizate economic25
2. Studii de fezabilitate pentru fundamentarea folosirii surselor de energie regenerabilă CJ ALBA/UAT-uri din județ
în UAT-uri din zonele montane
3. Realizarea de studii de fezabilitate pentru identificarea unor surse alternative de CIUGUD
energie

24

25

UAT-uri unde s-au înregistrat cele mai multe tăieri de pădure: Albac, Bistra, Horea și Sugag
Proiect cerut prin observații ALEA
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Program 3.3.a-2: Utilizarea surselor de energie regenerabilă cu precădere în zone Proiecte propuse de:
montane
1. Creșterea gradului de confort al cetățenilor/administrației din zonele neracordate la CJ ALBA/UAT-uri din județ
rețeaua de gaz natural prin susținerea și dezvoltarea de sisteme de producere a apei
calde/energiei termice folosind surse regenerabile de energie26
2. Reducerea saraciei energetice a locuitorilor din zone defavorizate prin sustinerea CJ ALBA/UAT-uri din județ
unor masuri de eficientizare a locuintelor cu acces la surse de energie regenerabila
de pe plan local27.
3. Amenajare de micro Hidrocentrale pe cursul Arieșului Mic
AVRAM IANCU
4. Realizare microcentrală eoliană pentru asigurarea energiei pentru iluminatul public
CIUGUD
5. Realizarea unor sisteme de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice
6. Realizare sistem de electrificare gospodării izolate cu energie regenerabilă
HOREA
Politica P3.3b. Eficientizare energetică a clădirilor publice și private; clădiri/anexe cu funcțiuni edilitare și a instalațiilor
conexe
Program 3.3b-1: Clădiri publice
Proiecte propuse de:
1. Reabilitarea termica și alimentarea cu surse de energie regenerabila pentru 12
DGASPC Alba
locuinte protejate
1. Reabilitarea energetica, modernizarea si consolidarea cladirii centrului scolar
CJ ALBA
pentru educatie incluziva Alba Iulia
2. Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei
MUNICIPIUL ALBA IULIA
3. Creșterea eficienței energetice a Căminului pentru persoane vârstnice
4. Creșterea eficienței energetice a Bazinului Olimpic
5. Eficientizare energetică, reabilitare termică Colegiul național Horea Cloșcă și Crișan
6. Reabilitare energetică reabilitare Colegiul Tehnic Alexandru Domșa
7. Reabilitare energetică reabilitare Colegiul Tehnic Dorin Pavel
8. Reabilitare termică și energetică a construcțiilor din cadrul IPJ Alba
9. Creșterea eficienței energetice și lucrări de reabilitare a spitalului municipal
MUNICIPIUL AIUD
1. Eficientizare energetica cladiri Spital Municipal Blaj
MUNICIPIUL BLAJ
2. Creșterea eficienței energetice a clădirii Spital din cadrul spitalului municipal
MUNICIPIUL SEBES
3. Reabilitare termică și energetică a construcțiilor a sediului poliției
4. Reabilitare cladiri proprietatea UAT
ORAS ABRUD
5. Reabilitare termică și energetică a construcțiilor a sediului poliției
DGASPC Alba
6. REABILITAREA TERMICA ȘI ALIMENTAREA CU ENERGIE REGENERABILA LA CIA Abrud
(CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI)
7. Reabilitare termică și energetică a construcțiilor a sediului poliției
ORAS BAIA DE ARIES
DGASPC Alba
8. GENERAREA ENERGIEI TERMICE DIN SURSE DE ENERGIE REGENERABILA LA

CIA Baia de Arieș
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Reabilitare termică și energetică a construcțiilor a sediului poliției
Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice
Reabilitare termică și energetică a construcțiilor a sediului poliției
Reabilitare termică și energetică a construcțiilor a sediului poliției
ALIMENTAREA CU SURSE DE ENERGIE REGENERABILA LA CIA Ocna Mureș
Reabilitare termică, creșterea eficienței energetice, contorizare inteligentă și
îmbunătățirea esteticii patrimoniului de locuințe colective din orașul Ocna Mureș
Reabilitare termică și energetică a construcțiilor a sediului poliției
Reabilitare termică și modernizare a clădirilor administrative
Reabilitare termică și energetică a construcțiilor a sediului poliției
Reabilitare și eficientizare energetică a clădirii primăriei
Reabilitare, modernizare și eficientizare energetică a clădirii primăriei
Reabilitare și eficientizare energetică a clădirii primăriei
Creșterea eficienței energetice a unor clădiri publice
Reabilitare termică și energetică a construcțiilor a sediului postului de poliție și a
secției rurale
REABILITAREA TERMICA ȘI ALIMENTAREA CU ENERGIE REGENERABILA LA CABR
Galda de Jos

24. REABILITAREA TERMICA ȘI ALIMENTAREA CU SURSE DE ENERGIE

REGENERABILA LA CIA Gîrbova
25. Reabilitare termică și energetică a construcțiilor a sediului postului de poliție și a
secției rurale
26. Modernizare și eficientizare energetică cămine culturale

26

Proiect cerut de APM Alba

27

Proiect cerut prin observații ALEA

ORAS CAMPENI
ORAS CUGIR
ORAS OCNA MURES
DGASPC Alba
ORAS OCNA MURES
ORAS TEIUS
ORAS ZLATNA
BERGHIN
BISTRA
BUCIUM
CIUGUD
GALDA DE JOS
DGASPC Alba
GARBOVA
DGASPC Alba
JIDVEI
MIHALT
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27. Reabilitare și eficientizare energetică a clădirii primăriei
28. Reabilitare și eficientizare energetică a clădirii sediului Consiliului local și a primăriei
29. Eficientizare energetică a clădirii Caminului Cultural
30. Eficientizare energetică a școlilor
Program 3.3b-2: Locuințe
2. Reabilitarea termică a blocurilor
3. Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe
4. Eficientizare energetica cladiri de locuinte colective
5. Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe
6. Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe
Obiectiv sectorial 3.4: Domeniul: Deșeuri și economie circulară
Politica P3.4a: Coordonarea măsurilor de gestionare a deșeurilor pentru marca Alba-Verde
Program 3.4a-1: Gestionare deșeuri municipale
1. Monitorizarea implementării măsurilor din Plan Județean de Gestionare a
Deșeurilor 2021 - 2025 -elaborat la nivelul Județului Alba
2. Realizarea centru și de platforme pentru colectarea selectivă a deșeurilor
3. Implementarea si dotarea sistememului de colectare selectiva si reciclare a
deseurilor – proiectul ADI SALUBRIS
4. Construirea unei platforme de depozitare a deseurilor rezultate din constructii
5. Realizarea unui sistem de colectare separată și de reciclare a deșeurilor
6. Rețea de platforme subterane îngropate și echipamente inteligente pentru
colectarea, contorizarea și valorificarea selectivă a deșeurilor menajare
7. Modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor
Program 3.4a-2: Salubritate
1. Modernizarea si dotarea serviciilor de salubritate dezapezire si igienizare
Program 3.4.a-3: Gestionarea deșeurilor de grajd în zonele cu risc de poluare cu nitrați
și nitriți28
1. Depoluarea zonelor cu nitriți
2. Construcția de platforme de depozitare a deșeurilor de grajd
3. Depoluarea zonelor cu nitriți
4. Depoluarea zonelor cu nitriți
5. Depoluarea zonelor cu nitriți
6. Depoluarea zonelor cu nitriți
7. Depoluarea zonelor cu nitriți
8. Depoluarea zonelor cu nitriți
9. Depoluarea zonelor cu nitriți
10. Depoluarea zonelor cu nitriți
11. Depoluarea zonelor cu nitriți
12. Depoluarea zonelor cu nitriți
13. Depoluarea zonelor cu nitriți
14. Depoluarea zonelor cu nitriți
15. Depoluarea zonelor cu nitriți
16. Realizare platformă de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd
17. Depoluarea zonelor cu nitriți
18. Depoluarea zonelor cu nitriți
19. Depoluarea zonelor cu nitriți
20. Depoluarea zonelor cu nitriți
21. Depoluarea zonelor cu nitriți
22. Depoluarea zonelor cu nitriți
23. Depoluarea zonelor cu nitriți
24. Depoluarea zonelor cu nitriți
25. Depoluarea zonelor cu nitriți
26. Depoluarea zonelor cu nitriți
27. Depoluarea zonelor cu nitriți
28. Depoluarea zonelor cu nitriți
29. Depoluarea zonelor cu nitriți
30. Depoluarea zonelor cu nitriți
31. Depoluarea zonelor cu nitriți
32. Depoluarea zonelor cu nitriți
33. Depoluarea zonelor cu nitriți
28

RIMETEA
SPRING

Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL ALBA IULIA
ORAS ABRUD
MUNICIPIUL BLAJ
ORAS CUGIR
SANTIMBRU

Proiecte propuse de:
CJ ALBA, ADI, APL
MUNICIPIUL ALBA IULIA
MUNICIPIUL BLAJ

ORAS CUGIR
ORAS OCNA MURES
ORAS TEIUS
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL BLAJ
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL AIUD
MUNICIPIUL BLAJ
MUNICIPIUL SEBEȘ
ORAS CUGIR
ORAȘ ABRUD
ORAS OCNA MURES
ORAS TEIUS
ARIESENI
AVRAM IANCU
BLANDIANA
BUCIUM
CIUGUD
CIURULEASA
CRACIUNELUL DE JOS
CRICĂU
GALDA DE JOS
GARDA DE SUS
IGHIU
LIVEZILE
LUNCA MUREȘULUI
METES
MIHALT
MIRASLAU
NOSLAC
POIANA VADULUI
RADESTI
RAMET
ROSIA MONTANA
SANTIMBRU
SCARISOARA
SIBOT
SOHODOL
STREMT

Sursa: https://www.afm.ro/programe_finantate.php
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34. Depoluarea zonelor cu nitriți
35. Depoluarea zonelor cu nitriți
Politica P3.4b: Promovarea tranziției la o economie circulară
Program 3.4b-1: Infrastructura pentru economie circulară
1. Extinderea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din
județul Alba29
2. Dezvoltarea de unități de colectare/tratare a unor tipuri de deșeuri cu grad redus
de reciclare (deșeuri textile, voluminoare, etc.)30
3. Dezvoltarea de unități de colectare/tratare a deșeurilor verzi31
Program 3.4b-2: Comunicare și educare:
1. Promovarea tranziției către o economie circulară și acțiuni de conștientizare a
populației

VIDRA
VINTU DE JOS
Proiecte propuse de:
CJ ALBA
CJ ALBA/UAT-uri din județ
CJ ALBA/UAT-uri din județ
Proiecte propuse de:
ORAS CUGIR

Obiectiv sectorial 3.5: Domeniul: Poluare
Politica P3.5a: Monitorizarea și îmbunătățirea calității factorilor de mediu (zgomot, aer, ape, sol)
Program 3.5a-1: Poluarea aerului
Proiecte propuse de:
1. Modernizarea și extinderea rețelei de monitorizare a calității aerului aferentă
Agenția pentru Protecția
județului Alba
Mediului Alba
2. Monitorizarea implementării măsurilor privind modernizarea/reabilitarea
CJ ALBA
drumurilor cuprinse în PLAN DE MENȚINERE A CALITĂŢII AERULUI ÎN JUDEȚUL ALBA,
2020 – 2024
3. Monitorizarea implementării măsurilor privind creșterea eficienței energetice a
clădirilor cuprinse în PLAN DE MENȚINERE A CALITĂŢII AERULUI ÎN JUDEȚUL ALBA,
2020 – 2024
Politica P3.5b. Decontaminarea și reconversia terenurilor degradate/poluate
Program 3.5b-2: Decontaminarea și ecologizarea siturilor contaminate
Proiecte propuse de:
1. Ecologizare teren deșeuri industriale ceramici - SC APULUM SA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
2. Ecologizare terenuri OMV Petrom sucursala Alba
3. Ecologizare depozit deșeuri municipale SC Salprest
4. Ecologizare teren SC Sitindustrie Romania SA
MUNICIPIUL AIUD
5. Ecologizare depozit deșeuri municipale
6. Decontaminarea si ecologizarea zonei fostului combinat de industrializarea
MUNICIPIU BLAJ
lemnului
7. Ecologizare depozit deșeuri municipale
MUNICIPIUL SEBES
8. Ecologizare depozit deșeuri municipale
ORAS ABRUD
9. Ecologizare depozit deșeuri municipale
ORAS CAMPENI
10. Ecologizare depozit deșeuri municipale
ORAS CUGIR
11. Ecologizare bataluri - SC GHCL UPSOM-SC EURO PROCONSULT SRL
ORAS OCNA MURES
12. Ecologizare depozit deșeuri municipale
13. Ecologizare depozit deșeuri municipale
ORAS TEIUS
14. Ecologizare Valea Zlatna - CNCAF Mininvest Deva Filiala Zlatmin
ORAS ZLATNA
15. Decontaminare/ecologizare Iaz nr. 1 și Iaz nr. 2 CNCAF Mininvest Deva Filiala
Zlatmin
16. Ecologizare câmp de sonde Salina Ocna Mureș
OCNA MUREȘ
17. Ecologizare terenuri
VALEA LUNGA
Obiectiv sectorial 4.1: Domeniul: Digitalizare, cooperare și transparență:
Politica P4.1a: Digitizarea administrației locale și a serviciilor publice oferite de aceasta
Program 4.1a-1: Baze de date:
1. Realizare Atlas al monumentelor istorice cuprinse în LMI Alba32
2. Digitizarea monumentelor istorice și realizare de hărți interactive33
3. Digitizare informații/date privind infrastructurile publice, utilități si servicii publice
cu caracter teritorial
4. Actualizare bănci de date și planuri de amenajare a teritoriului cu suport digital (ex.
GIS)
5. Realizarea hartei virtuale a comunei Ciugud care să include inclusive informații de
tip GIS

29

30

Proiecte propuse de:
CJ ALBA

CIUGUD

Proiect cerut de CJ Alba-Direcția/Serviciul/Compartimentul Mediu
Proiect cerut de APM Alba

31

Proiect cerut de APM Alba
Proiecte cerute de CJ Alba- Direcția Amenajare a Teritoriului și Urbanism
33 Proiecte cerute de CJ Alba- Direcția Amenajare a Teritoriului și Urbanism
32
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Program 4.1a-2: Infrastructura TIC:
Proiecte propuse de:
1. Achizitii hard si soft
CJ ALBA
2. Modernizarea inteligentă a administrației publice
3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul eeducație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură
4. Investiții în infrastructură pentru digitizarea serviciilor publice
MUNICIPIUL ALBA IULIA
5. Dotarea UAT cu echipamente hardware si programe informatice
MUNICIPIUL BLAJ
6. Modernizarea inteligentă a administrației publice
ORAS ABRUD
Program 4.1a-3: Smart City:
Proiecte propuse de:
1. Big data Analitics pentru monitorizarea calității vieții în Orașe Smart34
MUNICIPIUL ALBA IULIA
2. Realizare / întreținere platformă Open Data pentru date publice privind municipiul
3. Realizare centrul de managementul inteligent al orașului - dispecerat, rețea de
ORAS OCNA MURES
camere video, infrastructură de internetul lucrurilor, senzori de măsurarea calității
aerului, contorizare inteligentă, informare și comunicarea digitală cu cetățenii
4. Centru de educație digitală, robotică și inteligență artificială – CLUB SALINAE
Program 4.1a-4: Smart Village:
Proiecte propuse de:
1. Monitorizarea calității vieții în mediul rural prin analizarea datelor (Big Data
CIUGUD
Analitics)
CJ ALBA
2. Realizare unei platforme de tip open data pentru mediul rural din județul Alba
3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul eeducație, e-sănătate, etc
Program 4.1a-5: Servicii publice online:
Proiecte propuse de:
1. Actualizare platformei www.madeinalba.ro pentru promovarea micilor producători
CJ ALBA în parteneriat cu
din diverse domenii și de promovare a firmelor și a produselor și serviciilor
UAT-urile și Asociații
acestora35
partenere interesate
2. Dezvoltarea site-ului www.cjalba.ro cu secțiuni noi – turism, patrimoniu, cultură,
investiții, etc
3. Avize, autorizații urbanism online
4. Transparență, comunicare online cu cetățenii (propuneri, consultări, petiții,
reclamații, etc.)
5. Digitizarea și accesibilitatea online a resurselor culturale
6. Realizarea unui platforme MADE IN BLAJde tip bursa de marfuri pentru promovarea MUNICIPIUL BLAJ
si desfacerea produselor micilor producatori din diverse domenii
7. Realizarea unui platforme CE DA BLAJUL pentru promovarea evenimentelor
culturale si sportive
8. Realizarea unor tururi virtuale cu obiectivele turistice ale Blajului
9. Digitalizarea serviciilor publice la nivelul orașului Cugir
ORAS CUGIR
10. Digitalizarea serviciilor publice oferite de Primăria Ciugud
CIUGUD
11. Dezvoltarea Pieței Virtuale a producătorilor locali pe experiența aprozarulvirtual.ro,
platformă inițiată de Comuna Ciugud și extinsă la nivel national
Politica P4.1b. Consolidarea cooperării teritoriale, a celei între administrația locală și actorii relevanți, promovarea
transparenței și integrității la nivel instituțional
Program 4.1b-1: Cooperarea teritorială:
Proiecte propuse de:
1. Cresterea capacității personalului executiv din structurile asociative
CJ ALBA
2. Realizarea de schimburi de experiențe și bune practici cu alte UAT-uri din țară
Program 4.1b-2: Participare comunitară:
Proiecte propuse de:
1. Realizare de campanii pentru creșterea gradului de conștientizare a populației și a
CJ ALBA, UAT-uri și
administrațiilor locale asupra rolului valorilor patrimoniului istoric în dezvoltarea
organizații publice, ONG-uri
localităților36
active/specializate
2. idem Educație pentru sănătate
3. idem Sportul pentru sănătate
4. idem Educație culturală
5. idem Educație verde, protecția mediului
Obiectiv sectorial 4.2: Domeniul: Capacitate administrativă
Politica P4.2a: Dezvoltarea resurselor necesare unei administrații locale performante
Program 4.2a-1: Infrastructura (logistica) administrativă:
1. Reabilitarea, modernizarea si dotarea sediului Serviciului de Asistenta Sociala
2. Reabilitarea, modernizarea si dotarea sediului Serviciului Public de Gospodarire Blaj
3. Construire, modernizarea si dotarea sediului Serviciului Politia Locala Blaj

Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL BLAJ

34

Proiecte cerute de Universitatea 1 Decembrie 1918
Proiecte cerute de CJ Alba-DDB, Serviciul Dezvoltare Programe Guvernanță Corporativă, Compartiment Dezvoltare Economică și Rurală
36 Proiecte cerute de CJ Alba- Direcția Amenajare a Teritoriului și Urbanism
35
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4. Achizitie utilaje necesare serviciilor publice
ORAS ABRUD
5. Construire sediu administrativ Consiliul Local și Primărie
ORAS TEIUS
6. Achiziționare echipamente pentru Primărie și servicii conexe
7. Reabilitare, modernizare clădire administrativă-sedil ITI
ORAS ZLATNA
1. Achiziție utilaje de deszăpezire și întreținere drumuri
ARIESENI
2. Dotarea Primăriei cu mobilier
3. Achizitie mașina pentru deservirea serviciilor de salubritate
4. Achizitie autoturism
5. Reabilitarea sediu vechi Primăria Berghin
BERGHIN
6. Achiziționare utilaje pentru serviciile primăriei
BISTRA
7. Reabilitare clădire sediu primărie
BLANDIANA
8. Achiziționare echipamente și utilaje
BUCIUM
9. Renovare și modernizare sediu administrativ al Primăriei
CALNIC
10. Construcție sediu administrativ al primăriei
CERGAU
11. Extindere și modernizare a sediului administrativ al primăriei
CIURULEASA
12. Modernizare și dotare sediul administrativ al primăriei
CRICAU
13. Achiziționare utilaje pentru serviciile primăriei
14. Modernizare sediul administrativ al Primăriei
FARAU
15. Achiziționare utilaje pentru serviciile primăriei
HOREA
16. Reabilitare clădiri administrative
IGHIU
17. Extindere și modernizare a sediului administrativ al primăriei
INTREGALDE
18. Construcție sediu administrativ al primăriei
METES
19. Reabilitare, modernizare a sediului administrativ al primăriei
MOGOS
20. Achiziționare utilaje pentru serviciile primăriei
21. Construcție sediu administrativ al primăriei
PIANU
22. Achiziționare utilaje pentru serviciile primăriei
POIANA VADULUI
23. Extindere și modernizare a sediului administrativ al primăriei
RADESTI
24. Extindere și modernizare a sediului administrativ al primăriei
SANCEL
25. Dotarea cu utilaje și echipamente a Primăriei Săsciori
SASCIORI
26. Modernizare sediu administrativ al primăriei
SIBOT
27. Reabilitare sediu Primărie Şona-continuare lucrări;
ȘONA
28. Construire sediu primărie
SUGAG
29. Construire sediu primărie
VADUL MOTILOR
30. Reabilitare sediul administrativ al Primăriei
UNIREA
Program 4.2a-2: Resursa umană:
Proiecte propuse de:
1. Formarea continuă a personalului din CJ Alba instituții subordonate
CJ ALBA , UAT-uri
2. Asistență pentru dezvoltarea mecanismului de implementare a strategiei, aplicarea
instrumentelor de monitorizare și de evaluare a implementării Strategiei de
Dezvoltare a Județului pt perioada 2021-2027
3. Formarea personalului din administrația pubică în scopul folosirii mijloacelor
CIUGUD
tehnologice modern (digitalizarea sericiilor publice)
Program 4.2a-3: Resurse financiare:
Proiecte propuse de:
1. Asistență tehnică pentru accesarea de finanțări nerambursabile pentru susținerea
CJ ALBA, UAT-uri
proiectelor
Politica P4.2b. Îmbunătățirea capacității de implementare și monitorizare a politicilor publice / proiectelor de dezvoltare
Program 4.2b-1: Planificare și control:
Proiecte propuse de:
1. Elaborare de planuri strategice și/sau sectoriale cu mecanisme proprii de
CJ ALBA
monitorize (PATJ Alba, Managementul deșeurilor, Planul de transport județean,
strategii sectoriale etc)
2. Asistență pentru dezvoltarea mecanismului de implementare a strategiei, aplicarea
instrumentelor de monitorizare și de evaluare a implementării Strategiei de
Dezvoltare a Județului pt perioada 2021-2027
3. Elaborare studii tehnice și asistență tehnică pentru lucrări de restaurare,
CJ ALBA
consolidare și punere în valoare a a Cetății Dacice de la Căpâlna, monument istoric
4. Aplicarea și monitorizarea implementării procedurilor de lucru
CJ ALBA
5. Actualizarea procedurilor de lucru în cadrul CJ Alba
6. Strategia de Dezvoltare GAL ”Pe Mures si pe Tarnave” 2021-2027
GAL ”Pe Mures si pe
Tarnave”
7. Realizarea Cadastrului Sistematic
MUNICIPIUL BLAJ
8. Realizarea Cadastrului General
9. Actualizarea Domeniul Public si Privat al Municipiului Blaj
10. Înregistrarea proprietăților în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară
ARIESENI
11. Realizare cadastru sistematic
BISTRA
12. Realizare cadastru general
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13. Actualizare Plan Urbanistic General
14. Realizare Plan Urbanistic General
15. Realizare cadastru sistematic
16. Realizare cadastru sistematic
17. Actualizare Plan Urbanistic General
18. Realizare cadastru sistematic
19. Realizare cadastru general
20. Continuare realizare cadastru sistematic
Program 4.2b-2: Monitorizarea strategiei:
1. Dezvoltarea mecanismului de implementare a strategiei
2. Aplicarea instrumentelor de monitorizare
3. Evaluarea implementării
Program 4.2.b-3: Managementul calității:
1. Aplicarea și monitorizarea implementării procedurilor de lucru
2. Actualizarea procedurilor de lucru
3. Elaborarea și implementarea unui manual de integritate și proceduri de prevenire a
corupției37

37

CETATEA DE BALTA
GALDA DE JOS
MIHALT
SASCIORI
SPRING
SUGAG
VADU MOTILOR
Proiecte propuse de:
CJ ALBA

Proiecte propuse de:
CJ ALBA

Proiect cerut de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga”
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ANEXA 1. Cadrul general de planificare a dezvoltării județului – Documente
europene, naționale și regionale
Politica de coeziune a UE 2021-2027
Dacă în perioada 2014-2020 la nivelul Uniunii Europene, prin politica de coeziune, au fost stabilite trei
priorități majore: creștere inteligentă, creștere sustenabilă și creștere favorabilă incluziunii, precum și 11
obiective tematice, pentru perioada 2021-2027 se propun cinci obiective de politică:38
- O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă;
- O Europă mai ecologică – cu emisii scăzute de carbon;
- O Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională;
- O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale;
- O Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, rurale
și de coastă prin inițiative locale.
De asemenea, se au în vedere și două aspecte orizontale: Consolidarea capacității administrative și
Cooperarea în afara zonei de program.
În anul 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea privind pachetul legislativ privind Politica de
Coeziune (PC) 2021-2027. Acesta cuprinde39:
 Regulamentul privind prevederile comune (CPR) - COM (2018) 375 final Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor dispoziții
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul
de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme
financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru
securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize;
 Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune
(FC) - COM (2018) 372 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
 Regulamentul privind cooperarea teritorială - COM (2018) 374 final Propunere de REGULAMENT
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind dispoziții specifice pentru obiectivul
de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare
regională și de instrumentele de finanțare externă;
 Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră - COM (2018) 373 final
Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un
mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier;
 Regulamentul privind Corpul european de solidaritate - COM (2018) 440 final Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului
”Corpul european de solidaritate” și de abrogare a Regulamentului privind Corpul european de
solidaritate și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014;
 Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+) - COM (2018) 382 final Propunere
de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul social
european Plus (FSE+);
 Regulamentul privind planurile strategice PAC - COM (2018) 392 final Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a normelor privind
sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în carul politicii
agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă
(FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a
Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013;

38

(https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/)

39

(https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en)
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Regulamentul privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești (FEAM)
- COM (2018) 390 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014;
Regulamentul privind Fondul european de ajustare și globalizare (FEG) - COM (2018) 380 final
Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul
european de ajustare la globalizare (FEG);
Regulament privind sprijinul pentru reforme - COM (2018) 391 final Propunere de REGULAMENT
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Programului de sprijin pentru
reforme.

Regulamentul privind prevederile comune conține un set unic de norme pentru 7 fonduri UE
implementate în gestiune partajată, respectiv: Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de
coeziune, Fondul social european+, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), Fondul
pentru azil și migrație (FAMI), Fondul pentru securitate internă (ISF) și Instrumentul pentru frontiere
externe și vize (IBMF). Comparativ cu actuala perioadă de programare, Regulamentul privind prevederile
comune nu mai acoperă Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR).
Agenda 2030 pentru dezvoltare sustenabilă (sept. 2015)
Această agendă este un plan de acțiune pentru oameni, planetă și prosperitate. De asemenea, încearcă
să consolideze pacea universală într-o libertate mai mare. Se recunoaște că eradicarea sărăciei în toate
formele și dimensiunile sale, inclusiv sărăcia extremă, este cea mai mare provocare globală și o cerință
indispensabilă pentru dezvoltarea durabilă. Acordul cuprinde 17 obiective de dezvoltare durabilă (SDGs)
și 169 de ținte care urmăresc să fie realizate până în 2030.40
Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă sunt:
1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context.
2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției
și promovarea unei agriculturi durabile.
3. Sănătate și bunăstare – Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la orice
vârstă.
4. Educație de calitate – Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de
învățare de-a lungul vieții pentru toți.
5. Egalitate de gen – Realizarea egalității de gen și drepturi egale tuturor femeilor și a fetelor.
6. Apă curată și sanitație – Asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei și sanitație
pentru toți.
7. Energie curată și la prețuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile,
într-un mod sigur, durabil și modern.
8. Muncă decentă și creștere economică – Promovarea unei creșteri economice susținute, deschise
tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă și a unei munci decente
pentru toți.
9. Industrie, inovație și infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea
industrializării durabile și încurajarea inovației.
10. Inegalități reduse – Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară la alta.
11. Orașe și comunități durabile – Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie
deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile.
12. Consum și producție responsabile – Asigurarea unor tipare de consum și producție durabile.
13. Acțiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a
impactului lor.
14. Viața acvatică – Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor maritime
pentru o dezvoltare durabilă.

40

(https://www.mae.ro/node/35919)
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15. Viața terestră – Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre,
gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării
solului și stoparea pierderilor de biodiversitate.
16. Pace, justiție și instituții eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o
dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente,
responsabile și incluzive la toate nivelurile.
17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de implementare și
revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă se structurează pe cei trei piloni definiți în Raportul Comisiei
Brundtland:
1. Echitatea socială – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă posibilitatea de a-și
satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, alimentația, asigurarea
energiei, apei și canalizării;
2. Creșterea economică – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se apropia de calitatea
vieții din țările dezvoltate;
3. Mediul – cu nevoia de a conserva și îmbunătății baza de resurse disponibile prin schimbarea
treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite tehnologiile.
Cadrul Strategic pentru Amenajarea Teritoriului Uniunii Europene
Acest document integrează la nivel teritorial obiectivele de coeziune și competitivitate ale Uniunii,
stabilind ca obiective:
1.
2.
3.
4.

Amenajarea policentrică a teritoriului;
O nouă relație urban-rural;
Accesul egal la infrastructură și cunoaștere;
Administrarea înțeleaptă a patrimoniului natural și cultural.

Dimensiunile coeziunii teritoriale sunt, în viziunea Cadrului Strategic: regională, trans-națională și interregională, guvernanța – administrarea durabilă.
Principalele propuneri ale Comisiei Europene pentru perioada 2021-2027 în domeniul dezvoltării
teritoriale și urbane sunt41:
 Dezvoltarea teritorială integrată. FEDR poate sprijini dezvoltarea teritorială integrată în cadrul
programelor subordonate ambelor obiective: investiții pentru ocuparea forței de muncă și
creștere economică și cooperarea teritorială europeană (Interreg). Statul membru sprijină
dezvoltarea teritorială integrată prin strategii de dezvoltare locală și teritorială în oricare dintre
următoarele forme: investiții teritoriale integrate; dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității; un alt instrument teritorial de sprijinire a inițiativelor concepute de statul membru
pentru investițiile programate pentru FEDR în cadrul obiectivului de politică OP5: o Europă mai
aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și
de coastă și a inițiativelor locale.
 Strategii teritoriale. Strategiile teritoriale conțin următoarele elemente: zona geografică vizată de
strategie; o analiză a necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei; o descriere a unei
abordări integrate care răspunde necesităților de dezvoltare și potențialului identificat; o
descriere a implicării de parteneri în pregătirea și implementarea strategiei. Acestea pot să
conțină, de asemenea, o listă a operațiunilor care urmează să fie sprijinite. Strategiile teritoriale
se redactează sub responsabilitatea autorităților sau organismelor teritoriale competente,
urbane, locale sau de alt nivel.
 Investiții teritoriale integrate. Atunci când o strategie implică investiții care beneficiază de sprijin
din partea unuia sau a mai multor fonduri, din partea mai multor programe sau din partea mai
multor priorități din cadrul aceluiași program, acțiunile pot fi realizate ca investiții teritoriale
41

(https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A372%3AFIN)
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integrate („ITI”). Autoritatea de management se asigură că sistemul electronic dedicat
programului sau programelor permite identificarea operațiunilor, precum și a realizărilor și
rezultatelor care contribuie la o ITI.
Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității. Autoritățile de
management competente se asigură că fiecare strategie prevede următoarele elemente: zona
geografică și populația care fac obiectul strategiei; procesul de implicare a comunității în
dezvoltarea strategiei; o analiză a necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei; obiectivele
strategiei, inclusiv ținte măsurabile pentru rezultate, precum și acțiunile conexe planificate;
modalitățile de gestiune, monitorizare și evaluare, prin care se demonstrează capacitatea
grupului de acțiune locală de a implementa strategia; un plan financiar, inclusiv alocarea
planificată din partea fiecărui fond și program în cauză. Autoritățile de management competente
definesc criteriile de selecție a strategiilor respective, instituie o comisie care să efectueze această
selecție și aprobă strategiile selecționate de această comisie. Statele membre se asigură că
sprijinul din partea fondurilor pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității
acoperă: consolidarea capacităților și acțiuni pregătitoare în sprijinul elaborării și al viitoarei
implementări a strategiilor; implementarea operațiunilor selecționate în cadrul strategiei de
dezvoltare locală, inclusiv activitățile de cooperare și pregătirea acestora; gestionarea,
monitorizarea și evaluarea strategiei, precum și animarea acesteia.
Grupuri de acțiune locală. Grupurile de acțiune locală concep și implementează strategiile de
dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității. Autoritățile de management se
asigură că grupurile de acțiune locală fie aleg un partener din cadrul grupului în calitate de
partener principal pentru aspectele administrative și financiare, fie se reunesc în cadrul unei
structuri comune legal constituite. Grupurile de acțiune locală, în mod exclusiv, îndeplinesc toate
sarcinile următoare: consolidarea capacităților actorilor locali de a elabora și implementa
operațiuni; elaborarea unei proceduri și a unor criterii de selecție nediscriminatorii și
transparente, care să evite conflictele de interese și să garanteze că deciziile de selecție nu sunt
controlate de niciun grup de interese în mod individual; pregătirea și publicarea cererilor de
propuneri; selecționarea operațiunilor, stabilirea valorii sprijinului și prezentarea propunerilor
către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;
monitorizarea progreselor înregistrate în direcția atingerii obiectivelor strategiei; evaluarea
implementării strategiei.
Dezvoltarea urbană durabilă. FEDR sprijină dezvoltarea teritorială integrată bazată pe strategii
teritoriale axate pe zonele urbane („dezvoltare urbană durabilă”) în cadrul programelor
subordonate ambelor obiective: investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică
în statele membre și cooperarea teritorială europeană (Interreg). Cel puțin 6 % din resursele FEDR
la nivel național în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere
economică”, altele decât cele pentru asistența tehnică, sunt alocate dezvoltării urbane durabile
sub forma dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității, a investițiilor teritoriale
integrate sau a altui instrument teritorial în cadrul OP 5: o Europă mai aproape de cetățeni, prin
promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor
locale.
Inițiativa urbană europeană. FEDR sprijină, de asemenea, Inițiativa urbană europeană,
implementată de Comisie prin gestiune directă și indirectă. Această inițiativă acoperă toate
zonele urbane și sprijină Agenda urbană a Uniunii. Inițiativa urbană europeană constă în
următoarele trei linii de acțiune, toate legate de dezvoltarea urbană durabilă: sprijin pentru
consolidarea capacităților; sprijin pentru acțiunile inovatoare; sprijin pentru cunoaștere,
elaborarea de politici și comunicare. La cererea unuia sau a mai multor state membre, Inițiativa
urbană europeană poate sprijini, de asemenea, cooperarea interguvernamentală cu privire la
aspecte urbane.
Regiunile ultraperiferice. Alocarea suplimentară specifică destinată regiunilor ultraperiferice
sprijină: investiții în infrastructură; investiții în accesul la servicii; investiții productive în IMM-uri;
investițiile productive în alte întreprinderi decât IMM-urile pot fi susținute atunci când implică o
cooperare cu IMM-urile pentru activități de cercetare și inovare; echipamente, software și active
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necorporale; activitățile de formare profesională, de învățare pe tot parcursul vieții și
educaționale; informare, comunicare, studii, constituirea de rețele, cooperare, schimb de
experiență și activități care implică clustere; asistență tehnică. Alocarea poate sprijini, de
asemenea, cheltuielile care acoperă compensația acordată pentru îndeplinirea obligațiilor și
derularea contractelor de serviciu public în regiunile ultraperiferice.
În cadrul obiectivului privind cooperarea teritorială europeană (Interreg), FEDR poate sprijini, de
asemenea: punerea în comun a instalațiilor și a resurselor umane; investițiile nemateriale
însoțitoare și alte activități legate de OP 4 o Europă mai socială prin implementarea Pilonului
european al drepturilor sociale în cadrul Fondului Social European Plus.

Agenda teritorială 2030 (draft 2019)
Agenda teritorială reînnoită va avea rolul de a asigura că nevoia unui viitor durabil pentru toate teritoriile
și toți oamenii este abordată în mod corespunzător și că dimensiunea teritorială și potențialul divers al
teritoriilor din Europa sunt asigurate de toate politicile relevante42.
Propunerea pentru Agenda Teritorială 2030 prezintă două obiective majore: O Europă Justă (echitabilă)
și O Europă Verde, precum și șase priorități pentru dezvoltarea teritoriului european în ansamblul său și
a tuturor teritoriilor sale:
- O Europă Justă (echitabilă) – care oferă perspective de viitor pentru toate locurile și toți oamenii
 Europă echilibrată – dezvoltare teritorială mai echilibrată, utilizând diversitatea Europei.
Încurajarea cartierelor, municipalităților, județelor, regiunilor și statelor membre să
coopereze pentru îmbunătățirea calității lucrului și a vieții. Investirea în toate teritoriile și
consolidarea prosperității economice și a competitivității globale în toată Europa. Factorii
de decizie de la toate nivelurile de guvernare vor fi invitați să promoveze modele de
dezvoltare policentrică, care oferă un rol pentru toate orașele. Încurajarea decidenților
de la toate nivelurile de guvernare să utilizeze potențialul unic al teritoriilor cu specific
geografic și să răspundă în mod corespunzător constrângerilor acestora, prin abordări
integrate și cooperative.
 Regiuni funcționale – dezvoltare locală și regională și mai puține inegalități între teritorii.
Dialogul cu factorii de decizie din orașe de toate mărimile pentru a aplica o abordare
integrată de guvernare pe mai multe nivele. Implicarea actorilor de la diferite nivele de
guvernare, sectoare de politică și grupuri ale societății. Decidenții de la nivel local și
regional își vor întări cooperarea în cadrul strategiilor pe termen lung bazate pe teritoriu
(placed-based strategies) pentru zonele urbane, periurbane, rurale, periferice și slab
populate și vor aborda legăturile funcționale dintre zonele învecinate.
 Integrare și dincolo de frontiere – trăind și muncind peste granițele naționale.
Încorporarea stabilă a cooperării transfrontaliere, transnaționale și macroregionale în
strategiile de dezvoltare naționale, regionale și locale. Cooperarea strategică
interregională, grupările europene de cooperare teritorială, regiunile funcționale și
acordurile juridice transfrontaliere sunt exemple de abordări stabile care facilitează
cooperarea între diferite domenii administrative și depășesc proiectele de cooperare
unică. Intensificarea dialogului cu factorii de decizie de la toate nivelurile pentru a
coordona între țări, politicile sectoriale relevante la nivel național și pentru a diminua
obstacolele existente în calea cooperării.
- O Europă Verde – care ne protejează traiul comun și modelează procesele de tranziție a
societății
 Mediu sănătos – medii ecologice mai bune și orașe și regiuni neutre din punct de vedere
climatic. Dezvoltarea de soluții bazate pe natură (nature-based solutions) și de rețele de
infrastructură ecologică, care leagă ecosistemele și zonele protejate, în domeniul
planificării spațiale și a altor politici relevante. Respectarea limitelor naturale ale traiului
comun și creșterea rezilienței tuturor teritoriilor la impactul schimbărilor climatice.
Concentrarea muncii pe întărirea conștientizării și abilitarea comunităților locale și
42
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regionale pentru protejarea, reabilitarea, utilizarea și reutilizarea mediilor (construite),
peisajelor, culturilor și a altor valori unice.
Economie circulară – economii locale puternice și durabile într-o lume globalizată.
Sprijinirea tranziției Europei spre o economie circulară și dezvoltarea proceselor de
simbioză industrială bazată pe teritoriu. Sprijinirea dezvoltării de strategii locale și
regionale de economie circulară care leagă economiile locale și economiile globale.
Încurajarea diversificării economiilor locale și a eforturilor de întărirea a capacităților de
inovare în toate regiunile.
Conexiuni durabile – conectivitate digitală și fizică durabilă a teritoriilor. Inițierea unor
dialoguri între actorii relevanți pe tema necesității unui acces corespunzător la rețele de
internet de mare viteză și de telefonie mobilă în toate teritoriile și a nevoii unei
infrastructuri digitale cu o amprentă scăzută de carbon. Îmbunătățirea, în continuare, a
legăturii dintre planificarea regională și dezvoltarea rețelelor transeuropene (TEN), având
în vedere că legarea tuturor teritoriilor cu noduri majore de transport sprijină conexiunile
comerciale internaționale și oportunitățile de dezvoltare locală. Planificatorii spațiali și
planificatorii din transport vor explora noi modele pentru mobilitate locală și regională,
ca un serviciu, și vor coopera pentru accesul multimodal și ecologic la centrele urbane.

Obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) pentru perioada 2021-2027
Cooperarea teritorială europeană (ETC) este unul dintre obiectivele politicii de coeziune, contribuind la
realizarea unei dezvoltări armonioase în UE, permițând în același timp regiunilor și autorităților locale să
lucreze împreună peste granițe.
În cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg), Fondul European de Dezvoltare
Regională și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii sprijină următoarele cinci
componente43:
1. componenta 1 - cooperarea transfrontalieră între regiunile limitrofe pentru a promova
dezvoltarea regională integrată (se concentrează asupra frontierelor terestre) și cuprinde:
cooperarea transfrontalieră internă și cooperarea transfrontalieră externă (cu beneficiari ai
Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA), țări partenere sprijinite de Instrumentul
de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională (IVDCI) și Federația Rusă)
2. componenta 2 - cooperarea transnațională și cooperarea maritimă pe teritorii transnaționale
vaste sau în jurul bazinelor maritime naționale, cu implicarea partenerilor regionali și locali ai
programelor din statele membre, din țările terțe și din țările partenere, precum și din
Groenlanda, în vederea atingerii unui grad mai înalt de integrare teritorială;
3. componenta 3 - cooperarea între regiunile ultraperiferice și între acestea și țări terțe învecinate,
țări partenere sau alte teritorii sau țări și teritorii de peste mări (TTPM), pentru a le facilita
integrarea regională în vecinătate;
4. componenta 4 - cooperarea interregională pentru a spori eficacitatea politicii de coeziune prin
promovarea: schimbului de experiență, a abordărilor inovatoare și a consolidării capacităților în
ceea ce privește implementarea programelor Interreg, implementarea programelor din cadrul
obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică,
înființarea, funcționarea și utilizarea grupărilor europene de cooperare teritorială, precum și
analiza tendințelor de dezvoltare în ceea ce privește obiectivele coeziunii teritoriale;
5. componenta 5 - investițiile interregionale pentru inovare prin comercializarea și extinderea
proiectelor interregionale de inovare cu potențial de încurajarea a dezvoltării lanțurilor valorice
europene (ajută actorii implicați în strategiile de specializare inteligentă).
Pe lângă contribuția la cele cinci obiective de politică stabilite pentru 2021-2027, programele ETC vor servi
două obiective specifice Interreg, unul de a sprijini consolidarea capacității instituționale și îmbunătățirea
cooperării juridice și administrative („O mai bună guvernare a Interreg”), celălalt pentru a aborda
probleme specifice de cooperare externă precum siguranța, securitatea, gestionarea trecerii de frontiere
și migrația („O Europă mai sigură și mai securizată”).
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Agenda Urbană pentru UE (Pactul de la Amsterdam, 2016)
Principalele obiective ale Agendei Urbane, menționate în Pactul de la Amsterdam sunt44:
 urmărește să realizeze întregul potențial și contribuția zonelor urbane la realizarea obiectivelor
Uniunii și a priorităților naționale aferente, respectând pe deplin principiile și competențele
subsidiarității și proporționalității.
 se străduiește să stabilească o abordare integrată și coordonată mai eficientă a politicilor și
legislației UE cu impact potențial asupra zonelor urbane și, de asemenea, să contribuie la
coeziunea teritorială prin reducerea disparităților socio-economice observate în zonele urbane și
în regiuni.
 se străduiește să implice autoritățile urbane în conceperea politicilor, să le mobilizeze pentru
implementarea politicilor UE și să consolideze dimensiunea urbană în aceste politici. Își propune
să permită autorităților urbane să lucreze într-un mod mai sistematic și mai coerent pentru
atingerea obiectivelor generale, prin identificarea și sprijinirea eforturilor de a depăși obstacolele
inutile în politica UE. Mai mult decât atât, va contribui la realizarea unei politici UE mai
prietenoasă cu mediul urban, mai eficace și mai eficientă.
 nu va crea noi surse de finanțare ale UE, sarcini administrative inutile și nici nu va afecta distribuția
actuală a competențelor legale și structurilor de lucru și luare a deciziilor și nu va transfera
competențele la nivelul UE.
Agenda urbană pentru UE se concentrează, în mod special, pe trei piloni ai elaborării și implementării
politicilor UE:
1. O reglementare mai bună
 Se concentrează pe o implementare mai eficientă și mai coerentă a politicilor, legislației
și instrumentelor existente ale UE. Legislația UE ar trebui să fie concepută astfel încât să
atingă obiectivele la costuri minime, fără a imune sarcini legislative inutile.
 Nu va iniția o nouă reglementare, ci va fi considerată o contribuție informală la
proiectarea viitoare și la revizuirea reglementărilor UE existente, pentru a reflecta mai
bine nevoile, practicile și responsabilitățile urbane. Recunoaște necesitatea de a evita
blocajele potențiale și de a minimiza sarcinile administrative pentru autoritățile urbane.
2. O finanțare mai bună
 Va contribui la identificarea, susținerea, integrarea și îmbunătățirea surselor tradiționale,
inovatoare și ușor de utilizat pentru zonele urbane, la nivel instituțional relevant, inclusiv
din fondurile europene structurale și de investiții (FESI) (în concordanță cu structurile
juridice și instituționale deja existente) în vederea implementării eficiente a intervențiilor
în zonele urbane.
 Nu va crea surse de finanțare noi sau majorate care să vizeze alocări mai mari pentru
autoritățile urbane. Totuși, va transmite lecții învățate cu privire la modul de îmbunătățire
a oportunităților de finanțare a autorităților urbane în toate politicile și instrumentele UE,
inclusiv politica de coeziune.
3. O cunoaștere mai bună
 Va contribui la îmbunătățirea bazei de cunoștințe privind problemele urbane și la
schimbul de bune practici și cunoștințe. Datele de încredere sunt importante pentru
portretizarea diversității structurilor și sarcinilor autorităților urbane, pentru elaborarea
de politici urbane bazate pe dovezi, precum și pentru furnizarea de soluții adaptate la
provocările majore.
 Cunoașterea modului în care evoluează zonele urbane este fragmentată și experiențele
de succes pot fi mai bine exploatate. Inițiativele luate în acest context vor fi în
conformitate cu legislația UE relevantă privind protecția datelor, reutilizarea informațiilor
din sectorul public și promovarea bazelor de date mari, conectate și deschise.
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În cadrul Agendei Urbane pentru UE au fost identificate următoarele parteneriate tematice, fiecare dintre
acestea elaborând planuri de acțiune care urmăresc îmbunătățirea legislației, instrumente de finanțare și
împărtășirea cunoștințelor prin diferite acțiuni, pentru a contribui la obiectivele pe termen lung ale
Uniunii de creștere durabilă și coeziune socială, economică și teritorială:
1. Calitatea aerului
Principalul obiectiv al parteneriatului este îmbunătățirea calității aerului în orașe și aducerea ”orașelor
sănătoase” mai sus pe agendele locale, naționale și UE. Acțiuni:
Identificarea golurilor legislative și implementarea regulamentelor privind sursele de emisii
poluante ale aerului;
Planificarea mai bună a calității aerului;
O mai bună finanțare centrată pe calitatea aerului;
O concentrare mai bună pe protejarea și îmbunătățirea sănătății cetățenilor;
Creșterea conștientizării și împărtășirea cunoștințelor;
Mobilizarea factorilor de decizie.
2. Locuire
Parteneriatul își propune să contribuie la crearea unor condiții legale și financiare mai bune pentru orașele
UE care trebuie să investească în locuințe noi, reînnoite și accesibile pentru populațiile lor la scară largă.
Mai precis, Parteneriatul se concentrează pe soluționarea nevoilor de locuințe accesibile prin legislație,
crearea de cunoștințe și finanțare, precum și pe ajutorul furnizării de locuințe accesibile, inclusiv locuințe
publice, sociale și municipale, locuințe de închiriere la prețuri accesibile, locuințe cooperatiste la prețuri
accesibile și achiziționarea de locuințe accesibile. Obiectivul parteneriatului a fost definit pe trei niveluri:
Focus geografic asupra orașelor;
Concentrarea pe locuințe accesibile;
Concentrarea pe un set specific de teme de locuire.
Acțiuni propuse:
Orientări privind regulamentul UE și sprijin public pentru locuințe;
Consolidarea capacității pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în sectorul
locuințelor accesibile dintr-un oraș;
Revizuirea deciziei SEGI cu privire la grupul țintă redus pentru locuințe sociale;
Bază de date cu bune practici pentru locuințe accesibile;
Orientări politice pentru furnizarea de locuințe sociale și la prețuri accesibile în Europa;
Program de schimb de experiență pentru profesioniștii din domeniul locuirii urbane;
Sistem de monitorizare pentru locuințele la prețuri accesibile în UE;
Schimb de locuințe accesibile în Statele membre;
Recomandări pentru îmbunătățirea datelor privind piața urbană a locuințelor;
Recomandări privind îmbunătățirea datelor nexus gen-sărăcie-energie;
Recomandări privind finanțarea UE pentru locuințe accesibile;
Recomandări privind semestrul european și locuințele accesibile.
3. Incluziunea migranților și refugiaților
Acțiuni propuse:
Recomandări privind protecția minorilor neînsoțiți;
Spre mai multe politici de integrare bazate pe dovezi în orașe: stabilirea agendei, explorarea
indicatorilor comparabili și dezvoltarea unui set de instrumente pentru transferul de bune
practici;
Îmbunătățirea accesului orașelor la finanțarea UE a integrării;
Înființarea unei Academii pentru strategii de integrare;
Înființarea unui Comitet consultativ european pentru migranți;
Înființarea de facilități de combinare financiară pentru orașe și IMM-uri;
Îmbunătățirea politicilor de desegregare în orașele europene;
Consolidarea suplimentară a rolului microfinanțării, de exemplu prin combinare.
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4. Sărăcie urbană
Parteneriatul urmărește reducerea sărăciei și îmbunătățirea incluziunii persoanelor aflate în sărăcie sau
cu risc de sărăcie din zonele urbane din întreaga UE. Acțiunile sunt grupate în cinci grupuri:
Acțiuni transversale;
Acțiuni care vizează combaterea sărăciei în rândul copiilor;
Acțiuni pentru regenerarea zonelor urbane și cartierelor defavorizate;
Acțiuni menite să elimine apariția persoanele fără adăpost;
Acțiuni pentru incluziunea romilor.
Acțiuni propuse:
Politica de coeziune post 2020: Granturi de tip bloc pentru autorități urbane pentru
combaterea sărăciei;
Crearea unei rețele europene de observatoare naționale cu experiență în sărăcie urbană
Dezvoltarea datelor privind sărăcia urbană la nivelul UE;
Adoptarea unei Garanții europene pentru copii;
Progresul către o Directivă privind investițiile în copii bazată pe recomandarea ”Investiții în
copii: ruperea ciclului dezavantajului”;
Politica de coeziune post 2020: crearea unei noi perspective teritoriale urbane;
Politica de coeziune post 2020: pact local pentru regenerarea zonelor defavorizate urbane;
Încheierea lipsei de adăpost până în 2030 prin reforma strategiilor de incluziune socială la
nivel național;
Consolidarea capacității pentru utilizarea fondurilor UE pentru a pune capăt lipsei de
adăpost;
Adoptarea unui cadru integrat pentru romi printr-o abordare de guvernanță multinivel
Consolidarea principiului desegregării în zonele urbane ale UE;
Ușurarea accesului orașelor la finanțare UE în paralel cu introducerea condiționalităților exante locale privind, printre altele, incluziunea romilor.
5. Locuri de muncă și abilități în economia locală
Parteneriatul a identificat trei arii prioritare:
Aptitudini – economie, educație și abilități viitoare;
Investiții de capital – valorizarea cercetării-dezvoltării și a locațiilor de afaceri;
Guvernanță – servicii publice și guvernanță locală eficientă.
Fiecare dintre acțiuni este legată de aceste priorități. Acțiunile propuse:
Biroul de talente;
Competențe pentru viitoarea piață a forței de muncă;
Pilonul european al drepturilor sociale ca și Cadru pentru reconversia spre o economie
durabilă;
Strategia de inovare regională RIS3 2.0;
Investiții pe termen lung;
Acțiuni orizontale: simplificare 2.0;
Finanțarea zonelor defavorizate;
Flexibilitate ITI;
Cluster de ajutor de stat și de minimis;
Ecosistem orientat spre locuri de muncă.
6. Economia circulară
Parteneriatul nu a elaborat un plan general pentru introducerea economiei regionale la nivel de oraș, ci
s-a concentrat pe acțiuni specifice și recomandări care s-ar încadra în planurile existente pentru
majoritatea orașelor, în cadrul următoarei defalcări tematice:
Consum circular;
Managementul resurselor urbane;
Activatori și motoare ale afacerilor circulare;
Guvernanță.
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Acțiuni propuse:
Ajutor pentru a face ca legislația privind deșeurile să sprijine economia circulară în orașe;
Ajutor pentru a face legislația privind apa că sprijine economia circulară în orașe;
Analiza obstacolelor și motoarelor legislative pentru stimularea unei bioeconomii circulare
urbane;
Pregătirea unui Ghid de finanțare a orașului circular pentru a ajuta orașele în accesarea
finanțării pentru proiectele de economie circulară;
Integrarea economiei circulare ca domeniu eligibil în politica de coeziune post 2020 și în
fondurile corespunzătoare;
Pregătirea unui plan pentru un portal al orașului circular;
Promovarea centrelor de resurse urbane pentru prevenirea, reutilizarea și reciclarea
deșeurilor;
Dezvoltarea unei foi de parcurs ”Managementul resurselor circulare” pentru orașe;
Dezvoltarea unui pachet de cunoștințe pentru economie colaborativă pentru orașe;
Gestionarea reutilizării clădirilor și spațiilor într-o economie circulară;
Dezvoltarea indicatorilor orașului pentru economie circulară;
Stimulente financiare pentru economia circulară – dezvoltarea unui set de instrumente de
coaching de tip ”plătește când arunci”.
7. Tranziția digitală
Obiectivul planului de acțiune pentru tranziția digitală este: furnizarea de servicii publice mai bune pentru
cetățeni, cu ajutorul instrumentelor digitale, sprijinirea orașelor europene în exploatarea posibilităților
de digitalizare și asistarea întreprinderilor europene să dezvolte noi inovații și să creeze noi oportunități
de afaceri pentru piețele globale.
Acțiunile sunt legate de unul dintre următoarele principii:
Generalizarea și difuzarea abilităților digitale pentru toată lumea;
Permiterea și implementarea e-guvernării centrată pe cetățeni;
Furnizarea de valoare prin accesul gratuit și corect la date deschise / publice / personale;
Accelerarea și adoptarea tehnologiilor digitale emergente în orașe;
Adoptarea gândirii de afaceri pentru a conduce tranziția digitală urbană;
Consolidarea capacității orașelor de a acționa în cadrul tranziției digitale.
8. Mobilitate urbană
Acțiunile vizează facilitarea unui efort comun pentru o mobilitate urbană mai durabilă și eficientă.
Acțiunile au fost elaborate în cadrul a patru grupuri de lucru: guvernanță și planificare, transport public
(inclusiv autobuze curate) și accesibilitate, moduri de transport active și spațiul public, noi servicii de
mobilitate și inovare. Acțiunile propuse:
Consolidarea cooperării și guvernării multi-nivel;
Consolidarea adoptării planificării mobilității urbane durabile;
Evaluarea celor mai bune practici pentru accesul convenabil la transportul public;
Creșterea numărului de autobuze inovative curate;
Dezvoltarea liniilor directoare privind infrastructura pentru mobilitate activă sprijinită prin
finanțări relevante;
Promovarea unui comportament de mobilitate durabil și activ;
Reducerea diversității reglementărilor privind accesul vehiculelor urbane;
Explorarea implementării de noi servicii de mobilitate;
Stabilirea unui cadru european pentru încurajarea inovării în mobilitatea urbană.
9. Adaptare climatică (inclusiv soluții de infrastructură ecologică)
Parteneriatul a identificat ca și obiectiv general: operaționalizarea soluțiilor de guvernare și politici
propuse pentru blocajele cheie identificate care împiedică adaptarea cu succes la schimbările climatice în
zonele urbane ale UE. Acțiuni propuse:
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Analiza reglementărilor naționale privind dezvoltarea și planificarea urbană multi-nivel cu
accent pe adaptarea climatică;
Linii directoare și set de instrumente pentru analiza economică a proiectelor de adaptare;
Includerea recomandărilor pentru PO-urile ale FEDR pentru a îmbunătăți accesibilitatea
pentru municipalități;
Un nou program LIFE pentru proiecte de adaptare urbană;
Îmbunătățirea cunoștințelor muncipalităților UE în cadrul serviciului de schimbări climatice
Copernicus;
Îmbunătățirea conținutului local al Climate-ADAPT;
Instruire politică pentru adaptare climatică;
Îmbunătățirea implicării părților interesate la nivel regional și local;
Promovarea accesului liber la datele de asigurare pentru gestionarea riscurilor climatice;
Implicarea în continuare a asociaților guvernelor naționale și sub-naționale ca și facilitatori
cheie (susținători ai Convenției primarilor) pentru a sprijini cel mai bine autoritățile locale în
procesul lor de adaptare.

10. Tranziția energetică
Acțiunile propuse:
Grupul de lucru ”Finanțare pentru energia districtului”;
Maximizarea utilizării pierderilor de căldură în orașe;
Ghid privind planificarea energetică pentru orașe;
Birouri de implementare pentru reamenajarea orașului;
Cooperarea mai strânsă cu organismele UE pentru promovarea finanțării tranziției
energetice.
11. Achiziții publice inovative și responsabile
Parteneriatul urmărește să faciliteze un efort comun pentru o strategie de achiziții publice a orașelor care
facilitează și sprijină inovarea și durabilitatea (socială, economică și de mediu). Acțiunile se referă la trei
clustere: construirea unei strategii de achiziții și gestionarea achizițiilor strategice, dezvoltarea relațiilor
de cooperare cu operatorii economici, utilizarea potențialului pieței și apropierea de cumpărători,
oferirea de îndrumări privind instrumentele legale și îmbunătățirea competenței în materie de achiziții
inovatoare și durabile. Acțiunile propuse:
Ghid privind construirea achizițiilor strategice în orașe și modul de gestionare a achizițiilor
strategice;
Măsurarea cheltuielilor și a impactului mai larg în orașele europene;
Recomandări pentru finanțarea achizițiilor de inovare, achiziții strategice, achiziții
transfrontaliere comune și achiziții sociale particulare și achiziții circulare;
Brokeraj pentru achiziții inovatoare;
Manual juridic pentru achiziții publice inovatoare;
Un concept flexibil pentru crearea și dezvoltarea în continuare a centrelor de competențe
locale pentru achiziții inovatoare și durabile;
Consolidarea competențelor în domeniul achizițiilor circulare.
12. Utilizarea durabilă a terenului
Obiectivul general al Parteneriatului este de a asigura utilizarea eficientă și durabilă a terenului și altor
resurse naturale pentru crearea de orașe europene compacte, viabile și incluzive pentru toată lumea și
promovarea adoptării soluțiilor bazate pe natură. Acțiunile propuse:
Includerea preluării terenului și a proprietăților solului în procedurile de evaluare a
impactului;
Ghid de finanțare și finanțarea dezvoltării terenurilor brownfield;
Identificarea și gestionarea terenurilor sub-utilizate;
Promovarea cooperării FUA ca instrument de atenuare a răspândirii urbane;
O mai bună reglementare pentru stimularea soluțiilor bazate pe natură (SBN) la nivel
european, național și local;
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Finanțarea mai bună a SBN;
Sensibilizarea în zonele SBN și utilizarea durabilă a terenului;
Acordul asupra obiectivelor și indicatorilor comuni pentru SBN, infrastructura urbană verde,
biodiversitate și servicii ecosistemice în orașe.

13. Spații publice sigure
Prioritățile urmărite de parteneriat:
planificare urbană și proiectare pentru ”crearea de orașe mai sigure”;
tehnologii pentru orașe inteligente și sigure;
gestionarea securității și partajarea spațiului public.
14. Cultură / Patrimoniu cultural
Principalele clustere de subiecte sunt: turismul, industriile creative și culturale, transformarea,
reutilizarea adaptativă și reconversia urbană, sustenabilitate financiară, reziliența patrimoniului cultural
și natural. Acestea integrează /abordează interdisciplinar guvernarea, finanțarea și schimbul de
cunoștințe într-o dezvoltare urbană bazată pe patrimoniul cultural.
Inițiativa Urbană Europeană (2021-2027)
Inițiativa este un nou instrument care furnizează sprijin pentru orașe urmărind să consolideze abordările
integrate și participative pentru dezvoltarea urbană sustenabilă și să acorde o legătură mai puternică cu
politicile relevante ale UE și investițiile politicii de coeziune.
Inițiativa urbană europeană constă în următoarele trei linii de acțiune, legate de dezvoltarea urbană
durabilă45:
a) sprijin pentru consolidarea capacităților
 Îmbunătățirea capacităților orașelor în conceperea politicilor și practicilor urbane
durabile într-un mod integrat și participativ;
 Îmbunătățirea proiectării și implementării strategiilor și planurilor de acțiune urbane
durabile în orașe:
o crearea de rețele de cooperare ale orașelor (planificarea acțiunilor,
implementare, transfer);
o sprijin dedicat orașelor prin seminarii / ateliere de lucru specifice țării;
o rețele de implementare și investiții în transferabilitatea soluțiilor inovatoare cu
participarea orașelor de dezvoltare urbană durabilă și a autorităților de
management;
o schimburi de tip peer-to-peer;
o soluții de tip e-learning și de tip învățare activă;
o inițiative pilot privind guvernanța;
o suport metodologic privind rețelele de consolidare a capacității;
o sprijin direcționat de către experți (grup de experți) implementat prin rețele;
o benchmarking pentru dezvoltare integrată.
b) sprijin pentru acțiunile inovatoare
 Dezvoltarea de soluții inovatoare transferabile și scalabile la provocările urbane:
o Experimentare: proiecte de investiții ca dovadă a conceptului;
o Valorificare: completarea registrului de condiții pentru extinderea și transferul cu
succes a proiectelor din cadrul acțiunilor urbane inovatoare;
o Adaptare: confruntarea și combinarea dovezilor din alte programe și inițiative UE.
c) sprijin pentru cunoaștere, elaborarea de politici și comunicare
 Dezvoltarea bazei de cunoștințe în sprijinul unei mai bune proiectări, implementări și integrări
a politicilor urbane;

45

(https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/20-03-2019-european-urban-initiative-post-2020-the-commissionproposal, https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2019/explanatory-memo-european-urban-initiativepost-2020-article-104-5-cpr-proposal-and-article-10-erdf-cf-proposal)

87
IHS Romania SRL – ianuarie 2021

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
partea a II-a: Formularea Strategiei



Asigurarea accesului mai facil la cunoștințe tematice și împărtășirea cunoștințelor de
dezvoltare urbană sustenabilă:
o extragerea datelor și clasificarea urbană;
o sreening-ul evaluării de impact și a studiilor de evaluare;
o coordonarea și eficientizarea cercetărilor urbane;
o schimbul de informații și cunoștințe;
o crearea punctelor de contact naționale pentru Inițiativa urbană europeană;
o comunicarea și diseminarea informațiilor la nivelul UE;
o asigurarea legăturii dintre inovație, consolidarea capacităților și elaborarea de
politici;
o asigurarea secretariatului Agendei urbane pentru UE și acțiuni interguvernamentale
(dacă sunt solicitate de statele membre.
Această inițiativă poate sprijini, la cererea unuia sau a mai multor state membre, cooperarea
interguvernamentală cu privire la aspecte urbane.
Programul URBACT (2021-2027)
URBACT este un program dedicat cooperării urbane interregionale, singurul program de cooperare
teritorială europeană care lucrează exclusiv pentru orașe în domeniul dezvoltării urbane participative
integrate. Se va adresa în continuare tuturor orașelor din Europa lucrând îndeaproape cu practicieni,
factori de decizie și actorii interesați de la nivel local46.
Viitorul program propune două obiective complementare, care se bazează pe elementele de program
care se sprijină reciproc: consolidarea capacității, schimbul de experiență, învățarea și colectarea
cunoștințelor.
1. Consolidarea capacității orașelor din Europa privind dezvoltarea urbană integrată și participativă
 identificarea nevoilor în schimbare ale orașelor, pe fundalul schimbărilor care afectează
zonele urbane din Europa;
 completarea rețelelor de succes pe termen lung prin activități de colaborare pe termen
scurt;
 furnizarea unei oferte mai flexibile de consolidare a capacității, pentru a răspunde
nevoilor orașelor;
 extinderea activităților de succes privind consolidarea capacității și acoperirea unei arii
mai largi în Europa;
 țintirea specifică a orașelor cu capacități mai reduse;
 diversificarea ofertei pentru a răspunde nevoilor anumitor actori urbani relevanți;
 întărirea complementarităților între activitățile de consolidare a capacității de la nivelul
UE și de nivel național.
2. Îmbunătățirea cunoștințelor și know-how-ului pentru a sprijini orașele și pentru a susține schimbul
de informații la nivelul Agendei Urbane pentru Europa și al oricărei viitoare platforme de politici
urbane
 îmbunătățirea îmbinării cunoștințelor și know-how-ului care provin de la orașele
implicate în URBACT cu cerințele generate de politici;
 colectarea și transferul mai flexibil al cunoștințelor, ca răspuns la provocările și
dezbaterile urbane de la nivelul UE;
 sprijinirea Agendei Urbane pentru Europa și acțiunile pe mai multe nivele pe teme
urbane;
 identificarea celor mai eficiente instrumente actuale și viitoare pentru dezvoltarea unei
platforme de cunoaștere pentru orașele de la nivelul întregii UE.
Politica agricolă și de dezvoltare rurală pentru perioada 2021-2027
Conform regulamentelor propuse în 2018, politica agricolă comună și de dezvoltare rurală vizează
îmbunătățirea în continuare a dezvoltării sustenabile a agriculturii, a sectorului alimentar și a zonelor

46

(https://urbact.eu/files/orientations-urbact-post-2020)
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rurale, prin intermediul Fondului European pentru Garantare Agricolă (FEGA) și Fondului European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Acestea contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective generale47:
- promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care garantează securitatea
alimentară;
- stimularea îngrijirii mediului și a combaterii schimbărilor climatice și contribuția la îndeplinirea
obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă;
- consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale.
Obiectivele generale sunt completate de obiectivul transversal al modernizării sectorului prin stimularea
și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și
prin încurajarea adoptării acestor măsuri.
În regulament sunt propuse, de asemenea, următoarele obiective specifice:
- sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și a rezilienței în întreaga Uniune, în vederea
îmbunătățirii securității alimentare;
- îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității, inclusiv punerea unui accent
mai puternic asupra cercetării, tehnologiei și digitalizării;
- îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric;
- contribuirea la energia sustenabilă, precum și la atenuarea schimbărilor climatice și la
adaptarea la acestea;
- promovarea dezvoltării sustenabile și a gospodăririi eficiente a unor resurse naturale precum
apa, solul și aerul;
- contribuirea la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea
habitatelor și a peisajelor;
- atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale;
- promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a incluziunii sociale și a dezvoltării
locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii sustenabile;
- îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE exigențelor societale referitoare la hrană și la
sănătate, inclusiv la alimentele sigure, hrănitoare și sustenabile, la deșeurile alimentare și la
bunăstarea animalelor.
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) (2021-2027)
MIE are drept obiectiv general să dezvolte și să modernizeze rețelele transeuropene în domeniul
transporturilor, al energiei și în domeniul digital și de a facilita cooperarea transfrontalieră în domeniul
energiei din surse regenerabile, luând în considerare angajamentele de decarbonizare pe termen lung și
punând accent pe sinergiile dintre sectoare48.
Programul Mecanismul pentru Interconectarea Europei are următoarele obiective specifice:
 În sectorul transporturilor
 Să contribuie la dezvoltarea proiectelor de interes comun referitoare la rețele și
infrastructuri eficiente și interconectate pentru o mobilitate inteligentă, durabilă și
favorabilă incluziunii, în condiții de siguranță și securitate.
 Să adapteze rețelele TEN-T la nevoile în materie de mobilitate militară.
 În sectorul energetic
 Să contribuie la dezvoltarea de proiecte de interes comun referitoare la o mai bună
integrare a pieței interne a energiei, la interoperabilitatea rețelelor transfrontaliere și
trans-sectoriale, la facilitarea decarbonizării și securitatea aprovizionării, precum și la
facilitarea cooperării transfrontaliere în domeniul energiei din surse regenerabile.
 În sectorul digital

47
48

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0392&from=EN)
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A438%3AFIN)

89
IHS Romania SRL – ianuarie 2021

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
partea a II-a: Formularea Strategiei



Să contribuie la instalarea unor rețele digitale de foarte mare capacitate și a sistemelor
5G, la sporirea rezilienței și a capacității rețelelor digitale centrale pe teritoriul UE,
corelându-le cu teritoriile învecinate, precum și la digitalizarea rețelelor de transport și
energie.

De asemenea, prezintă 40 de inițiative concrete privind infrastructura și serviciile de transport de
implementat în următorul deceniu. Inițiativele sunt corelate cu următoarele obiective de atins până în
anul 2050:
 Eliminarea autoturismelor cu combustibili convenționali din orașe;
 Reducerea cu 40% a emisiilor din transportul maritim;
 Trecerea a 50% dintre pasagerii și mărfurile de pe relațiile interurbane de distanță medie de pe
modul rutier pe modul feroviar și naval;
 Reducerea în ansamblu cu 60% a emisiilor generate de activitatea de transport.
EUROPA ÎN MIȘCARE. Mobilitate durabilă pentru Europa: sigură, conectată și curată (2018)
Pătrunderea pe piață a unor vehicule tot mai automatizate și mai conectate reprezintă următoarea
frontieră în sectorul transporturilor și factorul care va revoluționa modul în care cetățenii vor beneficia
de mobilitate în viitor. Vehiculele automatizate și sistemele de conectivitate avansate vor face ca
vehiculele să devină mai sigure, mai ușor de utilizat în comun și mai accesibile pentru toți cetățenii,
inclusiv pentru cei care în prezent ar putea fi privați de serviciile de mobilitate, cum ar fi persoanele în
vârstă și persoanele cu handicap49.
Cele trei dimensiuni ale pachetului Europa în mișcare:
1. Mobilitatea sigură: acordarea de prioritate siguranței
 acordarea unei atenții speciale participanților la trafic vulnerabili (bicicliști, pietoni);
 exploatarea mai bună a sinergiilor dintre măsurile privind siguranța și cele privind
durabilitatea (încurajarea utilizării modurilor de transport cu emisii zero - creșterea
siguranței mediului pentru pietoni și cicliști);
 îmbunătățirea accesului la mobilitate pentru toți membrii societății (persoane cu
handicap, persoane în vârstă);
 transformarea standardelor UE de siguranță a vehiculelor pentru a include cele mai
recente elemente de siguranță (optimizarea construcției vehiculelor);
 îmbunătățirea gestionării siguranței infrastructurii rutiere (îmbunătățirea infrastructurii
rutiere și reducerea vitezei);
 implementarea legislației privind sistemul ”eCall”.
2. Mobilitatea conectată și automatizată: construirea drumului către următoarea frontieră
 strategie pentru introducerea vehiculelor conectate și automatizate în Europa;
 trei obiective strategice interconectate:
o dezvoltarea tehnologiilor și a infrastructurii esențiale în vederea consolidării
competitivității UE;
o asigurarea introducerii în condiții de siguranță și de securitate a conducerii
conectate și automatizate a autovehiculelor;
o abordarea efectelor socioeconomice ale mobilității autonome;
 accelerarea introducerii de servicii pentru sisteme de transport inteligente cooperative;
 instituirea unui mediu digital pentru schimbul de informații în sectorul transporturilor
(operatori de transport și autorități).
3. Mobilitatea curată: combaterea schimbărilor climatice, menținând totodată competitivitatea
industriei UE
 crearea unui ”ecosistem” competitiv pentru baterii în Europa - Plan strategic de acțiune se acordă o atenție specială producției durabile a bateriilor de-a lungul întregului lanț
valoric, începând cu extracția și prelucrarea materiilor prime, trecând prin faza de
49

(https://ec.europa.eu/commission/news/europe-move-2018-may-17_en)
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proiectare și de fabricare a celulelor de baterii și a grupurilor de baterii și încheind cu
utilizarea primară, secundară, reciclarea și eliminarea acestora;
finalizarea cadrului legislativ al UE privind emisiile de CO2 generate de transportul rutier;
nouă metodologie de comparare a preșurilor combustibililor pentru consumatori diversificarea surselor de energie din sectorul transporturilor și reducerea emisiilor de
CO2 și de alți poluanți;
îmbunătățirea etichetării pneurilor - promovarea pneurilor eficiente din punct de vedere
al consumului de combustibil și sigure, cu zgomot exterior de rulare redus, pentru a
asigura economiile de combustibil, precum și siguranța transportului rutier;
cerințe de proiectare pentru camioane (masă, dimensiune, performanță aerodinamică)
în vederea reducerii emisiilor de CO2 și a îmbunătățirii siguranței;
revizuirea cadrului pentru impozitarea energiei în vederea promovării electromobilității;
raționalizarea punerii în aplicare a rețelei centrale transeuropene de transport în vederea
realizării mobilității cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Document de lucru: Cadrul UE pentru 2021-2030 privind politica de siguranță rutieră – Următorii pași
spre ”Viziune Zero”
Obiectivul pe termen lung al UE este de a se apropia de zero decese în transportul rutier până în 2050 și
același lucru ar trebui să fie obținut și pentru vătămările grave. Țintele intermediare vizează reducerea
numărului de decese rutiere cu 50% între 2020 și 2030, precum și reducerea numărului de vătămări grave
cu 50% în aceeași perioadă50.
Principalele arii de intervenție pentru a face față celor mai mari provocări în materie de siguranță rutieră
sunt:
 Siguranța infrastructurii
o drumuri și acostamente sigure: drumuri bine proiectate și întreținute corespunzător,
drumuri proiectate pe principiile sistemului de siguranță (”forgiving„ roads – drumuri
indulgente);
o cartografierea sistematică a riscurilor și clasificarea în funcție de siguranță;
o niveluri mai ridicate de automatizare a vehiculelor;
o specificații pentru performanța indicatoarelor și marcajelor rutiere, inclusiv plasarea,
vizibilitatea și retro-reflectivitatea;
o schimbul de experiență între practicieni privind metodele Sistemului de Siguranță;
o cercetare-inovare privind siguranța infrastructurii – tehnologii noi pentru monitorizarea
condițiilor infrastructurii.
 Siguranța vehiculelor
o inovare în tehnologia vehiculelor: caracteristici pasive de siguranță (centuri, airbag-uri,
rezistența generală la coliziune) și caracteristici active (sistem avansat de frânare de urgență,
sistem inteligent de asistență pentru controlul vitezei, sisteme de control al stabilității
vehiculelor, sistem de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor
de circulație);
o modernizarea flotei existente (în special autobuze și camioane) cu sisteme avansate de
asistență a șoferilor;
o lansarea unui proces pentru dezvoltarea unui cod de conduită pentru tranziția sigură la nivele
superioare de automatizare;
o asigurarea faptului că cerințele și procedurile de siguranță rutieră sunt luate în considerare
(trafic mixt, interacțiunea cu alți participanți la trafic, transferul controlului, degradarea
abilităților, coloane, navete etc.).
 Circulația rutieră în condiții de siguranță
o îmbunătățirea și armonizarea legislației privind infracțiunile rutiere: viteza, trecerea pe roșu,
nefolosirea centurilor de siguranță, conducerea sub influența alcoolului sau drogurilor;
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educație și sensibilizare specifice – viteză sigură (limite de viteză), șofat în stare de sobrietate
(limite de cantitate de alcool în sânge - alcool și droguri), prevenirea șofatului neatent
(dispozitive mobile / telefoane inteligente, sisteme electronice integrate în vehicule);
o utilizarea corectă a centurilor de siguranță și a dispozitivelor de protecție pentru copii,
folosirea căștilor de protecție de către motocicliști, bicicliști.
Răspunsul de urgență rapid și eficient
o tratamentul medical inițial oferit după accident (administrat la fața locului, în timpul
transportului la un centru medical sau după);
o transportul rapid către unitatea corectă, cu personal calificat;
o reducerea timpului dintre accident și sosirea serviciilor medicale și instruirea sistematizată a
echipelor de salvare și ambulanță;
o facilitarea contactelor mai strânse între autoritățile de siguranță rutieră și sectorul sănătății
pentru a evalua nevoile practice și de cercetare (ex. îmbunătățirea diagnosticului la fața
locului;
o sisteme de comunicare și standarde pentru serviciile de urgență;
o dezvoltarea procedurilor de salvare, asigurarea concordanței între răni și personalul calificat
și dotările medicale corespunzătoare;
o transportul mai rapid al persoanelor rănite la unitățile de urgență sau a îngrijirilor medicale
la locul accidentului).

Aspectele orizontale cruciale pentru toate aceste teme sunt punerea în aplicare și instruirea. În cadrul
documentului de lucru a fost elaborat și un Plan de acțiune privind siguranța rutieră.
Noua politică a UE privind infrastructura de transport după 2013 și-a propus ca obiectiv transformarea
amalgamului de drumuri, căi ferate, căi navigabile interioare, aeroporturi, porturi interioare și maritime
și terminale feroviare / rutiere europene într-o rețea integrată care să cuprindă toate statele membre. Sa creat o structură pe două niveluri pentru rutele de transport din UE:
 o rețea globală – care asigură legături efective între toate regiunile UE – proiectele din rețeaua
globală ar trebui să se finalizeze până la sfârșitul anului 2050;
 o rețea centrală – compusă din cele mai importante elemente din punct de vedere strategic ale
rețelei globale – proiectele din această rețea ar trebui să îndeplinească criteriile TEN-T până la
sfârșitul anului 2030.
S-au introdus 9 coridoare de implementare pentru rețeaua centrală. Fiecare coridor include cel puțin trei
moduri de transport, trei state membre și două secțiuni transfrontaliere: Atlantic, Baltic – Adriatic,
Mediteraneean, Marea Nordului – Marea Baltică, Marea Nordului – Marea Mediterană, Orient/Estmediteraneean
(aliniere
Kolin-Pardubice-Brno-Wien/Bratislava-Budapest-Arad-Timișoara-CraiovaCalafat (feroviar) -Vidin-Sofia), Rin – Alpin, Rin – Dunăre (tronson Dunăre (Kehlheim –
Constanța/Midia/Sulina) și bazinele hidrografice aferente Sava și Tisa (căi navigabile interioare), legătură
lipsă Arad-Craiova, București-Constanța (feroviar)), Scandinav - Mediterana. Proiectele din cadrul
coridorului Rin-Dunăre sunt51:
 Proiect pilot pentru ERTMS (European Rail Traffic Management and System) nivel 2 – studiu
o transport feroviar;
o porțiunea Brazi – Buftea din secțiunea feroviară Brașov – București.
 Reabilitarea podurilor feroviare care traversează Dunărea la km 152+149 și km 165+817 pe calea
ferată București – Constanța
o transport feroviar;
o secțiunea București – Constanța.
 Construcții noi de infrastructură: Canalul Dunăre – București – Sistematizarea râurilor Argeș și
Dâmbovița pentru navigație și alte utilizări
o transport pe căi navigabile interioare;
o râurile Argeș și Dâmbovița.
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Modernizare TransRegio pe coridorul central TEN-T Craiova – București
o transport rutier;
o secțiunea Craiova – București.
Reabilitarea a 127,097 km din DN6 (de la km 90+190 la km 222+182); reabilitarea a 17 poduri, 6
opriri pe termen lung
o transport rutier;
o zona Alexandria-Craiova, parte din secțiunea Craiova – București.

Rețeaua transeuropeană pentru energie (TEN-E) urmărește conectarea infrastructurii energetice a țărilor
UE. Au fost identificate nouă coridoare prioritare și trei arii tematice prioritare. Coridoarele prioritare
necesită o dezvoltare urgentă a infrastructurii de electricitate, gaze sau petrol. Ariile tematice prioritare
sunt: implementarea rețelelor inteligente, autostrăzi de electricitate și o rețea transfrontalieră de dioxid
de carbon52.
 Coridoarele de electricitate
o Gridul offshore din Marea Nordului (NSOG);
o Interconectări de electricitate nord-sud în Europa de Vest (NSI West Electricity);
o Interconectări de electricitate nord-sud în Europa Centrală, de Est și Sud-Est (NSI East
Electricity);
o Planul de interconectare a pieței Baltice a energiei electrice (BEMIP Electricity).
 Coridoare de gaze
o Interconectări de gaze nord-sud în Europa de Vest (NSI West Gas);
o Interconectări de gaze nord-sud în Europa Centrală, de Est și Sud-Est (NSI East Gas);
o Coridorul de gaze de Sud (SGC);
o Planul de interconectare a pieței Baltice a energiei în sectorul gazelor (BEMIP Gas).
 Coridorul petrolier
o Conexiunile de aprovizionare cu petrol în Europa Centrală, de Est (OSC).
 Aria tematică implementarea rețelelor inteligente
o extinderea rețelelor inteligente pentru a ajuta la integrarea energiei regenerabile și a
permite consumatorilor să își regleze mai bine consumul de energie.
 Aria tematică autostrăzi de electricitate
o construcția de rețele mari care permit transportul energiei electrice pe distanțe lungi de-a
lungul Europei.
 Aria tematică rețea transfrontalieră de dioxid de carbon
o dezvoltarea infrastructurii de transport pentru CO2 capturat.
Comisia a stabilit obiectivele societății gigabiților pentru a se asigura că principalele căi de transport
terestre au acoperire 5G neîntreruptă până în 2025. Un prim pas include acțiuni pe tronsoanele
transfrontaliere de experimentare pentru MCA (mobilitatea conectată și automatizată), iar în a doua
etapă vizează acțiuni privind secțiunile mai ample în vederea implementării pe o scară mai largă a MCA
de-a lungul coridoarelor. Coridoarele TEN-T sunt utilizate ca bază pentru acest scop, însă instalarea
tehnologiei 5G nu e limitată la aceste coridoare. Pentru România sunt prevăzute53:
 Pentru coridorul Orient/Est – mediteraneean: secțiunea mai extinsă Timișoara – Sofia – frontiera
TR;
 Pentru coridorul Rin – Dunăre: secțiune mai extinsă Frankfurt (M) – Passau – Vienna – Budapest
– București – Constanța.
Programul Europa Digitală pentru perioada 2021-2027
Programul are următoarele obiective generale: să sprijine transformarea digitală a economiei și a
societății europene și să aducă beneficii cetățenilor și întreprinderilor europene54. Programul:
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(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:115:0039:0075:EN:PDF)
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(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/5g-europe-action-plan)
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0434&from=EN)
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va consolida capacitățile Europei în domenii-cheie ale tehnologiilor digitale prin implementarea
acestora pe scară largă;
va extinde difuzarea și adoptarea acestora în domenii de interes public și de către sectorul privat.

Programul va avea cinci obiective specific și obiective operaționale corespunzătoare:
1. Obiectivul specific nr. 1: calculul de înaltă performanță
- implementarea, coordonarea la nivelul Uniunii și exploatarea unei infrastructuri integrate de date
și de supercalcul la scară exa de nivel mondial în Uniune care să fie accesibilă în condiții
necomerciale utilizatorilor publici și privați și cercetării finanțate din fonduri publice;
- implementarea tehnologiei gata de utilizare/operaționale rezultate în urma cercetării și inovării
pentru a construi o Uniune integrată de calcul de înaltă performanță, care să acopere toate
segmentele lanțului valoric științific și industrial, inclusiv echipamente informatice (hardware),
programe informatice (software), aplicații, servicii, interconexiuni și competențe digitale;
- implementarea și exploatarea unei infrastructuri la scara post-exa, inclusiv integrarea
tehnologiilor de informatică cuantică și dezvoltarea de noi infrastructuri de cercetare pentru
științele informatice.
2. Obiectivul specific nr. 2: inteligența artificială
- extinderea și consolidarea capacităților de bază în domeniul inteligenței artificiale în Uniune,
inclusiv a resurselor de date și a bibliotecilor de algoritmi în conformitate cu legislația privind
protecția datelor;
- punerea acestor capacități la dispoziția tuturor întreprinderilor și administrațiilor publice;
- consolidarea facilităților de testare și de experimentare în materie de inteligență artificială
existente în statele membre și crearea unei rețele a acestor facilități.
3. Obiectivul specific nr. 3: securitatea cibernetică și încrederea
- sprijinirea, împreună cu statele membre, a achiziționării de echipamente, instrumente și
infrastructuri de date de securitate cibernetică avansate, cu respectarea deplină a legislației
privind protecția datelor;
- sprijinirea utilizării optime a cunoștințelor, capacităților și competențelor europene legate de
securitatea cibernetică;
- asigurarea unei largi implementări a celor mai recente soluții de securitate cibernetică în toate
sectoarele economiei;
- consolidarea capacităților în cadrul statelor membre și în sectorul privat pentru ca acestea să
poată respecta Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016
privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice
în Uniune
4. Obiectivul specific nr. 4: competențele digitale avansate
- sprijinirea conceperii și furnizării de formare și de cursuri pe termen lung pentru studenți,
profesioniști din domeniul IT și pentru alte categorii de lucrători;
- sprijinirea conceperii și furnizării de formare și de cursuri pe termen scurt pentru antreprenori,
directori de întreprinderi mici și pentru lucrători;
- sprijinirea formării la locul de muncă și a stagiilor pentru studenți, tineri absolvenți și tineri
întreprinzători.
5. Obiectivul specific nr. 5: dezvoltarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și interoperabilitatea
- asigurarea faptului că sectorul public și domeniile de interes public, cum ar fi sănătatea și
îngrijirea, educația, sistemul judiciar, transporturile, energia, mediul, sectoarele culturale și
creative, pot implementa și accesa tehnologiile digitale de ultimă generație, în special calculul de
înaltă performanță, inteligența artificială și securitatea cibernetică;
- implementarea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de servicii digitale interoperabile
transeuropene (inclusiv a serviciilor conexe) în complementaritate cu acțiunile întreprinse la nivel
național și regional;
- facilitarea elaborării, actualizării și utilizării de soluții și cadre de către administrațiile publice,
întreprinderile și cetățenii europeni, inclusiv reutilizarea soluțiilor și a cadrelor de
interoperabilitate;
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includerea administrațiilor publice în procesul de testare și experimentare a tehnologiilor digitale,
inclusiv în utilizarea transfrontalieră a acestora;
sprijinirea adoptării de către întreprinderile din Uniune, în special de către IMM-uri, a
tehnologiilor digitale avansate și conexe, în special a calculului de înaltă performanță, a
inteligenței artificiale, a tehnologiilor viitoare și emergente în materie de securitate cibernetică;
sprijinirea conceperii, testării, aplicării și implementării unor soluții digitale interoperabile pentru
serviciile publice, la nivelul UE, furnizate prin intermediul unei platforme de soluții reutilizabile
bazate pe date, care încurajează inovarea și stabilește cadre comune pentru ca serviciile de
administrație publică să își poată pune întregul potențial în slujba cetățenilor și a întreprinderilor
europene;
asigurarea unei capacități permanente la nivelul Uniunii pentru a observa, a analiza și a se adapta
la tendințele digitale care evoluează rapid, precum și partajarea și integrarea celor mai bune
practici;
sprijinirea cooperării în vederea realizării unui ecosistem european de infrastructuri fiabile,
utilizând servicii și aplicații de registre distribuite, inclusiv sprijinirea promovării interoperabilității
și a standardizării și a introducerii de aplicații transfrontaliere în UE;
crearea și consolidarea rețelei de centre de inovare digitală.

Politica UE în domeniul energiei până în 2030
Obiectivul este de a trimite un semnal puternic pe piață, încurajând investițiile private în conducte noi,
rețele de electricitate și tehnologie cu emisii reduse de carbon. Țintele stabilite vizează să ajute UE să
atingă un sistem energetic mai competitiv, mai sigur și mai durabil și să își îndeplinească obiectivul pe
termen lung de reducere a gazelor cu efect de seră pentru 2050 55.
Țintele stabilite pentru 2030 în cadrul politicii energetice sunt:
 Gaze cu efect de seră - o reducere de 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră comparativ cu
nivelurile din 1990
 Energii regenerabile - cel puțin 32% consum de energie regenerabilă, cu o clauză de revizuire
ascendentă pentru 2023
 Eficiență energetică - o țintă indicativă pentru o îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul UE
de cel puțin 32,5%, continuând ținta de 20% pentru 2020
 Piața internă de energie - sprijinirea finalizării pieței interne a energiei prin atingerea țintei de
10% de interconectare a energiei electrice până în 2020, în vederea atingerii a 15% până în 2030
Politica UE în domeniul energiei până în 2050
Strategia pe termen lung urmărește să se asigure că tranziția sistemului energetic spre unul compatibil cu
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, este echitabilă din punct de vedere social și îmbunătățește
competitivitatea economiei și industriei UE pe piețele globale, asigurând locuri de muncă de înaltă calitate
și creștere durabilă în Europa, contribuind totodată la abordarea altor provocări de mediu, precum
calitatea aerului și pierderea biodiversității56.
Scopul acestei strategii pe termen lung nu este de a stabili ținte, ci de a crea o viziune și o direcție,
planificarea acesteia și de a inspira, precum și de a permite părților interesate, cercetătorilor,
antreprenorilor și cetățenilor deopotrivă să dezvolte industrii noi și inovative și locuri de muncă asociate
acestora.
Politica UE în domeniul schimbărilor climatice
Propune ca și obiectiv pe termen lung (2050) reducerea emisiilor cu 80-95% comparativ cu nivelul din
1990. Transformarea Europei într-o economie eficientă din punct de vedere energetic și cu emisii scăzute
de carbon va duce și la îmbunătățirea economiei, crearea de locuri de muncă și întărirea competitivității.
Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice include măsuri precum: utilizarea unei cantități
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(https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy)
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mai mici de apă, adaptarea regulamentelor privind construcțiile, construcții împotriva inundațiilor,
dezvoltarea unor culturi adaptate unor condiții de secetă57.
Drumul către o economie neutră din punct de vedere climatic necesită acțiuni comune în șapte domenii
strategice:
 Eficiență energetică;
 Implementarea de surse regenerabile;
 Mobilitate curată, sigură și conectată;
 Industrie competitivă și economie circulară;
 Infrastructură și interconectări;
 Bio-economie și scurgeri naturale de carbon;
 Captarea și stocarea carbonului pentru a face față emisiilor rămase;
Programul pentru mediu și politici climatice LIFE (2021-2027)
Obiectivul general al programului este de a contribui la tranziția către o economie circulară curată,
eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările
climatice, inclusiv prin tranziția către energia curată, precum și la protejarea și îmbunătățirea calității
mediului și la oprirea și inversarea declinului biodiversității, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă.58
Programul are și trei obiective specifice:
 să dezvolte, să demonstreze și să promoveze tehnici și abordări inovatoare pentru realizarea
obiectivelor legislației și ale politicilor Uniunii în domeniul mediului și al climei, inclusiv tranziția
către energie curată, și să contribuie la aplicarea celor mai bune practici în ceea ce privește
natura și biodiversitatea;
 să sprijine elaborarea, punerea în aplicare, monitorizarea și asigurarea respectării legislației și a
politicilor relevante ale Uniunii, inclusiv prin îmbunătățirea guvernanței prin consolidarea
capacităților actorilor din sectoarele public și privat și prin implicarea societății civile;
 să catalizeze utilizarea pe scară largă a soluțiilor tehnice și de strategie politică eficiente pentru
a pune în aplicare legislația și politicile relevante ale Uniunii prin replicarea rezultatelor,
integrarea obiectivelor conexe în alte politici și în practicile sectoarelor public și privat,
mobilizarea investițiilor și îmbunătățirea accesului la finanțare.
Programul este structurat pe două domenii și patru subprograme:
 Domeniul mediu
o Subprogramul „Natură și biodiversitate”;
o Subprogramul „Economia circulară și calitatea vieții”;
 Domeniul Politici climatice
o Subprogramul „Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea”;
o Subprogramul „Tranziția către energia curată”.
Granturile pot finanța următoarele tipuri de acțiuni: proiecte strategice de protejare a naturii, proiecte
strategice integrate, proiecte de asistență tehnică, proiecte de acțiune standard, alte acțiuni necesare în
vederea atingerii obiectivului general, proiectele din cadrul subprogramului Natură și biodiversitate care
vizează gestionarea, refacerea și monitorizarea siturilor Natura 2000.
Pactul ecologic european (The European Green Deal)
Se reiterează angajamentul Comisiei de a aborda provocările legate de climă și de mediu. Acesta prezintă
o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă,
cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să
nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de
utilizarea resurselor. Pactul urmărește, de asemenea, să protejeze, să conserve și să consolideze capitalul
57

(https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_en)
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natural al UE, precum și să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor împotriva riscurilor legate de
mediu și a impacturilor aferente. În același timp, tranziția trebuie să fie echitabilă și favorabilă incluziunii,
trebuie să pună oamenii pe primul plan și să acorde atenție regiunilor, industriilor și lucrătorilor care se
vor confrunta cu cele mai mari dificultăți. Întrucât va aduce schimbări substanțiale, participarea activă a
cetățenilor și încrederea acestora în tranziție sunt de o importanță capitală pentru ca politicile să
funcționeze și să fie acceptate59.
Obiectivele propuse în cadrul acestui pact sunt:
Sporirea nivelului de ambiție al UE în materie de climă pentru 2030 și 2050;
- Furnizarea de energie curată, sigură și la prețuri abordabile;
- Mobilizarea sectorului industrial pentru o economie curată și circulară;
- Construirea și renovarea clădirilor într-un mod eficient din punct de vedere energetic și din
punctul de vedere al utilizării resurselor;
- Accelerarea tranziției către o mobilitate durabilă și inteligentă;
- „De la fermă la consumator”: conceperea unui sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic;
- Conservarea și refacerea ecosistemelor și a biodiversității;
- Reducerea poluării la zero pentru un mediu fără substanțe toxice;
- Mobilizarea cercetării și încurajarea inovării;
- Activarea educației și a formării profesionale.
Consolidarea capacităților de protecție civilă ale UE de a preveni, a se pregăti și de a răspunde la
dezastre (Decizia UE 2019/420). Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (Decizia 1313/2013/UE)
Principalul obiectiv al mecanismului este de a îmbunătăți eficiența sistemelor de prevenire, pregătire și
răspuns la orice fel de dezastre naturale și provocate de om în interiorul și în afara UE. Deși mecanismul
se concentrează asupra protecției oamenilor, acesta vizează și mediul și bunurile, inclusiv patrimoniul
cultural60.
Obiectivele specifice ale mecanismului sunt:
• Atingerea unui nivel ridicat de protecție împotriva dezastrelor prin:
o prevenirea sau reducerea efectelor potențiale ale acestora;
o promovarea unei culturi a prevenirii;
o îmbunătățirea cooperării între serviciile de protecție civilă și alte servicii relevante;
• îmbunătățirea pregătirii atât la nivelul național cât și la nivelul UE pentru a răspunde la dezastre;
• facilitarea unui răspuns rapid și eficient în caz de dezastre sau dezastre iminente, inclusiv pentru
luarea de măsuri pentru atenuarea consecințelor imediate ale dezastrelor;
• creșterea gradului de sensibilizare și pregătire a populației pentru dezastre;
• intensificarea disponibilității și utilizarea cunoștințelor științifice în caz de dezastre;
• intensificarea activităților de cooperare și coordonare la nivel transfrontalier și între țările UE
predispuse la aceleași tipuri de dezastre.
Mecanismul se concentrează în principal pe prevenirea dezastrelor, cu accent deosebit pe evaluarea
riscurilor și pe planificarea managementului riscurilor.
Mecanismul impune:
• crearea unei rețele de cunoaștere a protecției civile a Uniunii – pentru a îmbunătăți formarea și
schimbul de cunoștințe;
• crearea unui Centru de coordonare a răspunsului la situații de urgență – pentru a îmbunătăți
acțiunile de pregătire și răspuns la dezastre la nivelul UE.
Decizia instituie ”rescEU” – o capacitate de răspuns suplimentară pentru a oferi asistență în situațiile în
care capacitățile globale existente la nivel național și capacităților alocate anterior de țările UE Rezerva
59

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN)
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:2009_2&from=EN)
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europeană de protecție civilă sunt insuficiente pentru a asigura un răspuns eficient. Capacitățile rescEU
sunt definite ținând cont de riscurile identificate și emergente și capacitățile și lacunele generale la nivelul
UE, în special în domeniile: lupta aeriano-forestieră împotriva incendiilor, domeniul chimic, domeniul
biologic, incidente radiologice și nucleare și servicii medicale de urgență.
Planul de acțiune privind cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre pentru perioada
2015-2030. O abordare bazată pe cunoașterea riscurilor de dezastre în toate politicile UE (Document
de lucru al Comisiei SWD (2016) 205)
Cadrul Sendai este un instrument voluntar care oferă o nouă abordare globală a politicii și operațiunilor
de gestionare a riscurilor de dezastre. Reprezintă o schimbare a abordării politice la nivel global, de la
gestionarea dezastrelor la gestionarea riscului de dezastre: obiectivul este de a preveni riscurile noi și de
a reduce riscurile de dezastre existente, prin abordarea la nivelul întregii societăți și a tuturor riscurilor în
domeniile politicii economice, sociale și de mediu, în vederea reducerii vulnerabilității și creșterii
rezilienței.61
Cadrul Sendai propune patru priorități care ar trebui implementate de autoritățile naționale și locale,
organizațiile regionale și internaționale și alte părți interesate:
 Înțelegerea riscului de dezastre – abordând, în principal, datele, evaluarea riscurilor și
vulnerabilității, răspândirea de bune practici, crearea de cunoștințe și îmbunătățirea cercetării
și educației;
 Consolidarea guvernanței riscului de dezastre pentru gestionarea riscurilor de dezastre – este
puternic legată de o serie de acțiuni ale UE existente privind protecția civilă și ajutorul umanitar
și există, de asemenea, legături cu managementul mediului și cooperarea transfrontalieră;
 Investiții în reducerea riscului de dezastre pentru reziliență – există legături cu politicile privind
dezvoltarea, ajutorul umanitar, coeziunea, mediul, schimbările climatice, cercetarea și inovarea,
dezvoltarea rurală, și construcțiile și conține, de ademenea, câteva recomandări privind politica
în domeniul sănătății, patrimoniul cultural și turismul;
 Îmbunătățirea pregătirii în caz de dezastru pentru un răspuns eficient și ”reconstrucție mai
temeinică” – abordează problemele legate de politica de protecție civilă, ajutorul umanitar,
protecția mediului și politicile de dezvoltare.
O abordare bazată pe cunoașterea riscurilor ar putea consta din patru domenii cheie legate de cele patru
priorități Sendai:
 Domeniul cheie 1 – Construirea de cunoștințe despre riscuri în toate politicile UE
o promovarea colectării și schimbului de date de referință privind pierderile și daunele;
o utilizarea previziunilor, scenariilor și evaluărilor de risc pentru o mai bună pregătire față de
riscurile existente, emergente și a noilor tipuri de riscuri;
o implicarea, în continuare, a comunității de cercetare pentru a aborda mai bine cunoștințele
și lacunele tehnologice de gestionare a riscurilor de dezastre și încurajarea unei interfețe
științifico-politice mai bune în luarea deciziilor.


61

Domeniul cheie 2 – O abordare la nivelul întregii societăți în gestionarea riscului de dezastre
o explorarea potențialului măsurilor educaționale pentru reducerea riscurilor de dezastre;
o facilitarea schimbului de bune practici și a îmbunătățirilor în politica și operațiunile de
gestionare a dezastrelor prin învățare reciprocă și revizuire de către experți;
o lucrul cu părțile interesate, inclusiv autoritățile locale, societatea civilă și comunitățile,
pentru a dezvolta strategii specifice de conștientizare a riscurilor care să includă grupurile
cele mai vulnerabile, precum copiii și tinerii, vârstnicii, persoanele cu dizabilități și persoanele
indigene;
o cooperarea cu sectorul privat pentru a încuraja inovarea bazată pe afaceri în toate domeniile
de gestionare a riscurilor de dezastre;

(http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/sendai_swd_2016_205_0.pdf)
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o
o
o
o

consolidarea legăturilor între gestionarea riscurilor de dezastre, adaptarea la schimbările
climatice și strategiile de biodiversitate;
consolidarea legăturilor între gestionarea riscurilor de dezastre, adaptarea la schimbările
climatice și politicile și inițiativele urbane;
sprijinirea dezvoltării unor strategii locale și naționale incluzive pentru reducerea riscurilor
de dezastre, cu implicarea activă a actorilor locali – autorități, comunități și societatea civilă;
ajutarea organizațiilor regionale în sprijinirea autorităților naționale pentru punerea în
aplicare a Cadrului Sendai, inclusiv dezvoltarea unor platforme naționale și regionale pentru
reducerea riscului de dezastre.



Domeniul cheie 3 – Promovarea investițiilor bazate pe cunoașterea riscurilor la nivelul UE
o promovarea investițiilor bazate pe cunoașterea riscurilor în toate instrumentele financiare
externe ale UE, inclusiv în asistența pentru dezvoltare multilaterală și bilaterală;
o urmărirea investițiilor în reducerea riscurilor de dezastre în toate programele de asistență
umanitară și de dezvoltare;
o promovarea investițiilor protejate împotriva riscurilor în UE, inclusiv în contextul Planului de
Investiții pentru Europa;
o promovarea utilizării mecanismelor de finanțare a riscurilor de dezastre, de transfer și de
asigurare a riscurilor, de partajare și de oprire a riscurilor;
o încurajarea și implementarea abordărilor bazate pe ecosisteme pentru reducerea riscului de
dezastre.



Domeniul cheie 4 – Sprijinirea dezvoltării unei abordări holistice de gestionare a riscurilor de
dezastre
o dezvoltarea de bune practici privind integrarea patrimoniului cultural în strategiile naționale
de reducere a riscului de dezastre, care vor fi elaborate de statele membre ale UE;
o îmbunătățirea pregătirii și a capacităților de reacție în caz de dezastre cu consecințe asupra
sănătății și cooperarea între autoritățile de sănătate și alte părți interesate
o facilitarea consolidării capacității autorităților și comunităților locale și naționale și a altor
actori în gestionarea riscului de dezastre;
o sprijinirea dezvoltării și integrării mai bune a sistemelor transnaționale de detecție, de
avertizare timpurie și alertă pentru o mai bună pregătire și răspuns mai rapid în caz de
dezastre;
o integrarea obiectivului ”reconstrucție mai temeinică” în metodologiile, proiectele și
standardele de evaluare pentru gestionarea riscurilor de dezastre și reziliență.

Programul Europa Creativă (2021-2027)
Programul își propune ca și obiective generale, promovarea cooperării la nivel european în domeniul
diversității lingvistice și culturale și al patrimoniului cultural și creșterea competitivității sectoarelor
culturale și creative europene, în special competitivitatea sectorului audiovizual62.
Programul are următoarele obiective specifice:
 Sporirea dimensiunilor economice, sociale și externe ale cooperării la nivel european pentru
dezvoltarea și promovarea diversității culturale europene și a patrimoniului cultural al Europei și
consolidarea competitivității sectoarelor culturale și creative europene, precum și consolidarea
relațiilor culturale internaționale;
 Promovarea competitivității și scalabilității industriei audiovizuale europene;
 Promovarea cooperării privind politicile și a acțiunilor inovatoare care sprijină toate
componentele programului, inclusiv promovarea unui peisaj mediatic diversificat și pluralist, a
alfabetizării mediatice și a incluziunii sociale.
62

(https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15618-2018-COR-1/ro/pdf)
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Programul cuprinde următoarele trei componente:
1. Componenta CULTURĂ
 sporirea dimensiunii și a circulației transfrontaliere a operelor europene și a operatorilor
europeni din domeniile culturale și creative;
 creșterea participării la viața culturală în întreaga Europă;
 promovarea rezilienței societății și a incluziunii sociale prin intermediul culturii și al
patrimoniului cultural;
 sporirea capacității sectoarelor culturale și creative europene de a prospera și de a genera
locuri de muncă;
 consolidarea identității și a valorilor europene prin sensibilizarea culturală, educația în
domeniul artei și creativitatea bazată pe cultură în domeniul educației;
 promovarea consolidării capacității internaționale a sectoarelor culturale și creative
europene, astfel încât acestea să fie active la nivel internațional;
 contribuirea la strategia globală a Uniunii pentru relațiile culturale internaționale prin
diplomație culturală.
2. Componenta MEDIA
 cultivarea talentelor și a competențelor și stimularea colaborării și a inovării în crearea și
producerea de opere audiovizuale europene;
 creșterea distribuției operelor teatrale și online și oferirea unui acces mai larg la nivel
transfrontalier la operele audiovizuale europene, inclusiv prin modele de afaceri inovatoare
și prin utilizarea de noi tehnologii;
 promovarea operelor audiovizuale europene și sprijinirea atragerii unui public mai larg în
Europa și dincolo de granițele acesteia.
3. Componenta TRANS-SECTORIALĂ
 sprijinirea cooperării politice transnaționale trans-sectoriale, inclusiv referitor la rolul culturii
pentru incluziunea socială, promovarea cunoașterii programului și susținerea
transferabilității rezultatelor;
 promovarea unor abordări inovatoare pentru crearea, accesarea, distribuția și promovarea
de conținut în sectoarele culturale și creative;
 promovarea activităților transversale care acoperă mai multe sectoare, cu scopul de a ajusta
schimbările structurale cu care se confruntă sectorul mijloacelor de informare în masă,
precum și de a spori caracterul liber, diversificat și pluralist al peisajului mediatic, jurnalismul
de calitate și alfabetizarea mediatică;
 înființarea și sprijinirea unor birouri de program care să promoveze programul în țara lor și
care să stimuleze cooperarea transfrontalieră în sectoarele culturale și creative.
Program-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa (2021-2027)
Obiectivul general al programului este ca investițiile Uniunii în cercetare și inovare să genereze un impact
științific, economic și societal care să permită consolidarea bazelor științifice și tehnologice ale Uniunii și
stimularea competitivității sale, inclusiv în industrie, îndeplinirea priorităților strategice ale Uniunii,
precum și abordarea provocărilor globale, inclusiv obiectivele de dezvoltare durabilă63.
Programul are patru obiective specifice:
 Să sprijine crearea și difuzarea unor cunoștințe, competențe, tehnologii și soluții la provocările
globale noi și de înaltă calitate;
 Să consolideze impactul cercetării și inovării în ceea ce privește elaborarea, sprijinirea și punerea
în aplicare a politicilor Uniunii și să sprijine utilizarea soluțiilor inovatoare în industrie și în
societate pentru a aborda provocările mondiale;
 Să stimuleze toate formele de inovare, inclusiv inovarea revoluționară, și să consolideze
introducerea pe piață a soluțiilor inovatoare;
63
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Să optimizeze rezultatele programului în vederea obținerii unui impact mai mare în cadrul unui
Spațiu European al Cercetării consolidat.

Programul este alcătuit din următoarele părți / piloni care contribuie la obiectivele generale și specifice:
1. Pilonul I Excelență științifică - consolidarea și extinderea excelenței bazei științifice a UE
 Consiliul european pentru cercetare (CEC) - cercetare de frontieră realizată de cei mai buni
cercetători împreună cu echipele lor;
 acțiunile Marie Sklodowska-Curie - dotarea cercetătorilor cu noi cunoștințe și competențe
prin intermediul mobilității și al formării;
 infrastructurile de cercetare - infrastructuri de cercetare de nivel mondial, integrate și
interconectate;
2. Pilonul II Provocări globale și competitivitate industrială europeană - stimularea tehnologiilor
esențiale și a soluțiilor care susțin politicile UE și obiectivele de dezvoltare durabilă
 clusterul Sănătate;
 clusterul Cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii;
 clusterul Dezvoltarea digitală, industria și spațiul;
 clusterul Climă, energie și mobilitate;
 clusterul Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu;
 Securitate civilă pentru societate;
3. Pilonul III O Europă inovatoare - stimularea inovațiilor revoluționare creatoare de piețe și a
ecosistemelor favorabile inovării
 Consiliul european pentru inovare (CEI) - sprijin pentru inovațiile cu potențial revoluționar și
creator de piețe;
 ecosistemele europene de inovare - conectarea cu actorii regionali și naționali din domeniul
inovării;
 Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) - reunirea principalilor actori (din
cercetare, educație și mediul de afaceri) în jurul obiectivului comun de stimulare a inovării;
4. Extinderea participării și consolidarea Spațiului European de Cercetare - optimizarea punctelor
forte și a potențialului pentru o Europă mai inovatoare
 extinderea participării și răspândirea excelenței, de exemplu: formarea de echipe comune
de cercetare (teaming) și twinning; catedre SEC; COST; sprijinirea PCN-urilor; circulația
creierelor și inițiative pentru excelență; acces (Hop-on);
 reformarea și consolidarea sistemului european de cercetare și inovare - dovezi științifice și
activități prospective; știința deschisă; mecanismul de sprijin al politicilor; cariere atractive
în cercetare; inițiative științifice cetățenești, cercetare și inovare responsabile; egalitate de
gen.
Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani (2016-2035)
Strategia a fost elaborată sub coordonarea a 11 institute de cercetare de excelență și filiale ale Academiei
Române. Viziunile asupra evoluției și strategiilor sunt menite să creeze convergențe și un program de
acțiune care are în vedere64:
 pe termen scurt – stoparea fenomenelor negative care se constată în economia și societatea
noastră;
 pe termen mediu – situarea României pe o poziție medie din punct de vedere al nivelului de trai
al țărilor din zona Vișegrad 4 și Slovenia;
 pe termen lung – situarea României pe o poziție medie a țărilor dezvoltate din UE corespunzătoare
din punct de vedere al resurselor de care dispune pe plan uman, al resurselor naturale, economic,
geo-politic în cadrul UE.
Structura Strategiei de dezvoltare a României în următorii 20 de ani are 11 (+2) proiecte interdisciplinare,
pentru care au fost identificate obiective, direcții strategice, măsuri:
64
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P1. Școala și educația
 formarea inițială și continuă a dascălilor - resurse-umane;
 organizarea structurală și funcțională a SNE;
 programe formative și curricula asociată ciclurilor de educație;
 infrastructura SNE;
 educație continuă pe tot parcursul vieții;
 resursele financiare și materiale necesare SNE.
P2. Resursele naturale - rezerve strategice, ce folosim și ce lăsăm generațiilor viitoare
 Subdomenii: resurse naturale, aerul, apa, solul, pădurile, arii protejate, resursele subsolului,
resurse energetice, deșeuri-materiale reciclabile.
P3. Securitatea și eficiența energetică
 principalele tendințe de dezvoltare se referă la rolul biomasei în mixul energetic, viitorul electromobilității, creșterea ponderii SRE în mixul energiei electrice și utilizarea tehnologiilor de captare
și stocare a carbonului (CSC), stocarea energiei (incl. centrale hidroelectrice de acumulare prin
pompare), eficiența energetică (în special la imobile), încălzirea electrică pe sisteme de pompe de
căldură etc.
P4. Siguranța informatică - protecția cibernetică, protecția proprietății intelectuale în proiecte și în
publicarea electronică
 buna guvernanță a spațiului cibernetic național - menținerea echilibrului între securitate, drepturi
și libertăți cetățenești și prosperitate economică;
 prevenția, protecția și reacția rapidă în cazul incidentelor;
 cooperarea interguvernamentală, public-privată, business-to-business, atât pe plan național, cât
și la nivel internațional;
 avertizarea timpurie și responsabilizare;
 educația și cultura cetățenilor în domeniul protecției cibernetice, siguranței informatice,
protejării proprietății intelectuale;
 armonizarea cadrului legal național în context european și internațional, în raport cu provocările
Erei Informaționale;
 stimularea și facilitarea creației, inovării și înregistrării proprietății intelectuale și valorificarea
justă a acesteia;
 convergența înregistrării și brevetării cu posibilitățile efective de exploatare;
 abordarea proprietății intelectuale din perspectiva drepturilor omului.
P5. Securitate și siguranță alimentară
 creșterea rolului agriculturii românești ca furnizor de securitate alimentară;
 creșterea accesului populației la hrană și îmbunătățirea calității alimentației;
 dezvoltarea rurală și ridicarea nivelului educațional - premise pentru îmbunătățirea siguranței
alimentare și nutriționale.
P6. Economia și calitatea vieții
 stimularea investițiilor pentru a sprijini creșterea viitoare;
 realizarea unor reforme structurale ambițioase pe piețele produselor, serviciilor și forței de
muncă menite să ducă la creșterea productivității, a competitivității și a investițiilor;
 continuarea politicilor bugetare responsabile, care asigură echilibrul între stabilizarea pe termen
scurt și sustenabilitatea pe termen lung;
 îmbunătățirea politicii de ocupare a forței de muncă și a protecției sociale pentru a le oferi
cetățenilor mai multe mijloace, sprijin și protecție pe tot parcursul vieții și pentru a asigura o mai
mare coeziune socială.
P7. Sănătatea - de la biologia moleculară la medicina personalizată de vârf în România
 dezvoltarea mai accelerată a sistemului de sănătate comparativ cu cea a restului economiei;
 alinierea finanțării în sănătate cu nivelul european (cca 10% din PIB);
 formarea constantă a resursei umane cu evaluarea și cuantificarea periodică și sistematică a
performanțelor;
 promovarea medicinei personalizate (programe pentru screening și diagnostic timpuriu);
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identificarea predispoziției genetice pentru dezvoltarea unor maladii și definirea unui profil
individual de risc;
 introducerea unor algoritmi diagnostici și terapeutici în funcție de biomarkeri de predicție ai
evoluției bolii;
 dezvoltarea unor metode inovative de tratament și profilaxie.
P8. Proiectul european al Dunării. Strategia națională a Dunării
 Strategia națională de CDI pentru Dunărea românească:
o interconectarea regiunii Dunării Românești cu restul bazinului fluviului: îmbunătățirea
mobilității și multimodalității și încurajarea energiilor durabile;
o protejarea mediului în regiunea Dunării Românești: restaurarea și întreținerea calității
apelor, gestionarea riscurilor de mediu și conservarea biodiversității, a peisajelor și a calității
aerului și solurilor;
o elaborarea unui program pentru regiunea Dunării pentru clustere și rețele de IMM-uri;
o Proiectul Centrul Internațional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii-Mări-DANUBIUS-RI,
o infrastructură de cercetare pan-europeană distribuită;
o Proiectul STURION 2020. Conservarea sturionilor în Bazinul Dunării - o abordare complexă
ambientală - economică – socială;
o Proiectul ATLAS - Atlasul Modificărilor Globale ale Mediului în Valea Dunării Românești - o
facilitate pentru utilizatori în procesul de luare a deciziilor.
P9. Cultura românească între național, localizare în zona proximă și universal - Europa multilingvistă,
cultura electronică
 conservarea și dezvoltarea patrimoniului cultural național;
 creșterea vizibilității internaționale a patrimoniului cultural național;
 intensificarea participării culturii naționale la dialogul intercultural european.
P10. România - societate a cunoașterii și a valorii adăugate
 realizarea unui salt calitativ în domeniile prinse în Clasele de indicatori UE (DESI - Conectivitate,
Capital uman, Utilizare Internet, Integrarea tehnologiei digitale, Servicii publice digitale);
 utilizarea tehnologiilor generice / KETs (nanotehnologiile, microelectronică și nanoelectronică,
biotehnologiile, fotonica, materialele avansate, tehnologiile avansate de fabricație, software);
 stimularea IMM-urilor și valorificarea finanțărilor oferite de UE pentru utilizarea rezultatelor CDI,
a cunoașterii în noile tehnologii;
 menținerea ritmului de dezvoltare de cel puțin 5%, superior celui european UE, cu creșterea
bugetelor pentru educație (6%), pentru CDI (minim 2%), orientarea pe produse și servicii de nișă
pe piața globalizată, pe infrastructură;
 educarea continuă a populației active, din mediul rural, însușirea cunoștințelor ICT și alfabetizarea
digitală a persoanelor în vârstă sau a celor cu carențe în educație.
P11. România în era globalizării - spațiu și tradiție de întâlnire a civilizațiilor, de echilibru și moderație
 România - punte euroatlantică între est și vest:
o reducerea decalajelor de dezvoltare față de media UE pentru a face din România a șaptea
economie din UE, în acord cu mărimea fizică și demografică a țării;
o creșterea rolului și importanței României în matricea rezultată din intersecția Balcanilor cu
regiunea extinsă a Mării Negre;
o identificarea unei identități strategice de tipul ”To be Romania” / ”2B Romania”;
o un Plan Marshall (Fondul Moldova) pentru Republica Moldova și integrarea acesteia în
spațiul euroatlantic.
P12. Finanțele publice și moneda. Politici financiare și monetare - echilibru și asigurarea unei dezvoltări
durabile
 predictibilitate și transparență privind politica fiscal-bugetară pentru evitarea situațiilor de
aprobare-prorogare-revenire la o variantă intermediară a legilor, ceea ce creează distorsiuni
profunde în alocarea resurselor și asigurarea echității sociale;
 implementarea unui management fiscal ferm, prietenos cu mediul de afaceri în faza de elaborare
a legilor, dar sever în aplicarea acestora odată negociate și aprobate;
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întărirea managementului cheltuirii banului public prin fermitate în aplicarea legislației specifice
privind achizițiile publice, derularea cheltuielilor de capital, utilizarea fondurilor europene;
 îmbunătățirea managementului fiscal-bugetar pentru a se asigura o execuție ritmică a bugetului
în cursul fiecărui an, de natură să consolideze efectul de antrenare al politicii fiscal-bugetare în
plan economic și social;
 aplicarea, în administrarea fiscală a metodelor moderne de control practicate în țările dezvoltate,
bazate pe riscul fiscal;
 introducerea pentru toate sectoarele bugetare a criteriilor de eficiență, eficacitate și
economicitate care permit cuantificarea performanței în cheltuirea banilor publici.
P13. Instituții publice stabile, respectate și durabile - stabilitatea statului român
 creșterea semnificativă a performanței instituțiilor publice prin implementarea unei abordări
moderne și pro-active, orientate către nevoile și așteptările cetățenilor, în contextul unui stat
stabil ș durabil;
 principiile aflate la baza administrației publice românești sunt: principiul legalității, permanenței
și al continuității, principiul egalității și neutralității, principiul separării puncțiilor publice de cele
politice, principiul transparenței și cel al deconcentrării.
Strategia pentru Dezvoltare Teritorială a României. România policentrică 2035. Coeziune și
competitivitate teritorială, dezvoltare și șanse egale pentru oameni
Prin SDTR este stabilit cadrul strategic de fundamentare a dezvoltării teritoriale a României pe termen
lung, necesar pentru sprijinirea și ghidarea procesului de dezvoltare teritorială la nivel național, cu scopul
valorificării oportunităților și a nivelului de dezvoltare al fiecărui teritoriu. Scenariul România Policentrică
urmărește, în perspectiva anului 2035, dezvoltarea teritoriului național la nivelul unor nuclee de
concentrare a resurselor umane, materiale, tehnologice și de capitaluri (orașe mari/medii) și conectarea
eficientă a acestor zone de dezvoltare cu teritoriile europene65.
În cadrul Strategiei au fost identificate 5 obiective generale și obiectivele specifice aferente:
1. Asigurarea unei integrări funcționale a teritoriului național în spațiul european prin sprijinirea
interconectării eficiente a rețelelor energetice, de transporturi și broadband
 Dezvoltarea unei rețele de transport eficientă și diversificată capabilă să asigure gestionarea
fluxurilor de oameni și mărfuri generate de schimburile economice între teritoriul național și
piețele din spațiul european;
 Dezvoltarea și extinderea infrastructurii portuare și aeroportuare, precum și a legăturii
acestora cu centrele urbane naționale în scopul consolidării poziției României de nod logistic
regional;
 Consolidarea infrastructurii de transport a energiei și conectarea acesteia la proiectele paneuropene cu impact regional și național.
2. Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor publice în
vederea asigurării unor spații urbane și rurale de calitate, atractive și incluzive
 Asigurarea unei echipări complete cu infrastructură de utilități publice a localităților urbane
și rurale;
 Asigurarea unei accesibilități crescute la nivelul teritoriului și a unei conectivități eficiente
între orașele mari și zona urbană funcțională;
 Creșterea atractivității spațiilor urbane și rurale prin îmbunătățirea funcțiilor rezidențiale,
dezvoltarea unor spații publice de calitate și a unor servicii de transport adaptate nevoilor și
specificului local;
 Furnizarea unor servicii sociale de calitate prin asigurarea unei diversificări a acestor servicii
la nivelul teritoriului și îmbunătățirea gradului de acces a populației.
3. Dezvoltarea unei rețele de localități competitive și coezive prin sprijinirea specializării teritoriale
și formarea zonelor funcționale urbane
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Dezvoltarea unor centre urbane specializate și inteligente cu vocație de poli internaționali și
racordarea lor eficientă la rețeaua urbană europeană;
 Încurajarea dezvoltării zonelor urbane funcționale în jurul orașelor cu rol polarizator la
nivelul teritoriului;
 Consolidarea rolului localităților rurale cu potențial de polarizare în scopul asigurării unei
accesibilități crescute a populației rurale la servicii de interes general;
 Sprijinirea dezvoltării sistemelor urbane și a axelor de dezvoltare de la nivelul teritoriului prin
asigurarea unor intervenții integrate teritorial.
4. Protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea elementelor de identitate teritorială
 Protejarea patrimoniului și promovarea măsurilor de regenerare a capitalului natural;
 Protejarea și reabilitarea patrimoniului construit în scopul conservării identității naționale și
creșterii atractivității spațiilor culturale cu potențial turistic deosebit;
 Reducerea vulnerabilității zonelor supuse riscurilor naturale;
 Asigurarea echilibrului în dezvoltarea mediului rural și urban prin protejarea resurselor
funciare agricole și limitarea extinderii intravilanului localităților.
5. Creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială
 Consolidarea capacității structurilor de guvernanță la niveluri multiple și diversificarea
formelor de cooperare între structurile administrației publice;
 Consolidarea instrumentelor de planificare spațială și a instituțiilor cu rol în gestionarea și
planificarea proceselor de dezvoltare a teritoriului (sau de amenajare a teritoriului);
 Consolidarea capacității de cooperare și planificare în domeniul transfrontalier și
transnațional.
De asemenea, au fost definite măsuri, acțiuni și exemple de proiecte pentru zone urbane, zone rurale,
zone montane, zone transfrontaliere și zona costieră. SDTR instituie următoarele linii directoare de
planificare:
 Încurajarea concentrării locuirii în interiorul intravilanului localităților și limitarea dezvoltării
urbane în zone care nu sunt deja echipate cu infrastructura tehnico-edilitară;
 Încurajarea concentrării activităților industriale în parcuri tehnologice din exteriorul localităților
și limitarea amplasării lor în intravilanul localităților;
 Încurajarea construirii în zone industriale deja utilizate (brownfields) și interzicerea construirii în
zone verzi;
 Încurajarea locuirii sustenabile în centrele istorice ale localităților orașelor;
 Dezvoltarea complementarității între zonele urbane și zonele rurale;
 Încurajarea dezvoltării care utilizează energie verde și interzicerea construirii de imobile care
utilizează în exploatare exclusiv combustibili fosili;
 Luarea măsurilor necesare pentru diminuarea efectelor negative ale riscurilor naturale și
industriale;
 Încurajarea transportului sustenabil și obligativitatea elaborării planurilor de mobilitate;
 Încurajarea planificării și proiectării de calitate și limitarea derogării de la planurile de dezvoltare
urbană și teritorială în vigoare;
 Încurajarea implicării cetățenilor și comunităților în elaborarea strategiilor de dezvoltare și
obligativitatea consultării publicului asupra fiecărei etape ale acestora.
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României – orizonturi 2013-2020-2030
Obiectivele care privesc dezvoltarea durabilă pentru orizontul de timp 2020 vizează atingerea nivelului
mediu actual al țărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile. În ceea ce privește
ținta de atins pentru orizontul de timp 2030, Strategia urmărește apropierea semnificativă a României de
nivelul mediu din acel an al țărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării
durabile66.

66

(http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/strategia-nationala-a-romaniei-2013-2020-2030/)

105
IHS Romania SRL – ianuarie 2021

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
partea a II-a: Formularea Strategiei

Obiectivele naționale, conform orientărilor prioritare ale UE
Domeniu
Schimbările climatice și
energia curată

Transport durabil

Producție și consum
durabile

Conservarea și
gestionarea resurselor
naturale
Sănătatea publică

Producție și consum
durabile

Incluziunea socială,
demografie și migrația

Sărăcia globală și
sfidările dezvoltării
durabile

Educație și formare
profesională

Orizont
Orizont 2020: Asigurarea funcționării eficiente și în condiții de siguranță a
sistemului energetic național, atingerea nivelului mediu actual al UE în privința
intensității și eficienței energetice; îndeplinirea obligațiilor asumate de România
în cadrul pachetului legislativ „Schimbări climatice și energie din surse
regenerabile” și la nivel internațional în urma adoptării unui nou acord global în
domeniu; promovarea și aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele
schimbărilor climatice și respectarea principiilor dezvoltării durabile
Orizont 2030: Alinierea la performanțele medii ale UE privind indicatorii energetici
și de schimbări climatice; îndeplinirea angajamentelor în domeniul reducerii
emisiilor de gaze cu efect de seră în concordanță cu acordurile internaționale și
comunitare existente și implementarea unor măsuri de adaptare la efectele
schimbărilor climatice.
Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al UE în privința eficienței
economice, sociale și de mediu a transporturilor și realizarea unor progrese
substanțiale în dezvoltarea infrastructurii de transport.
Orizont 2030: Apropierea de nivelul mediu al UE din acel an la toți parametrii de
bază ai sustenabilității în activitatea de transporturi.
Orizont 2020: Decuplarea creșterii economice de degradarea mediului prin
inversarea raportului dintre consumul de resurse și crearea de valoare adăugată
și apropierea de indicii medii de performanță ai UE privind sustenabilitatea
consumului și producției.
Orizont 2030: Apropierea de nivelul mediu realizat la acea dată de țările membre
UE din punctul de vedere al producției și consumului durabile.
Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor UE la parametrii principali
privind gestionarea responsabilă a resurselor naturale.
Orizont 2030: Apropierea semnificativă de performanțele de mediu ale celorlalte
state membre UE din acel an.
Orizont 2020: Atingerea unor parametri apropiați de nivelul mediu actual al stării
de sănătate a populației și al calității serviciilor medicale din celelalte state
membre ale UE; integrarea aspectelor de sănătate și demografice în toate
politicile publice ale României.
Orizont 2030: Alinierea deplină la nivelul mediu de performanță, inclusiv sub
aspectul finanțării serviciilor de sănătate, al celorlalte state membre ale UE.
Orizont 2020: Decuplarea creșterii economice de degradarea mediului prin
inversarea raportului dintre consumul de resurse și crearea de valoare adăugată
și apropierea de indicii medii de performanță ai UE privind sustenabilitatea
consumului și producției.
Orizont 2030: Apropierea de nivelul mediu realizat la acea dată de țările membre
UE din punctul de vedere al producției și consumului durabile.
Orizont 2020: Promovarea consecventă, în noul cadru legislativ și instituțional, a
normelor și standardelor UE cu privire la incluziunea socială, egalitatea de șanse
și sprijinirea activă a grupurilor defavorizate; punerea în aplicare, pe etape, a
Strategiei Naționale pe termen lung privind populația și fenomenele migratorii.
Orizont 2030: Apropierea semnificativă de nivelul mediu al celorlalte state
membre ale UE în privința coeziunii sociale și calității serviciilor sociale.
Orizont 2020: Conturarea domeniilor specifice de aplicare a expertizei și
resurselor disponibile în România în slujba asistenței pentru dezvoltare, și
alocarea în acest scop a circa 0,50% din venitul național brut.
Orizont 2030: Alinierea completă a României la politicile Uniunii Europene în
domeniul cooperării pentru dezvoltare, inclusiv din punctul de vedere al alocărilor
bugetare ca procent din venitul național brut.
Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu de performanță al UE în domeniul
educației și formării profesionale, cu excepția serviciilor în mediul rural și pentru
grupurile dezavantajate, unde țintele sunt cele ale UE pentru 2010.
Orizont 2030: Situarea sistemului de învățământ și formare profesională din
România la nivelul performanțelor superioare din UE; apropierea semnificativă de
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Cercetarea științifică și
dezvoltarea tehnologică,
inovarea

Dezvoltarea rurală,
agricultura, silvicultura
și pescuitul

Planificare spațială

Cadastrul României

Dimensiunea culturală a
dezvoltării durabile

Capacitatea
administrativă și
calitatea serviciilor
publice; dezvoltarea
durabilă ca măsură a
eficienței guvernării și a
calității politicilor
publice

nivelul mediu al UE în privința serviciilor educaționale oferite în mediul rural și
pentru persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu dizabilități.
Orizont 2020: Încadrarea cercetării românești în fluxul principal al evoluțiilor
științifice și tehnologice din UE; generalizarea activităților inovative; apariția unor
centre de excelență cu impact internațional.
Orizont 2030: Statornicirea principalelor elemente ale societății și economiei
bazate pe cunoaștere; contribuții esențiale ale cercetării românești la realizarea
obiectivelor complexe ale dezvoltării durabile.
Orizont 2020: Consolidarea structurilor din domeniul agro-alimentar și silvic
concomitent cu dezvoltarea economică și socială a zonelor rurale pentru
reducerea în continuare a decalajelor și atingerea nivelului mediu actual de
performanță al țărilor membre ale UE; afirmarea României ca element de
stabilitate a securității alimentare în Europa de Sud-Est.
Orizont 2030: Adoptarea în totalitate a politicilor și practicilor comunitare în
domeniul agriculturii, silviculturii și pescuitului; finalizarea restructurării și
modernizării acestor sectoare și a spațiului rural.
Orizont 2020: Constituirea la nivel regional, conform strategiilor de dezvoltare
spațială, a sistemului policentric de arii funcționale urbane (aglomerări urbane) și
de coridoare de urbanizare în lungul arterelor de transport de interes european
(policentricitate de rețea).
Orizont 2030: Structurarea și dezvoltarea rețelei extinse de localități urbane și
rurale ca premisă pentru afirmarea regiunilor României ca entități dinamice,
atrăgătoare și competitive și pentru racordarea lor deplină la spațiul european.
Orizont 2020: Finalizarea, în linii generale, a cadastrului general al României și
asigurarea transparenței și accesibilității sistemului.
Orizont 2030: Asigurarea compatibilității și interoperativității depline a sistemului
cadastral din România cu standardele de fiabilitate și siguranță a datelor din
celelalte state ale UE.
Orizonturi 2020 și 2030: Stabilirea obiectivelor naționale pentru aceste orizonturi
de timp nu apare posibilă întrucât documentele și studiile elaborate până la
momentul întocmirii strategiei nu au permis identificarea unor priorități de
perspectivă în domeniu.
Orizont 2020: Definitivarea procesului de reformă în administrația publică și
reducerea substanțială a decalajelor față de nivelul mediu de performanță al
administrației centrale și locale și al serviciilor publice din celelalte state membre
ale UE; creșterea gradului de încredere și satisfacție al cetățenilor în raporturile cu
autoritățile administrației publice centrale și locale.
Orizont 2030: Apropierea semnificativă de nivelul mediu al celorlalte state
membre ale UE în privința performanței administrației publice centrale și locale în
furnizarea serviciilor publice.

Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050
Strategia își propune ca și obiectiv general satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât și pe
termen mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piață și unui standard
de viață civilizat, în condiții de calitate, siguranță în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării
durabile67.
Strategia energetică are cinci obiective strategice și 25 de obiective operaționale pentru atingerea
obiectivului general:
1. Creșterea nivelului de securitate energetică
 OP1. Mix energetic diversificat și echilibrat (răspunde și la obiectivele II, III);
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2.

3.

4.

5.

OP2. Dezvoltarea de noi zăcăminte de resurse primare, pentru menținerea unui nivel scăzut
de dependență de importuri de energie;
 OP3. Creșterea capacităților de interconectare a rețelelor de transport de energie;
 OP4. Asigurarea capacității de stocare de energie și a sistemelor de rezervă;
 OP5. Creșterea flexibilității sistemului energetic național prin digitalizare, rețele inteligente
și prin dezvoltarea categoriei consumatorilor activi (proconsumatori) (răspunde și la
obiectivele II, V);
 OP6. Protecția infrastructurii critice împotriva atacurilor fizice și informatice;
 OP7. Participarea proactivă a României la inițiativele europene și internaționale de
diplomație energetică;
 OP8. Adâncirea parteneriatelor strategice ale României pe dimensiunea energetică;
Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive
 OP9. Înlocuirea, la orizontul anului 2030, a capacităților de producție de energie electrică ce
vor ieși din exploatare cu capacități noi, eficiente și cu emisii reduse (răspunde și la
obiectivele III, V);
 OP10. Creșterea eficienței energetice pe întreg lanțul valoric al sectorului energetic
(răspunde și la obiectivele III, V);
 OP11. Creșterea concurenței pe piețele interne de energie (răspunde și la obiectivul V);
 OP12. Liberalizarea piețelor de energie și integrarea lor regională, astfel încât consumatorul
de energie să beneficieze de cel mai bun preț al energiei (răspunde și la obiectivul V);
 OP13. Eficientizarea activității economice a companiilor energetice controlate de stat
(răspunde și la obiectivul IV);
 OP14. Politici economice și fiscale de stimulare a investițiilor în dezvoltarea industriei
producătoare de echipamente pentru SRE, eficiență energetică și electromobilitate;
Energie curată, cu emisii reduse de gaze cu efect de seră și alte noxe
 OP15. Reducerea emisiilor de GES și noxe în sectorul energetic;
 OP16. Dezvoltarea sustenabilă a sectorului energetic național, cu protecția calității aerului, a
apei, a solului și a biodiversității;
 OP17. Participarea echitabilă la efortul colectiv al statelor membre UE de atingere a țintelor
de eficiență energetică, de SRE și de reducere a emisiilor GES (răspunde și la obiectivul I);
Modernizarea sistemului de guvernanță energetică
 OP18. Separarea funcției statului de proprietar și acționar de cea de arbitru al pieței
energetice;
 OP19. Transparentizarea actului administrativ, simplificarea birocrației în sectorul energetic
și întărirea capacității administrative a statului în sectorul energetic (răspunde și la
obiectivele II, V);
 OP20. Susținerea educației și promovarea cercetării științifice;
 OP21. Îmbunătățirea guvernanței corporative a companiilor cu capital de stat;
 OP22. Îmbunătățirea cadrului instituțional din sectorul energetic;
 OP23. Cadru legislativ și de reglementare transparent, coerent, echitabil și stabil, care să
stimuleze investițiile la un cost competitiv al capitalului (răspunde și la obiectivul II);
Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice
 OP24. Creșterea accesului populației la energie electrică și gaz natural;
 OP25. Reducerea gradului de sărăcie energetică și protecția consumatorului vulnerabil.

Pentru a beneficia de oportunitățile oferite de procesul de tranziție energetică globală, România trebuie
să își asume direcții noi de dezvoltare în sectorul energetic:
 Transformarea României în centru de producție de mașini, componente și materiale pentru
tranziția energetică;
 Dezvoltarea rețelelor inteligente de transport și distribuție a energiei electrice;
 Rețelele inteligente vor facilita tranziția consumatorului către rolul de prosumator, care
injectează în rețea propria producție de energie electrică;
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Promovarea autovehiculelor hibride și a celor electrice, atât autoturisme, cât și autobuze și
autoutilitare de mic tonaj, dedicate mediului urban;
Clădirile inteligente, din punct de vedere al construcției, arhitecturii, operării, transformării și
stocării energiei, cu caracteristici de prosumator.

Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național al României 2007-2026
Documentul are ca principale obiective transformarea României într-o destinație turistică de calitate pe
baza patrimoniului său natural și cultural care să corespundă standardelor Uniunii Europene privind
furnizarea produselor și serviciilor și realizarea unei dezvoltări durabile din punct de vedere al mediului
sectorului turistic într-un ritm de dezvoltare superior altor destinații turistice din Europa. Strategia are în
vedere următoarele direcții strategice: structuri administrative, planificare și infrastructură fizică,
dezvoltarea resurselor umane, îmbunătățirea produselor turistice, servicii de informare, statistici și
cercetare, marketingul destinației și mediul natural68.
Strategia pentru Dezvoltarea Sectorului Agro-Alimentar pe termen mediu și lung (orizontul 2020-2030)
Acest document oferă o viziune pe termen lung de dezvoltare a agriculturii și zonei rurale cu scopul de a
valorifica inteligent și durabil potențialul agro-alimentar și dezvoltarea economiei non-fermiere, orientată
către stabilirea unui echilibru corect între dezvoltare economică și impactul asupra mediului agriculturii.
Strategia este rezultatul abordării sistematice sectoriale, ținând cont de interlegăturile ce țin de
economie, societate, mediu, în timp ce se recunosc nevoile de coeziune socială, egalitate de șanse,
nediscriminare și diversitate69.
Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru 2021-2027
Este principalul document de planificare și programare la nivel regional, prin care se vor stabili viziunea
de dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare,
direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor.
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027 este parte a Planului de Dezvoltare
a Regiunii Centru 2021-2027. Fiind fundamentată pe o diagnoză regional detaliată, concretizată prin
Analiza socioeconomică regională și prin Analiza SWOT a Regiunii Centru, Strategia de Dezvoltare ia în
considerare nevoile majore ale regiunii și are în vedere valorificarea cât mai bună a potențialul său de
dezvoltare.
Viziunea care stă la baza dezvoltării regionale este ambiția ca, pe termen mediu, ”Regiunea Centru să
devină o regiune curată, atractivă pentru locuitorii săi și turism, cu o economie competitivă bazată pe
cunoaștere și inovare, în care grija pentru exploatarea și utilizarea durabilă a resurselor să se afle în atenția
fiecărui cetățean”Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru reunește 6 domenii strategice de dezvoltare,
fiecare dintre acestea grupând un număr de priorități și măsuri specifice:
Domeniul Strategic 1. Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă
P.1.1 Întărirea capacității administrative a autorităților publice locale în vederea implementării
principiilor dezvoltării urbane integrate și sprijinirea cooperării la nivel microregional
P.1.2 Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional și dezvoltarea
infrastructurii TIC, în mod special a infrastructurii de bandă largă
1.2.1 Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii regionale de transport pentru
creșterea accesibilității localităților urbane și rurale la rețeaua națională de transport și la rețeaua
TEN1.2.2 Dezvoltarea infrastructurii TIC, în mod special a infrastructurii de bandă largă și
îmbunătățirea conectivității digitale în mediul urban și cel rural
P.1.3 Consolidarea rolului și funcțiilor așezărilor urbane din Regiunea Centru ca actori importanți în
asigurarea coeziunii teritoriale, sociale și a creșterii economice bazată pe cunoaștere
68

(turism.gov.ro › web › wp-content › uploads › 2017/05 › masterplan_partea1 și turism.gov.ro › web › wp-content › uploads › 2017/05 ›
masterplan_partea2)
69
(https://www.madr.ro/strategia-pentru-dezvoltarea-sectorului-agroalimentar-pe-termen-mediu-si-lung-orizont-2020-2030.html)
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1.3.1 Sprijinirea mobilității urbane durabile
1.3.2 Extinderea digitalizării serviciilor administrației publice locale și implementarea de soluții
SMART City
1.3.3 Creșterea coeziunii economice și sociale a orașelor prin implementarea de strategii de
dezvoltare locală integrate la nivel de zone urbane marginalizate și prin sprijinirea acțiunilor de
regenerare urbană
1.3.4 Revitalizarea economică și socială a orașelor mici precum și a localităților urbane
monoindustriale
Domeniul strategic 2. Competitivitate economică, cercetare-dezvoltare și inovare
P.2.1 Promovarea unui mediu de afaceri inovativ pentru o dezvoltare economică inteligentă
P.2.2 Extinderea și diversificarea infrastructurii regionale și locale de afaceri, susținerea clusterelor și
dezvoltarea rețelelor de cooperare economică
P.2.3. Susținerea sectorului regional de cercetare-dezvoltare pentru o creștere economică inteligentă
P.2.4 Creșterea gradului de internaționalizare a economiei și sercorului regional de CDI
Domeniul Strategic 3 ,,Resurse umane, incluziune socială, ocupare și sănătate”
P.3.1. Îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței ofertei educaționale regionale, a serviciilor şi
accesului la educație la toate nivelurile
3.1.1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Regiunii Centru
3.1.2. Modernizarea infrastructurii și a procesului de educație în sistemul de învățământ
profesional și tehnic
3.1.3. Sprijinirea modernizării învățământului terțiar
3.1.4. Digitalizarea educației și formării profesionale
3.1.5. Creșterea accesului la educație a grupurilor dezavantajate social
3.1.6. Stimularea participării adulților la educația continuă și dezvoltarea sistemului de învățare
pe parcursul întregii vieți
P.3.2. Sprijinirea măsurilor active de ocupare și modernizarea pieței muncii
3.2.1. Sprijinirea antreprenoriatului ca măsură de creștere a ocupării
3.2.2. Sprijinirea accesului pe piața muncii a persoanelor din grupurile dezavantajate social
3.2.3. Stimularea intrării tinerilor pe piața muncii
3.2.4. Modernizarea mecanismului și diversificarea serviciilor de intermediere și plasare a forței
de muncă
3.2.5. Dezvoltarea și modernizarea sistemului de formare profesională continuă
3.2.6. Încurajarea mobilității geografice a forței de muncă
3.2.7. Încurajarea menținerii pe piața muncii a lucrătorilor vârstnici
P.3.3. Dezvoltarea infrastructurii, creșterea accesului și îmbunătățirea serviciilor acordate persoanelor
aparținând grupurilor vulnerabile
3.3.1. Extinderea, construcția, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii
sociale
3.3.2. Dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale integrate și a altor servicii adaptate nevoilor
comunităților și persoanelor din grupuri vulnerabile
3.3.3. Creșterea capacitații administrației și altor structuri publice și private de a furniza servicii de
calitate și adaptate nevoilor persoanelor din grupurile vulnerabile
P.3.4. Extinderea și modernizarea infrastructurii de sănătate, creșterea accesului și îmbunătățirea
serviciilor de sănătate, cercetare-dezvoltare, inovare în sănătate
3.4.1. Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii de sănătate de la nivel
regional, județean şi local
3.4.2. Creșterea accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile și comunitățile
marginalizate
3.4.3. Digitalizare și sprijin pentru cercetare, dezvoltare, inovare în sănătate
3.4.4. Creșterea capacității instituționale a administrației publice, unităților medicale și
organizațiilor specializate de a răspunde nevoilor de sănătate ale populației și a dezvolta un
parteneriat pentru sănătate
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Domeniul Strategic 4 Mediu, eficiență energetică și schimbări climatice
P.4.1 Creşterea calităţii mediului înconjurător din așezările urbane și rurale din Regiunea Centru
4.1.1 Infrastructura de mediu și servicii tehnico-edilitare
4.1.2 Creșterea calității mediului în zonele urbane și peri urbane precum și în zone afectate de
poluare istorică
P.4.2 Creșterea eficienței utilizării energiei şi a altor resurse materiale
4.2.1 Eficiența energetică în clădirile publice și rezidențiale
4.2.2 Sisteme energetice inteligente, bazate pe un consum redus de energie și creșterea utilizării
SRE și combustibililor alternativi
4.2.3. Creșterea capacității actorilor din mediul public și privat de a contribui la tranziția către
economia circulară
P.4.3 Protejarea și conservarea biodiversității regionale
P.4.4 Diminuarea efectelor schimbărilor climatice și prevenirea riscurilor naturale
Domeniul Strategic 5.Turism și patrimoniu cultural
P.5.1.Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural-istoric, valorificarea
patrimoniului turistic natural și creșterea utilizării potențialului balnear
5.1.1 Conservarea, restaurarea și punerea în circuitul turistic a patrimoniului cultural-istoric
5.1.2 Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural
5.1.3. Revigorarea turismului balnear și de sănătate
P.5.2. Modernizarea și extinderea infrastructurii regionale de cazare și de agrement și îmbunătățirea
serviciilor specifice
5.2.1. Modernizarea infrastructurii regionale de cazare și dezvoltarea structurilor de primire
turistică în zonele în care se înregistrează deficit de spații de cazare
5.2.2. Modernizarea, extinderea și diversificarea infrastructurii de agrement și îmbunătățirea
serviciilor specifice
5.2.3. Modernizarea și extinderea infrastructurii turistice pentru tineret
5.2.4. Reabilitarea spațiilor cu destinație culturală și dezvoltarea infrastructurii culturale
inovatoare
P.5.3. Susținerea turismului de nișă, dezvoltarea activităților conexe turismului și integrarea activităților
turistice
5.3.1. Susținerea formelor de turism tematic și a celor de turism alternativ
5.3.2. Sprijinirea activităților de promovare și informare ale organizațiilor de management al
destinației
5.3.3. Dezvoltarea activităților economice conexe turismului
P.5.4. Asigurarea forței calificate de muncă în turism
5.4.1. Atragerea și menținerea forței calificate de muncă în turism
5.4.2. Pregătirea profesională inițială și formarea profesională continuă a forței de muncă în
turism

Domeniul strategic 6. Dezvoltarea rurală, agricultura și silvicultura
P.6.1. Eficientizarea sectorului agroalimentar și îmbunătățirea pregătirii profesionale a fermierilor
P. 6.2. Susținerea activităților agricole în zonele montane
P.6.3. Valorificarea superioară, într-o manieră durabilă, a potențialului silvic regional
P.6.4. Creșterea atractivității economice și diversificarea activităților economice în localitățile rurale
P.6.5. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităților rurale
P.6.6. Dezvoltarea infrastructurii sociale, cultural-recreative și susținerea dezvoltării comunitare
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ANEXA 2: Hărți cu precizarea distribuției spațiale a programelor
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HARTA 1.1-1

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea competitivității
economiei județului Alba
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate Durabilă:
Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de energie și
TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de transport
LEGENDA
Program 1.1a-1: Infrastructura de transport rutier cu conectivitate
națională/regională
Program 1.1a-2: Infrastructura rutieră de transport județean și local
Program 1.1a-3: Variante ocolitoare / șosele de centură
Program 1.1a-4: Noduri multimodale
Program 1.1a-5: Transportul alternativ
Program 1.1a-6: Transportul public
Program 1.1a-7 Infrastructura de transport feroviar
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HARTA 1.1-2

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea competitivității
economiei județului Alba
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate Durabilă:
Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de
energie și TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori
Politica P1.1b: Dezvoltarea rețelelor de transport de energie și a conectivității TIC
regionale
LEGENDA
Program 1.1b-1: Introducere rețele de transport gaze naturale (UATuri neracordate)
Program 1.1b-2: Realizare rețele energie electrică (localități
neracordate)
Program 1.1b-3: Rețele de telecomunicații
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Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea
competitivității economiei județului Alba

HARTA 1.2-1

Obiectiv sectorial 1.2: Domeniul: Forță de muncă
Asigurarea necesarului de forță de muncă calificată și adaptată la cerințele
mediului de afaceri din județ
Politica P1.2a: Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii
Politica P1.2b: Promovarea învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității forței de
muncă
Politica P1.2c: Îmbunătățirea accesului pe piața muncii
Obiectiv sectorial 1.3: Domeniul: Specializare economică inteligentă
Diversificarea și modernizarea economiei și a serviciilor publice prin dezvoltarea
capacităților de cercetare, inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
Politica P1.3-a: Dezvoltarea infrastructurii-suport de CDI și transfer tehnologic
Politica P1.3-b: Consolidarea activităților de cercetare, dezvoltare, inovare și
transfer tehnologic
Obiectiv sectorial 1.4: Domeniul: Antreprenoriat și IMM-uri
Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a sectorului IMM în vederea diversificării și
creșterii competitivității economiei județene, cu precădere în domeniile regionale
de specializare inteligentă
Politica P1.4a: Promovarea antreprenoriatului și a angajării pe cont propriu
Politica P1.4b: Consolidarea competitivității, internaționalizării și digitalizării IMMurilor din județ
LEGENDA
Program 1.2a-1: Învățământul superior
Program 1.2.a-2: Învățământ profesional (dual) și tehnic
Program 1.3a-1: Parcuri industriale, tehnologice și smart
Program 1.3b-1: Parteneriat și transfer tehnologic
Program 1.4a-1: Incubatoare de afaceri
Program 1.4b-1: Tehnologizare
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HARTA 1.2.-2

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea
competitivității economiei județului Alba
Obiectiv sectorial 1.5: Domeniul: Turism
Consolidarea sectorului turistic prin îmbunătățirea infrastructurii de profil în
zone rurale și urbane și diversificarea serviciilor pentru nișele cu potențial ale
județului
Politica 1.5a: Dezvoltarea infrastructurii turistice și de recreere
Politica 1.5b. Dezvoltarea și diversificarea serviciilor turistice și de recreere
Politica 1.5c. Susținerea unei dezvoltări durabile prin turism cultural
LEGENDA
Program 1.5a-1: Infrastructură suport pentru turism și agrement
Program 1.5b-1: Atracții și experiențe turistice
Program 1.5b-2: Promovare turistică
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HARTA 1.2.-3

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea
competitivității economiei județului Alba
Obiectiv sectorial 1.6: Domeniul: Agricultură
Creșterea veniturilor fermierilor și promovarea siguranței alimentare, prin
încurajarea unei agriculturi bazate pe activități cu valoare adăugată ridicată,
produse bio și lanțuri de furnizare integrate
Politica P1.6a: Tranziția de la o agricultură de subzistență la una competitivă pe
piața globală
Politica P1.6b: Consolidarea și echilibrarea lanțurilor alimentare, promovarea
produselor și a siguranței alimentare
LEGENDA
Program 1.6a-1: Agricultura intensivă
Program 1.6b-1: Colectare, depozitare și procesare
Program 1.6b-2: Comercializare
Program 1.6b-3: Consultanță pentru promovare și cooperare
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HARTA 2-2.1

Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor ce asigură
creșterea calității vieții în zonele urbane și rurale ale județului
Obiectiv sectorial 2.1: Domeniul: Spațiul public
Creșterea atractivității, funcționalității și siguranței spațiului public cu asigurarea
de măsuri de adaptare pentru persoane cu dizabilități
Politica 2.1.a. Regenerarea urbană
Politica 2.1.b. Dezvoltarea și creșterea atractivității spațiului public în mediul rural
LEGENDA
Program 2.1.a-1. Piețe publice și zone pietonale
Program 2.1.a-2. Spații degradate / abandonate / subutilizate:
Program 2.1a-3: Spații publice în cartiere de locuit
Program 2.1.a-4: Refațadizarea clădirilor din zonele istorice
Program 2.1.b-1. Centre civice
Program 2.1.b-2: Parcuri/ locuri de joacă:
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HARTA 2-2.2

Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor ce
asigură creșterea calității vieții în zonele urbane și rurale ale județului
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la
educație, sănătate și servicii sociale:
Creșterea coeziunii sociale prin asigurarea accesului cetățenilor, cu
precădere al celor proveniți din comunități marginalizate și din grupuri
defavorizate, la servicii de educație, sănătate și sociale
Politica 2.2.a. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de educație
LEGENDA
Program 2.2.a-1: Învățământ ante preșcolar și preșcolar
Program 2.2.a-2: Învățământ primar, gimnazial și liceal
Program 2.2.a-3: Învățământ superior
Program 2.2a-4: Digitalizarea educației
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HARTA 2.2-3

Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor ce asigură
creșterea calității vieții în zonele urbane și rurale ale județului
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la
educație, sănătate și servicii sociale
Creșterea coeziunii sociale prin asigurarea accesului cetățenilor, cu precădere
al celor proveniți din comunități marginalizate și din grupuri defavorizate, la
servicii de educație, sănătate și sociale
Politica 2.2.b. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de sănătate
LEGENDA
Program 2.2.b-1: Asistență medicală spitalicească
Program 2.2b-3: Asistența medicală primară și screening
Program 2.2.b-6: Asistență medicală de urgență
Program 2.2b-7: Digitalizarea sănătății
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HARTA 2-2.4

Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor ce
asigură creșterea calității vieții în zonele urbane și rurale ale județului
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la
educație, sănătate și servicii sociale
Creșterea coeziunii sociale prin asigurarea accesului cetățenilor, cu
precădere al celor proveniți din comunități marginalizate și din grupuri
defavorizate, la servicii de educație, sănătate și sociale
Politica 2.2.c. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor sociale în vederea
promovării incluziunii și combaterii sărăciei
LEGENDA
Program 2.2.c-1: Comunități marginalizate (DLRC)
Program 2.2.c-2. Protecția copiilor/adolescenților în risc de sărăcie și
excluziune
Programul 2.2.c-3. Protecția persoanelor vârstnice
Programul 2.2.c-4: Protecția persoanelor (inclusiv copii) cu
dizabilități
Programul 2.2.c-5: Protecția altor grupuri vulnerabile
Program 2.2.c-6: Locuire socială și pentru tineri/specialiști
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Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor ce
asigură creșterea calității vieții în zonele urbane și rurale ale județului

HARTA 2.2-5

Obiectiv sectorial 2.3: Domeniul: Utilități publice de bază
Modernizarea rețelelor de infrastructură edilitară și adaptarea lor la
măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și la tehnologii de reducere
a poluării aerului, solului și apelor
Politica 2.3.a. Creșterea accesibilității la infrastructura și serviciile de
alimentare cu apă și canalizare
Politica 2.3.b. Creșterea accesibilității la infrastructura și serviciile de
alimentare cu energie electrică și gaze naturale
LEGENDA
Program 2.3.a-1. Alimentare cu apă potabilă
Program 2.3.a-2. Canalizare
Program 2.3.a-3. Stații de epurare
Program 2.3.b-1. Iluminat public
Program 2.3.b-2. Extindere, modernizare, reabilitare
rețele de distribuție energie electrică
Program 2.3.b-3: Extindere, reabilitare, modernizare rețele de
distribuție a gazelor naturale
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HARTA 2.2.-6

Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor ce
asigură creșterea calității vieții în zonele urbane și rurale ale județului
Obiectiv sectorial 2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile culturalsportive și de recreere
Protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, concomitent cu
diversificarea oportunităților atractive de petrecere a timpului liber pentru
locuitorii județului
Politica 2.4.a. Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural
Politica 2.4.b. Creșterea și diversificarea ofertei și consumului cultural
Politica 2.4.c. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor pentru tineret,
sportive și de agrement
LEGENDA
Program 2.4.a-1. Patrimoniul construit
Program 2.4.a-2. Patrimoniul mobil
Program 2.4.a-3. Patrimoniul intangibil
Program 2.4.b-1. Reabilitarea infrastructurii culturale
Program 2.4.b-2 – Dezvoltări noi de Infrastructură culturală
Program 2.4.b-4. Promovarea culturii
Program 2.4.b-5. Cultele religioase
Program 2.4.c-1. Infrastructura pentru sport și tineret
Program 2.4.c-2. Evenimente sportive și activități pentru tineret
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HARTA 3.1-1

Obiectivul strategic 3: Asigurarea unui mediu curat, rezilient și sigur pentru
dezvoltarea durabilă a județului, menținerea calității peisajului și creșterea
atractivității acestuia pentru locuitori și turiști
Obiectiv sectorial 3.1: Domeniul: Patrimoniul natural, biodiversitatea și
infrastructura verde
Protejarea și conservarea biodiversității și dezvoltarea infrastructurii verzialbastre
Politica P3.1a: Menținerea integrității și calității patrimoniului natural și
resurselor naturale
Politica P3.1b. Dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre
Obiectiv sectorial 3.2: Domeniul: Schimbări climatice, riscuri și reziliență la
dezastre
Creșterea capacității de prevenire și gestiune a riscurilor, respectiv de
adaptare a județului la schimbările climatice
Politica P3.2a: Managementul riscurilor și al situațiilor de urgență
Politica P3.2b: Creșterea capacității de intervenție pentru situații de urgență
LEGENDA
Program 3.1a-1: Protecția și valorificarea durabilă a ariilor naturale
protejate
Program 3.1b-2: Extinderea rețelei de spații verzi, inclusiv prin
reconversia terenurilor degradate și crearea unor coridoare
verzi-albastre
Program 3.2a-1: Inundații
Program 3.2a-2: Îmbunătățiri funciare / alunecări de teren
Program 3.2b-1: Infrastructura ISU/SMURD
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HARTA 3.1-2

Obiectivul strategic 3: Asigurarea unui mediu curat, rezilient și sigur pentru
dezvoltarea durabilă a județului, menținerea calității peisajului și creșterea
atractivității acestuia pentru locuitori și turiști
Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Reducerea emisiilor cu efect de seră, prin promovarea eficienței energetice și a
utilizării resurselor regenerabile
Politica P3.3.a: Reducerea nivelului de sărăcie energetică a locuitorilor din zone
defavorizate și dezvoltarea formelor de producere a energiei regenerabile
pentru marca Alba-Verde
Politica P3.3b. Eficientizare energetică a clădirilor publice și private;
clădiri/anexe cu funcțiuni edilitare și a instalațiilor conexe
LEGENDA
Program 3.3a-1: Analizarea tipurilor de energie regenerabilă
Program 3.3a-2: Utilizarea surselor de energie regenerabilă cu
precădere în zone montane
Program 3.3b-1: Clădiri publice
Program 3.3b-2: Locuințe
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HARTA 3.1-3

Obiectivul strategic 3: Asigurarea unui mediu curat, rezilient și sigur pentru
dezvoltarea durabilă a județului, menținerea calității peisajului și creșterea
atractivității acestuia pentru locuitori și turiști
Obiectiv sectorial 3.4: Domeniul: Deșeuri și economie circulară
Prevenirea generării și depozitării deșeurilor, prin creșterea gradului de reciclare,
tratare și valorificare în scop energetic
Politica P3.4a: Coordonarea măsurilor de gestionare a deșeurilor pentru marca AlbaVerde
Politica P3.4b: Promovarea tranziției la o economie circulară
Obiectiv sectorial 3.5: Domeniul: Poluare
Reducerea surselor de poluare și a procesului de degradare a factorilor de mediu de
pe teritoriul județului Alba rezultată din activități antropice
Politica P3.5a: Monitorizarea și îmbunătățirea calității factorilor de mediu (zgomot,
aer, ape, sol)
Politica P3.5b. Decontaminarea și reconversia terenurilor degradate/poluate
LEGENDA
Program 3.4a-1: Gestionare deșeuri municipale (în conformitate cu
PJGD)
Program 3.4a-2: Salubritate
Program 3.4.a-3: Gestionarea deșeurilor de grajd în zonele cu risc de
poluare cu nitrați și nitriți
Program 3.4b-1: Infrastructura pentru economie circulară
Program 3.4b-2: Comunicare și educare
Program 3.5a-1: Poluarea aerului
Program 3.5b-2: Decontaminarea și ecologizarea siturilor contaminate
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HARTA 4.1-1

Obiectiv strategic 4: Întărirea capacității de management al dezvoltării, a
accesibilității și calității serviciilor publice furnizate de administrația publică locală
Obiectiv sectorial 4.1: Domeniul: Digitalizare, cooperare și transparență
Implementarea de soluții TIC, de implicare comunitară, comunicare și
transparentizare pentru furnizarea de servicii publice adaptate schimbărilor sociale și
nevoilor comunităților locale
Politica P4.1a: Digitizarea administrației locale și a serviciilor publice oferite de
aceasta
LEGENDA
Program 4.1a-1: Baze de date: Dezvoltarea unor baze de date GIS /
date urbane pentru gestionarea eficientă a serviciilor publice
Program 4.1a-2: Infrastructura TIC: Dotarea autorităților locale cu
echipamente hardware, programe informatice, rețele
Program 4.1a-3: Smart City: Implementarea de soluții de tip Smart
City la nivelul centrelor urbane din județ
Program 4.1a-4: Smart Village: Implementarea de soluții de tip Smart
Village la nivelul comunelor din județ
Program 4.1a-5: Servicii publice online: dezvoltarea de noi servicii
publice online pentru cetățeni și mediul de afaceri
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HARTA 4.1-2

Obiectiv strategic 4: Întărirea capacității de management al dezvoltării, a
accesibilității și calității serviciilor publice furnizate de administrația publică locală
Obiectiv sectorial 4.2: Domeniul: Capacitate administrativă
Asigurarea resurselor umane, financiare, logistice, tehnice și informaționale pentru
managementul eficient al dezvoltării județului
Politica P4.2a: Dezvoltarea resurselor necesare unei administrații locale
performante
Politica P4.2b. Îmbunătățirea capacității de implementare și monitorizare a
politicilor publice / proiectelor de dezvoltare
LEGENDA
Program 4.2a-1: Infrastructura (logistica) administrativă: Construcția,
extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor cu
destinație administrativă; dotarea serviciilor publice cu echipamente
Program 4.2a-2: Resursa umană: Formarea continuă a personalului
din Consiliul Județean, instituții din subordinea Consiliului Județean și
din primării; recrutarea de personal pentru ocuparea posturilor
vacante
Program 4.2b-1: Planificare și control: Elaborarea / actualizarea de
strategii de dezvoltare (inclusiv planuri sectoriale), documentații de
amenajarea teritoriului și urbanism
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ANEXA 2a: Drumurile naționale și județene cuprinse în programul 1.1a-1
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ANEXA 3. Proiecte ale Consiliului Județean Alba coordonate cu prioritățile ADR
Centru
NR
CRT

DENUMIRE PROIECT
1. REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE
CASA ZAPOLYA DIN SEBEȘ – MUZEUL
MUNICIPAL „IOAN RAICA”
2. VALORIFICAREA POTENȚIALULUI
TURISTIC AL DRUMULUI JUDEȚEAN
DJ 107I – TRANSALPINA DE APUSENI
3. REFUNCȚIONALIZARE, REABILITARE
CLĂDIREA C2 ÎN BIBILOTECA
JUDEȚEANĂ, CU MANSARDARE
4. REABILITAREA TERMICA ȘI
ALIMENTAREA CU ENERGIE
REGENERABILA LA CIA (CENTRUL DE
ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENȚĂ PENTRU
PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI)
ABRUD
5. REABILITAREA TERMICA ȘI
ALIMENTAREA CU ENERGIE
REGENERABILA LA CABR GALDA DE
JOS
6. REABILITAREA ENERGETICA,
MODERNIZAREA SI CONSOLIDAREA
CLADIRII CENTRULUI SCOLAR PENTRU
EDUCATIE INCLUZIVA ALBA IULIA
7. GENERAREA ENERGIEI TERMICE DIN
SURSE DE ENERGIE REGENERABILA
LA CIA BAIA DE ARIES
8. REABILITAREA TERMICA ȘI
ALIMENTAREA CU SURSE DE ENERGIE
REGENERABILA LA CIA GÂRBOVA
9. REABILITAREA TERMICA ȘI
ALIMENTAREA CU SURSE DE ENERGIE
REGENERABILA PENTRU 12
LOCUINTE PROTEJATE
10. ALIMENTAREA CU SURSE DE ENERGIE
REGENERABILA LA CIA OCNA MUREȘ
11. REABILITARE ȘI MODERNIZARE
DRUM JUDEȚEAN DJ 107 K: GALDA
DE JOS ( DJ 107 H) - MESENTEA GALDA DE SUS - MĂGURA - POIANA
GALDEI - MODOLEŞTI - ÎNTREGALDE IVĂNIŞ - GHIONCANI - DJ 107 I
(BÂRLEŞTI)
12. REABILITARE DRUM JUDEȚEAN DJ
107 G: DJ 107 D (OCNA MUREȘ) NOȘLAC - CĂPTĂLAN - COPAND STÂNA DE MUREȘ - GĂBUD - LIMITA
JUD. MUREȘ
13. REABILITARE ȘI MODERNIZARE
DRUM JUDEȚEAN DJ 106 K: SEBEȘ
(DN 1) - DAIA ROMÂNĂ - OHABA SECĂȘEL - DJ 107

BENEFICIAR

COST TOTAL (lei)

MATURITATE

UAT JUDEȚUL ALBA,
UAT SEBES

17,000,000.00

Fișă de
proiect

UAT JUDETUL ALBA,
PRIMARIA AIUD,
PRIMARIA BUCIUM
BIBIOTECA
JUDEȚEANĂ „LUCIAN
BLAGA
DGASPC ALBA

16,000,000.00

Fișă de
proiect

24,000,000.00

Studiu de
fezabilitate

7,060,000.00

Fișă de
proiect

DGASPC ALBA

7,000,000.00

Fișă de
proiect

CJ ALBA

6,000,000.00

Fișă de
proiect

DGASPC ALBA

3,700,000.00

Fișă de
proiect

DGASPC ALBA

2,400,000.00

Fișă de
proiect

DGASPC ALBA

4,500,000.00

Fișă de
proiect

DGASPC ALBA

3,800,000.00

UAT ÎNTREGALDE IVĂNIȘ, GHIONCANI,
BÂRLEȘTI

35,000,000.00

Fișă de
proiect
Fișă de
proiect

UAT JUDEȚUL ALBA,
UAT OCNA MUREȘ,
UAT NOȘLAC

50,000,000.00

Fișă de
proiect

UAT JUDEȚUL ALBA,
UAT SEBEȘ, UAT DAIA
ROMÂNĂ, UAT
OHABA

76,000,000.00

Fișă de
proiect
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14. REABILITARE ȘI MODERNIZARE
DRUM JUDEȚEAN DJ 750 C: SĂLCIUA
DE SUS (DN 75) - DEALU CASELOR VALEA LARGĂ - VALE ÎN JOS - PONOR
- RÂMEŢ - VALEA MĂNĂSTIRII GEOAGIU DE SUS - STREMŢ - TEIUŞ
(DN 1)
15. ARTERĂ OCOLITOARE DE TRANSPORT
RUTIER, SITUAȚĂ ÎN PARTEA
NORDICĂ A TERITORIULUI
ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI
ALBA IULIA, CE FACE LEGATURA
INTRE DN1/E81 - DN74, LEGATURA
TEN-T SI DN1-DN74
16. ȘOSEA DE CENTURA A MUNICIPIULUI
BLAJ
17. CONSTRUCTIE CENTRU DE
RADIOTERAPIE SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA ALBA IULIA
18. RK SI SCHIMB DE DESTINATIE DIN
SCOALA POSTLICEALA SANITARA IN
SECTIA RECUPERARE, MEDICINA
FIZICA SI BALNEOLOGIE SI EXTINDERE
AMBULATOR
19. TELEMEDICINA PENTRU ZONELE
GREU ACCESIBILE DIN JUDETUL ALBA
20. DOTĂRI ȘI AMENAJARI EXTERIOARE
PENTRU CIA OCNA MURES
21. REABILITARE ȘI DOTĂRI LA CIA
ABRUD
22. REABILITARE ȘI DOTĂRI LA CIA
GÂRBOVA
23. REABILITARE ȘI DOTĂRI LA CABR
GALDA DE JOS

UAT JUDEȚUL ALBA,
UAT SĂLCIUA, UAT
PONOR, UAT RÂMEȚ,
UAT STREMȚ, UAT
TEIUȘ

128,692,000.00

Fișă de
proiect

UAT ALBA IULIA ÎN
PARTENERIAT CU UAT
JUDETUL ALBA, UAT
IGHIU

130,000,000.00

Fișă de
proiect

UAT BLAJ, UAT
JUDEȚUL ALBA
SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA ALBA
IULIA
SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA ALBA
IULIA

89,280,000.00

Studiu de
fezabilitate
Studiu de
fezabilitate

25,000,000.00

Studiu de
fezabilitate

UAT JUDETUL ALBA,
APL, DSP ALBA
DGASPC ALBA

2,500,000.00

DGASPC ALBA

3,000,000.00

DGASPC ALBA

500,000.00

DGASPC ALBA

6,400,000.00

Idee de
proiect
Studiu de
fezabilitate
Fișă de
proiect
Fișă de
proiect
Fișă de
proiect

51,200,000.00

6,000,000.00

Calendarul implementării proiectelor
DENUMIRE PROIECT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

‘21

‘22

Perioada de implementare 2021-2030
‘23
‘24
‘25
‘26
‘27
‘28

‘29

‘30

REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE CASA ZAPOLYA DIN
SEBEȘ – MUZEUL MUNICIPAL „IOAN RAICA”
VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC AL DRUMULUI
JUDEȚEAN DJ 107I – TRANSALPINA DE APUSENI
REFUNCȚIONALIZARE, REABILITARE CLĂDIREA C2 ÎN
BIBILOTECA JUDEȚEANĂ, CU MANSARDARE
REABILITAREA TERMICA ȘI ALIMENTAREA CU ENERGIE
REGENERABILA LA CIA ABRUD
REABILITAREA TERMICA ȘI ALIMENTAREA CU ENERGIE
REGENERABILA LA CABR GALDA DE JOS
REABILITAREA ENERGETICA, MODERNIZAREA SI
CONSOLIDAREA CLADIRII CENTRULUI SCOLAR PENTRU
EDUCATIE INCLUZIVA ALBA IULIA
GENERAREA ENERGIEI TERMICE DIN SURSE DE ENERGIE
REGENERABILA LA CIA BAIA DE ARIES
REABILITAREA TERMICA ȘI ALIMENTAREA CU SURSE DE
ENERGIE REGENERABILA LA CIA GÂRBOVA
REABILITAREA TERMICA ȘI ALIMENTAREA CU SURSE DE
ENERGIE REGENERABILA PENTRU 12 LOCUINTE
PROTEJATE
ALIMENTAREA CU SURSE DE ENERGIE REGENERABILA LA
CIA OCNA MUREȘ
REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 107
K:
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

REABILITARE DRUM JUDEȚEAN DJ 107 G: DJ 107 D
REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 106
K:
REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 750
C:
ARTERĂ OCOLITOARE DE TRANSPORT RUTIER, SITUAȚĂ
ÎN PARTEA NORDICĂ A TERITORIULUI ALBA IULIA
ȘOSEA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BLAJ
CONSTRUCTIE CENTRU DE RADIOTERAPIE SPITALUL
JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA
RK SI SCHIMB DE DESTINATIE DIN SCOALA POSTLICEALA
SANITARA IN SECTIA RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI
BALNEOLOGIE SI EXTINDERE AMBULATOR
TELEMEDICINA PENTRU ZONELE GREU ACCESIBILE DIN
JUDETUL ALBA
DOTĂRI ȘI AMENAJARI EXTERIOARE PENTRU CIA OCNA
MURES
REABILITARE ȘI DOTĂRI LA CIA ABRUD
REABILITARE ȘI DOTĂRI LA CIA GÂRBOVA
REABILITARE ȘI DOTĂRI LA CABR GALDA DE JOS

Legendă:
Pregătire proiect
Implementare proiect
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Fișe de proiect
FISA PROIECT 1.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE CASA ZAPOLYA DIN SEBEȘ – MUZEUL
MUNICIPAL „IOAN RAICA”
Obiectiv sectorial 2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile cultural-spotive și
de recreere
Politica 2.4.a. Conservarea și promovarea patrimoniului cultural
Program 2.4.a-1. Patrimoniul construit

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Restaurarea și revitalizarea unei clădiri monument istoric din Sebes, prin
modernizarea unui muzeu și dezvoltarea unei oferte culturale inovatoare
Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Casei Zapolya din Sebeș –
Muzeul municipal „Ioan Raica” prin lucrări de consolidare, conservare, restaurare,
dotări interioare (instalații și echipamente climatizare, siguranța la foc și
antiefracție, obiecte de iluminat etc.) și expoziționale în vederea valorificării
durabile în acord cu statutul său istoric cu valențe naționale și europene
 Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a clădirii monument
istoric
 Pregătirea colecțiilor pentru a fi valorificate în muzeu
 Restaurarea/conservarea patrimoniului cultural mobil
 Digitizarea bunurilor de patrimoniu și/sau a arhivelor, cataloagelor,
inventarelor și crearea de baze de date
36 luni
UAT JUDEȚUL ALBA, UAT SEBES
Suprafață restaurată/conservată (mp)
Colecții restaurate și valorificate
Număr vizitatori
17.000.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 2.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC AL DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 107I –
TRANSALPINA DE APUSENI
Obiectiv sectorial 1.5: Domeniul: Turism
Politica 1.5a: Dezvoltarea infrastructurii turistice și de recreere
Program 1.5a-1: Infrastructură-suport pentru turism și agrement

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice în contextul
identităţii locale şi respectării principiului de dezvoltare durabilă prin promovarea
potentialului turistic al DJ-107I – în scopul cresterii numarului turiștilor.
Crearea unui ansamblu de condiţii de practicare a turismului, prin combinarea a 2
forme de turism –cultural, cu ecoturismul cu impact direct asupra creşterii cererii
de turism această zonă, dar si pentru România, ca destinaţie turistică europeană.
 Amenajarea unui punct de informare turistica in centrul cultural Liviu
Rebreanu Aiud, dotarea cu echipamente, dotari specifice centrelor
turistice
 Amenajarea turistica a DJ-107I – signalistica turistică, amenajarea unor
puncte de belvedere, amenajare camping - DJ-107I
 Valorificarea vestigiilor romane de pe DJ 107I
36 luni
UAT JUDETUL ALBA, PRIMARIA AIUD, PRIMARIA BUCIUM
Suprafață amenajată punct de informare turistică (mp)
Suprafață belvedere/camping (mp)
Lungime drum cu signalistică turistică
Număr vizitatori
16.000.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 3.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REFUNCȚIONALIZARE, REABILITARE CLĂDIREA C2 ÎN BIBILOTECA JUDEȚEANĂ, CU
MANSARDARE
Obiectiv sectorial 2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile cultural-spotive și
de recreere
Politica 2.4.a. Conservarea și promovarea patrimoniului cultural
Program 2.4.a-1. Patrimoniul construit

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Dezvoltarea comunităților prin creșterea atractivității turistice și investiționale a
orașelor și regiunilor, datorită conservării, restaurării și valorificării patrimoniului
cultural și conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial în vederea
consolidării identității culturale a minorităților culturale/confesionale.
Restaurarea integrală a monumentului istoric, conservarea și revitalizarea acestuia,
eliminarea cauzelor care au produs degradările, refuncționalizarea și mansardarea
monumentului.
Restaurarea clădirii – tronsonul cu valoare istorică și revenirea la o imagine cât mai
aproape de cea istorică a fațadelor prin lucrări de: restaurare/reabilitare,
refuncționalizare, consolidare, refacere instalații, sistematizare verticală și
amenajări exterioare
Introducerea tuturor funcțiunilor ce țin de o bibliotecă modernă și a spațiilor
necesare acesteia în volumul existent al monumentului istoric
36 luni
Bibioteca Județeană „Lucian Blaga
Suprafață restaurată/conservată (mp)
Echipamente instalate (număr/valori)
Număr vizitatori
24.000.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 4.
TITLUL PROIECTULUI:

POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITAREA TERMICA ȘI ALIMENTAREA CU ENERGIE REGENERABILA LA
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU
DIZABILITĂȚI, ABRUD
Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Politica P3.3b. Eficientizare energetică a clădirilor și echipamentelor publice și
private
Program 3.3b-1: Clădiri publice

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Reabilitare termica si cresterea eficientei energetice a infrastructurii existente in
vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru asigurarea in conditii optime
a serviciilor specializate de tip centru de ingrijire şi asistență pentru persoane adulte
cu dizabilități.
Diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera si reducerea consumurilor de energie
primara cu cel putin 10% la finalizarea implementarii proiectului; Implementarea
unui sistem alternativ de producere a energiei din surse regenerabile pentru
sistemele de incalzire a apei; Gestionarea inteligentă a consumurilor energetice și
reducerea costurilor necesare intretinerii si functionarii curente a cladirii
Intervenții asupra 2 corpuri de caldire - cantina si caminul de cazare prin lucrări de
modernizare in sensul recompartimentarii, refacerii amenajarilor interioare inclusiv
a finisajelor, refacerea instalatiilor aferente cladirii, dotarea cu sisteme utilizand
energia regenerabila pentru producerea apei calde, modernizarea sistemelor de
iluminat interior, exterior, supraveghere, alimentare cu energie electrica, apa, gaze,
canal, dotarea cu sisteme smart de functionare, si contorizare a energiei, etc
36 luni
DGASPC ALBA
Reducerea consumului de energie finală în clădire
Reducerea emisiilor de carbon aferente consumului energetic al clădirii
Ponderea energiei regenerabile din total consum energetic al clădirii
7.060.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 5
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITAREA TERMICA ȘI ALIMENTAREA CU ENERGIE REGENERABILA LA CABR
GALDA DE JOS
Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Politica P3.3b. Eficientizare energetică a clădirilor și echipamentelor publice și
private
Program 3.3b-1: Clădiri publice

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Reabilitare termica si cresterea eficientei energetice a infrastructurii existente in
vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru asigurarea in conditii optime
a serviciilor specializate de tip centru de abilitare și reabilitare.
Diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera si reducerea consumurilor de energie
primara cu cel putin 10% la finalizarea implementarii proiectului; Implementarea
unui sistem alternativ de producere a energiei din surse regenerabile pentru
sistemele de incalzire a apei; Gestionarea inteligentă a consumurilor energetice și
reducerea costurilor necesare intretinerii si functionarii curente a cladirii
Modernizarea clădirii in sensul recompartimentarii, refacerii amenajarilor
interioare inclusiv a finisajelor, refacerea instalatiilor aferente cladirii, dotarea cu
sisteme utilizand energia regenerabila pentru producerea apei calde, modernizarea
sistemelor de iluminat interior, exterior, supraveghere, alimentare cu energie
electrica, apa, gaze, canal, dotarea cu sisteme smart de functionare si contorizare a
energiei, etc
36 luni
DGASPC ALBA
Reducerea consumului de energie finală în clădire
Reducerea emisiilor de carbon aferente consumului energetic al clădirii
Ponderea energiei regenerabile din total consum energetic al clădirii
7.000.000
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 6.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITAREA ENERGETICA, MODERNIZAREA SI CONSOLIDAREA CLADIRII
CENTRULUI SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ALBA IULIA
Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Politica P3.3b. Eficientizare energetică a clădirilor și echipamentelor publice și
private
Program 3.3b-1: Clădiri publice

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Reabilitare termica si cresterea eficientei energetice a infrastructurii existente in
vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru asigurarea serviciilor de
educatie incluziva; Adaptarea infrastructurii existente la conditiile necesare
desfasurarii activitatilor curente ale invatamantului special in vederea asigurarii in
conditii corespunzatoare a procesului instructiv - educativ si de recuperare a
copiilor cu nevoi speciale. Diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera si
reducerea consumurilor de energie primara cu cel putin 10% la finalizarea
implementarii proiectului; Implementarea unui sistem alternativ de producere a
energiei din surse regenerabile pentru sistemele de incalzire a apei; Gestionarea
inteligentă a consumurilor energetice și reducerea costurilor necesare intretinerii
si functionarii curente a cladirii
Lucrari de reabilitare, modernizare si consolidare a imobilului: servicii de proiectare
- toate fazele; expertiza tehnica; audit energetic; informare si publicitate, lucrari de
constructie si reabilitare termica; lucrari de consolidare a cladirii; lucrari de
construire sarpanta si invelitoare; lucrari de reabilitare energetica a instalatiilor;
sisteme inteligente de contorizare a energiei; dirigentie de santier; dotari; asistenta
tehnica
36 luni
CJ ALBA
Reducerea consumului de energie finală în clădire
Reducerea emisiilor de carbon aferente consumului energetic al clădirii
Ponderea energiei regenerabile din total consum energetic al clădirii
6.000.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 7.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

GENERAREA ENERGIEI TERMICE DIN SURSE DE ENERGIE REGENERABILA LA CIA
BAIA DE ARIES
Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Politica P3.3b. Eficientizare energetică a clădirilor și echipamentelor publice și
private
Program 3.3b-1: Clădiri publice

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Reabilitare termica si cresterea eficientei energetice a infrastructurii existente in
vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru asigurarea in conditii optime
a serviciilor specializate de tip centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte
cu dizabilități.
Diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera si reducerea consumurilor de energie
primara cu cel putin 10% la finalizarea implementarii proiectului; Implementarea
unui sistem alternativ de producere a energiei din surse regenerabile pentru
sistemele de incalzire a apei; Gestionarea inteligentă a consumurilor energetice și
reducerea costurilor necesare intretinerii si functionarii curente a cladirii
Lucrari de reabilitare, modernizare si consolidare a imobilului: servicii de proiectare
- toate fazele; expertiza tehnica; audit energetic; informare si publicitate, lucrari de
constructie si reabilitare termica; lucrari de consolidare a cladirii; lucrari de
construire sarpanta si invelitoare; lucrari de reabilitare energetica a instalatiilor;
sisteme inteligente de contorizare a energiei; dirigentie de santier; dotari; asistenta
tehnica
36 luni
DGASPC ALBA
Reducerea consumului de energie finală în clădire
Reducerea emisiilor de carbon aferente consumului energetic al clădirii
Ponderea energiei regenerabile din total consum energetic al clădirii
3.700.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 8.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITAREA TERMICA ȘI ALIMENTAREA CU SURSE DE ENERGIE REGENERABILA
LA CIA GÂRBOVA
Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Politica P3.3b. Eficientizare energetică a clădirilor și echipamentelor publice și
private
Program 3.3b-1: Clădiri publice

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Reabilitare termica si cresterea eficientei energetice a infrastructurii existente in
vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru asigurarea in conditii optime
a serviciilor specializate de tip centru de abilitare și reabilitare.

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Lucrari de reabilitare, modernizare si consolidare a 2 corpuri de caldire - caminul de
cazare si bucatarie cu sala servire a mesei: servicii de proiectare - toate fazele;
expertiza tehnica; audit energetic; informare si publicitate, lucrari de constructie si
reabilitare termica; lucrari de consolidare a cladirii; lucrari de construire sarpanta si
invelitoare; lucrari de reabilitare energetica a instalatiilor; sisteme inteligente de
contorizare a energiei; dirigentie de santier; dotari; asistenta tehnica
36 luni

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

DGASPC ALBA
Reducerea consumului de energie finală în clădire
Reducerea emisiilor de carbon aferente consumului energetic al clădirii
Ponderea energiei regenerabile din total consum energetic al clădirii
2.400.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 9.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITAREA TERMICA ȘI ALIMENTAREA CU SURSE DE ENERGIE REGENERABILA
PENTRU 12 LOCUINTE PROTEJATE
Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Politica P3.3b. Eficientizare energetică a clădirilor și echipamentelor publice și
private
Program 3.3b-1: Clădiri publice

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Reabilitare termica si cresterea eficientei energetice a infrastructurii existente in
vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru asigurarea in conditii optime
a serviciilor specializate de tip centru de abilitare și reabilitare.

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Lucrări de intervenție asupra 12 corpuri de caldire, in sensul recompartimentarii,
refacerii amenajarilor interioare inclusiv a finisajelor, refacerea instalatiilor
aferente cladirii, dotarea cu sisteme utilizand energia regenerabila pentru
producerea apei calde, modernizarea sistemelor de iluminat interior, exterior,
supraveghere, alimentare cu energie electrica, apa, gaze, canal, dotarea cu sisteme
smart de functionare si contorizare a energiei, etc

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:

36 luni

SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

POR/ surse proprii

DGASPC ALBA
Reducerea consumului de energie finală în clădire
Reducerea emisiilor de carbon aferente consumului energetic al clădirii
Ponderea energiei regenerabile din total consum energetic al clădirii
4.500.000 lei
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FISA PROIECT 10.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

ALIMENTAREA CU SURSE DE ENERGIE REGENERABILA LA CIA OCNA MUREȘ
Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Politica P3.3b. Eficientizare energetică a clădirilor și echipamentelor publice și
private
Program 3.3b-1: Clădiri publice

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Reabilitare termica si cresterea eficientei energetice a infrastructurii existente in
vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru asigurarea in conditii optime
a serviciilor specializate de tip centru de abilitare și reabilitare.

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Lucrari de reabilitare și reconversie functională din spital de recuperare in centru
de ingrijire si asistenta pentru persoane cu handicap psihic si mental: servicii de
proiectare - toate fazele; expertiza tehnica; audit energetic; informare si
publicitate, lucrari de constructie si reabilitare termica; lucrari de consolidare a
cladirii; lucrari de construire sarpanta si invelitoare; lucrari de reabilitare energetica
a instalatiilor; sisteme inteligente de contorizare a energiei; dirigentie de santier;
dotari; asistenta tehnica

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:

36 luni

SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

POR/ surse proprii

DGASPC ALBA
Reducerea consumului de energie finală în clădire
Reducerea emisiilor de carbon aferente consumului energetic al clădirii
Ponderea energiei regenerabile din total consum energetic al clădirii
3.800.000 lei
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FISA PROIECT 11.
TITLUL PROIECTULUI:

POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 107 K: GALDA DE JOS ( DJ
107 H) - MESENTEA - GALDA DE SUS - MĂGURA - POIANA GALDEI - MODOLEŞTI ÎNTREGALDE - IVĂNIŞ - GHIONCANI - DJ 107 I (BÂRLEŞTI)
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate
Durabilă
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de
transport
Program 1a-2: Infrastructura rutieră de transport județean

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Creșterea accesibilității în zona turistică a Munților Trascău prin asigurarea
legăturii cu rețeaua TEN-T
Dezvoltarea economică și socială a zonei prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere
și asigurarea accesului în zonă

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Lucrări de modernizare-asfaltare a părții carosabile; lucrări de sistematizare și
asigurare a scurgerii apelor (șanțuri de pământ, șanțuri betonate, rigole
ranforsate, poduri și podețe; lucrări de consolidare prin realizarea de ziduri de
sprijin; lucrări de siguranța circulației

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:

36 luni

SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

POR/ surse proprii

UAT Întregalde - Ivăniș, Ghioncani, Bârlești
Lungime drum reabilitat (Km)
Rata de creștere a locurilor de muncă (%)
35.000.000 lei
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FISA PROIECT 12
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITARE DRUM JUDEȚEAN DJ 107 G: DJ 107 D (OCNA MUREȘ) - NOȘLAC CĂPTĂLAN - COPAND - STÂNA DE MUREȘ - GĂBUD - LIMITA JUD. MUREȘ
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate
Durabilă
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de
transport
Program 1a-2: Infrastructura rutieră de transport județean

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Creșterea gradului de accesibilitate pentru populația din zonă către rețelele de
transport situate în proximitatea rețelei TEN-T în conformitate cu practicile și
politicile Uniunii Europene: O Europă conectată;
Conectarea zonei Mureșului, aflată în dezvoltare din punct de vedere economic și
social, cu reţeaua TEN-T, prin DN1 – drumul expres Sebeș-Turda – A10 (indirect,
prin drumul județean DL 107 D, în zona localității Unirea)
Dezvoltarea economică și socială a zonei prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere
și asigurarea accesului în zonă
Lucrări de reabilitare pe sectoarele asfaltate si lucrări de modernizare-asfaltare a
părții carosabile, inclusiv structura rutieră pe tronsonul de drum pietruit; lucrări de
sistematizare și asigurare a scurgerii apelor (șanțuri de pământ, șanțuri betonate,
rigole ranforsate, poduri și podețe); lucrări de consolidare prin realizarea de ziduri
de sprijin; lucrări de siguranța circulației
36 luni
UAT Județul Alba, UAT Ocna Mureș, UAT Noșlac
Lungime drum reabilitat (Km)
Rata de creștere a locurilor de muncă (%)
50.000.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 13.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 106 K: SEBEȘ (DN 1) - DAIA
ROMÂNĂ - OHABA - SECĂȘEL - DJ 107
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate
Durabilă
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de
transport
Program 1a-2: Infrastructura rutieră de transport județean

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Creșterea gradului de accesibilitate pentru populația din zonă către rețelele de
transport situate în proximitatea rețelei TEN-T în conformitate cu practicile și
politicile Uniunii Europene: O Europă conectată;
Conectarea zonei Podișului Secașelor, aflată în dezvoltare din punct de vedere
economic și social, cu reţeaua TEN-T, prin DN1 – drumul expres Sebeș-Turda – A10
și autostrada Sibiu-Deva A1 (direct prin punctul de conectare Sebeș)
Dezvoltarea economică și socială a zonei prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere
și asigurarea accesului în zonă
Lucrări de modernizare-asfaltare a părții carosabile; lucrări de sistematizare și
asigurare a scurgerii apelor (șanțuri de pământ, șanțuri betonate, rigole ranforsate,
poduri și podețe); lucrări de consolidare prin realizarea de ziduri de sprijin; lucrări
de siguranța circulației
48 luni
UAT Județul Alba, UAT Sebeș, UAT Daia Română, UAT Ohaba
Lungime drum reabilitat (Km)
Rata de creștere a locurilor de muncă (%)
76.000.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 14.
TITLUL PROIECTULUI:

POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 750 C: SĂLCIUA DE SUS (DN
75) - DEALU CASELOR - VALEA LARGĂ - VALE ÎN JOS - PONOR - RÂMEŢ - VALEA
MĂNĂSTIRII - GEOAGIU DE SUS - STREMŢ - TEIUŞ (DN 1)
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate
Durabilă
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de
transport
Program 1a-2: Infrastructura rutieră de transport județean

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în
proximitatea rețelei TEN-T de bază;
Conectarea microregiunii munților Apuseni cu autostrada Sebeș‐Turda
Crearea unui cadru favorabil valorificării potențialului turistic și economic al zonei
Lucrări de modernizare-asfaltare a părții carosabile; lucrări de sistematizare și
asigurare a scurgerii apelor (șanțuri de pământ, șanțuri betonate, rigole ranforsate,
poduri și podețe); lucrări de consolidare (ziduri de sprijin etc); lucrări de siguranța
circulației; stații de autobuz.
48 luni
UAT Județul Alba, UAT Sălciua, UAT Ponor, UAT Râmeț, UAT Stremț, UAT Teiuș
Lungime drum reabilitat (Km)
Rata de creștere a numărului de turiști (%)
128.692.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 15.
TITLUL PROIECTULUI:

POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

ARTERĂ OCOLITOARE DE TRANSPORT RUTIER, SITUAȚĂ ÎN PARTEA NORDICĂ A
TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA, CE FACE
LEGATURA INTRE DN1/E81 - DN74, LEGATURA TEN-T SI DN1-DN74
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate
Durabilă
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de
transport
Program 1a-3: Variante ocolitoare / șosele de centură

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Conectarea traficului de marfă de pe DN74 (Munții Apuseni) la E81 și în viitor spre
autostrada A10 Sebeș-Turda;
Reducerea numărului de vehicule care tranzitează municipiul;
Beneficii economice pentru marii investitori deserviți; reducerea emisiilor de CO2;
reducerea consumului de energie; reducerea emisiilor GES; creșterea calității vieții
cetățenilor; creșterea satisfacției turiștilor; reducerea nivelului de zgomot în zonele
de trafic intens

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Terasamente; sistem rutier; acostamente; șanț trapezoidal; parapeți metalici;
podețe:
poduri-pasaje;
canalizare
pluvială;
intersecții
în
girație;
gabioane;semnalizare rutieră; iluminat public

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:

60 luni

BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

UAT Alba Iulia în parteneriat cu UAT Judetul Alba, UAT Ighiu
Lungime drum realizat (km)
Rata de reducere a timpului în trafic (%)
Rata de reducere a consumului de energie (%)
Rata de reducere a emisiilor GES (%)
130.000.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 16
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

ȘOSEA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BLAJ
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate Durabilă
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de
transport
Program 1a-3: Variante ocolitoare / șosele de centură

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:
DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Dezvoltarea infrastructurii de transport; decongestionarea traficului din oraș;
Reducerea degradării și a uzurii arterelor existente în mun. Blaj, datorită
suprasolicitărilor cauzate de traficul greu;
Reducerea semnificativă a poluării mediului prin reducerea noxelor și a zgomotului;
Realizarea legăturii între rețelele de transport care atrag fluxuri de mărfuri din
zonele marilor aglomerări urbane: Cluj Napoca, Oradea, Arad, Târgu Mureș, Sibiu,
Brașov, București;
Accesibilitatea și conexiunile rutiere cu restul tării și cu Europa; creșterea și
eficientizarea mobilității urbane.
Terasamente; sistem rutier; acostamente; șanț trapezoidal; parapeți metalici;
podețe: poduri-pasaje; canalizare pluvială; intersecții în girație;
gabioane;semnalizare rutieră; iluminat public
48 luni
UAT Blaj, UAT Județul Alba
Lungime drum realizat (km)
Rata de reducere a timpului în trafic (%)
Rata de reducere a consumului de energie (%)
Rata de reducere a emisiilor GES (%)
89.280.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 17.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

CONSTRUCTIE CENTRU DE RADIOTERAPIE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
ALBA IULIA
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație,
sănătate și servicii sociale
Politica 2.2.b. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de sănătate
Program 2.2.b-1: Asistență medicală spitalicească

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Imbunătățirea serviciilor medicale pentru pacienții oncologici, prin înfiintarea
centrului de radioterapie in cadrul SJU Alba Iulia (in care pacientii sa poata fi
internati pe parcursul ciclului de efectuare a procedurilor)

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Constructie cladire, regim de inaltime S+P+2, pentru un numar de aprox. 20 paturi.
Dotare cu echipamente medicale de specialitate prin achizitionarea a 2
echipamente de radioterapie

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:

36 luni

SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

POR/ surse proprii

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA
Suprafață construcție realizată (mp)
Echipamente achiziționate (număr, valoare)
Număr pacienți
51.200.000 lei

149
IHS Romania SRL – 04.01.2021

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
partea a II-a: Formularea Strategiei

FISA PROIECT 18
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

RK SI SCHIMB DE DESTINATIE DIN SCOALA POSTLICEALA SANITARA IN SECTIA
RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE SI EXTINDERE AMBULATOR
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație,
sănătate și servicii sociale
Politica 2.2.b. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de sănătate
Program 2.2.b-1: Asistență medicală spitalicească

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Imbunătățirea serviciilor medicale prin relocarea Sectiei Recuperare, Medicina
fizica si Balneologie si compartimentului de recuperare neurologica intr-o locatie
noua, construirea unei baze de tratament și relocarea ambulatoriului de
specialitate pentru Sectia Recuperare, Medicina fizica si Balneologie si
compartiment de recuperare neurologica

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Lucrări de mansardare și extindere a cladirii existente, reparatii capitale la toate
componentele de constructii si instalatii, imprejmuire imobil, amenajare curte ,
parcare si zone verzi, achizitionarea de dotari si echipamente medicale de
specialitate

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:

36 luni

SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

POR/ surse proprii

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA
Suprafață construcție reabilitată (mp)
Echipamente achiziționate (număr, valoare)
Număr pacienți
25.000.000 lei
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FISA PROIECT 19.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

TELEMEDICINA PENTRU ZONELE GREU ACCESIBILE DIN JUDETUL ALBA
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație,
sănătate și servicii sociale
Politica 2.2.b. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de sănătate
Program 2.2b-7: Digitalizarea sănătății

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin furnizarea de servicii medicale de
TELEMEDICINA persoanelor din judetul Alba cu domiciliul in zone greu accesibile
(Muntii Apuseni, si nu numai)
1. Creare/ achizitionare soft/platforma online prin care medicul de familie este pus
in legatura directa cu pacientul din zonele greu accesibile ale judetului Alba si cu
medicul specialist din spitalul judetean
2. Achizitionare si dotare cabinet medical mobil pentru furnizarea de servicii
medicale
3. Dotare cu aparatură medicală, dispozitive informatice, etc. pentru centrele de
permanenta, precum si pentru asistentii medicali comunitari
4. Cursuri de perfectionare pentru medicii de familie, asistentii medicali comunitari
privind folosirea echipamentelor de telemedicina, comunicarea la distanta si
monitorizarea pacientilor
5. Acordarea de servicii medicale in sistem de telemedicina - monitorizarea
parametrilor vitali/parametrii de sănătate ai pacientilor, comunicarea la distanță
prin intermediul unor dispozitive, etc.
36 luni
UAT Judetul Alba, APL, DSP Alba
Număr pacienți asistați
Rata de scădere a numărului de îmbolnăviri (%)
2.500.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 20.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

DOTĂRI ȘI AMENAJARI EXTERIOARE PENTRU CIA OCNA MURES
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație,
sănătate și servicii sociale
Politica 2.2.c. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor sociale în vederea
promovării incluziunii sociale și a combaterii sărăciei
Programul 2.2.c-4: Protecția persoanelor (inclusiv copii) cu dizabilități

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Asigurarea serviciilor specifice ingrijirii, recuperarii, reabilitarii sau mentinerii
restantului functional beneficiarilor, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 82
/ 2019 privind asigurarea stansardelor specifice minime de calitate obligatorii
destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, Anexa 1.

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Lucrări de amenajare și asigurare dotari specifice centrelor de ingrijire si asistenta;
dotari si amenajari exterioare (ex. Amenajare parc de relaxare, teren sportiv,
mobilier urban)

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:

36 luni

INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:

Suprafață amenajată (mp)
Dotări achiziționate (număr, valoare)
Număr pacienți asistați
6.000.000 lei

SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

POR/ surse proprii

DGASPC Alba
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FISA PROIECT 21.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITARE ȘI DOTĂRI LA CIA ABRUD
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la
educație, sănătate și servicii sociale
Politica 2.2.c. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor sociale în vederea
promovării incluziunii sociale și a combaterii sărăciei
Programul 2.2.c-4: Protecția persoanelor (inclusiv copii) cu dizabilități

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Asigurarea serviciilor specifice ingrijirii, recuperarii, reabilitarii sau mentinerii
restantului functional beneficiarilor, in conformitate cu prevederile Ordinului
nr. 82 / 2019 privind asigurarea standardelor specifice minime de calitate
obligatorii destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, Anexa 1.

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Lucrări de construcție, reabilitare, amenajare și asigurare dotari specifice
centrelor de ingrijire si asistenta; dotari si amenajari exterioare

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:

36 luni

INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:

Suprafață amenajată (mp)
Dotări achiziționate (număr, valoare)
Număr pacienți asistați
3.000.000 lei

SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

POIDS / surse proprii

DGASPC Alba
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FISA PROIECT 22.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITARE ȘI DOTĂRI LA CIA GÂRBOVA
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație,
sănătate și servicii sociale
Politica 2.2.c. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor sociale în vederea
promovării incluziunii sociale și a combaterii sărăciei
Programul 2.2.c-4: Protecția persoanelor (inclusiv copii) cu dizabilități

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Asigurarea serviciilor specifice ingrijirii, recuperarii, reabilitarii sau mentinerii
restantului functional beneficiarilor, in conformitate cu prevederile Ordinului nr.
82 / 2019 privind asigurarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii
destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, Anexa 1.

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Lucrări de construcție, reabilitare, amenajare și asigurare dotari specifice centrelor
de ingrijire si asistenta; dotari si amenajari exterioare

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:

36 luni

INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:

Suprafață amenajată (mp)
Dotări achiziționate (număr, valoare)
Număr pacienți asistați
500.000 lei

SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

POIDS / surse proprii

DGASPC Alba
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FISA PROIECT 23.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITARE ȘI DOTĂRI LA CABR GALDA DE JOS
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație,
sănătate și servicii sociale
Politica 2.2.c. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor sociale în vederea
promovării incluziunii sociale și a combaterii sărăciei
Programul 2.2.c-4: Protecția persoanelor (inclusiv copii) cu dizabilități

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Asigurarea serviciilor specifice ingrijirii, recuperarii, reabilitarii, sau mentinerii
restantului functional beneficiarilor, in conformitate cu prevederile Ordinului nr.
82 / 2019 privind asigurarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii
destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, Anexa 1.

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Lucrări de construcție, reabilitare, amenajare și asigurare dotari specifice centrelor
de ingrijire si asistenta; dotari si amenajari exterioare

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:

36 luni

INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:

Suprafață amenajată (mp)
Dotări achiziționate (număr, valoare)
Număr pacienți asistați
6.400.000

SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

POIDS /surse proprii

DGASPC Alba
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