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VI ITORUL ESTE AICI!

Consiliul Județean Alba a aprobat Strategia de 
Dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-
2027, document programatic ce continuă demersul 
strategic al planificării investițiilor pentru atingerea 
unei dezvoltări echilibrate a teritoriului și pentru 
creșterea atractivității acestuia în favoarea locuitorilor 
județului și a oaspeților noștri.

Acest document cuprinde viziunea și obiectivele 
de dezvoltare ale județului nostru și identifică un 
portofoliu de proiecte, ce integrează domenii 
privind dezvoltarea socio-economică a localităților, 
valorificarea patrimoniului natural și construit, 
protecția mediului, conectivitatea, etc

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. 

Mulțumim tuturor partenerilor pentru implicarea în 
acest demers !

Ion Dumitrel

Președintele Consiliul Județean Alba
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1. CONTEXTUL DEZVOLTĂRII JUDEȚULUI ALBA

G lobalizarea 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.

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 
2021-2027 se coordonează, la nivel european, cu 
obiectivele Strategiei Europa 2020 de creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, precum și cu obiectivele 
de coeziune și competitivitate ale 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) și Agenda Teritorială 2030 (versiune 2019) 
prefigurează un nou cadru 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. 
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Localizat în partea centrală a României și în partea vestică a Regiunii Centru, 
județul Alba are în componență 4 municipii, 7 orașe și 67 de comune. Municipiul 
Alba Iulia joacă în continuare rolul cel mai important la nivel județean, restul 
centrelor urbane fiind de dimensiuni mici. Din cele 78 de UAT-uri componente, 
doar 6 înregistrau la începutul anului 2020 o populație mai mare de 15.000 de 
locuitori, toate aparținând mediului urban, iar 33% din comune au mai puțin de 
1.500 de locuitori.

Populația stabilă a județului Alba a scăzut accentuat în ultimele 3 decenii, atât 
pe fondul scăderii natalității, cât și al migrației interne și externe a forței de 
muncă. Populația activă economic tinde să se concentreze tot mai evident în 
jurul municipiilor Alba Iulia – Sebeș, unde se și manifestă un fenomen incipient de 
suburbanizare, în timp ce zona montană se depopulează rapid (cu o scădere 
de peste 10% în majoritatea UAT-urilor, în doar 7 ani).

Fondul construit s-a dezvoltat și se modernizează cu precădere în zona 
periurbană a municipiului Alba Iulia, acesta concentrând peste jumătate din 
locuințele terminate în anul 2018. Calitatea locuirii este influențată atât de starea 
și calitatea materialelor de construcții, cât și  de accesul acestora la utilitățile 
și serviciile de bază; astfel că în zona rurală, în 2017, doar 42% din locuințe erau 
racordate la rețeaua de alimentare cu apă și 8% la rețeaua de canalizare.  

Date generale privind comunitatea:

• 6242 kmp suprafață județului (2,6% din teritoriul țării)
•  Unități administrativ-teritoriale: 4 municipii: Alba Iulia 

(reședință de județ), Aiud, Blaj, Sebeș; 7 orașe: Abrud, Câmpeni, 
Cugir, Ocna Mureș, Zlatna, Teiuș și Baia de Arieș; 67 comune și 
656 sate

•  374.403 locuitori (populație cu domicil iul – 1 iulie 2019 – INS 
Tempo online)

• 60,1% grad de urbanizare 
• 22.7 mp/locuitor suprafața locuibilă (2018) 
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Județul Alba cunoaște o creștere reală a nivelului de dezvoltare economică. 
Companiile cu profil industrial și de construcții din Alba au o contribuție 
mai mare la valoarea adăugată brută a județului, în timp ce întreprinderile 
din sectorul serviciilor, care generează plus-valoare (IT, servicii financiare, 
activitățile din sfera profesiunilor liberale – contabilitate, publicitate, asistență 
juridică, arhitectură, proiectare, consultanță etc.) au pondere sub medie. 

În ultimii 10 ani s-a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri a întreprinderilor 
din județ de circa 5 ori mai rapid decât media națională, dar și dublarea 
productivității muncii, mai ales în industrie și în comerț. Investițiile nete realizate 
de companiile private din județ au înregistrat o creștere remarcabilă, ajungând 
la peste 400 de mil. Euro în 2018, cele mai multe fiind orientate către sectorul 
industrial, grație marilor investitori. 

Agricultura ecologică este bine dezvoltată în sectorul zootehnic și cel vegetal. 
Sunt implementate activități de cercetare-dezvoltare în domeniul viticulturii 
și pomiculturii și se formează clustere în domenii precum protecția mediului, 
industria alimentară, IT&C (CIT Alba Tech), aplicații pentru cetățeni și firme 
(Universitatea 1 Decembrie 1918 în parteneriat cu primăria Alba Iulia).

Date generale privind situația economică:

•  18.700 PPS/locuitor - PIB (2017), reprezentând o creștere de 
circa 50,8% față de anul 2008

•  2,87 miliarde euro - Valoarea Adăugată Brută (2017), cu 26,3% 
mai mult față de anul 2008

•  36,4% din VAB - ponderea industr iei prelucrătoare în structura 
pe activității 

•  8.825 de unități locale active ( în 2018), din care 7.734 (87,6%) 
microîntreprinderi, 890 (10%) – întreprinderi mici, 166 (1,88) 
întreprinderi medii și 35 (0,4%) – întreprinderi mari. 

• 69.140 de persoane în întreprinderile active (2018)
• 3,4% rata șomajului (2018)

ECONOMIA
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Peste 25% din teritoriul județului Alba are statutul de arie naturală protejată. 
Sistemele naturale și ariile protejate din județul Alba reprezintă zone de 
importanță la nivel European din punct de vedere al bogăției de specii și 
al habitatelor ce intră în componența acestora. Ariile de protecție specială 
avifaunistică și siturile de importanță comunitară sunt localizate în zona 
Munților Apuseni, Munților Trascăului și în extremitatea sudică a județului, în 
Munții Sureanu. 

Cu un bogat patrimoniu construit, ca număr și tipologie, judeţul Alba este 
perceput în memoria națională ca leagăn al istoriei poporului român, 
adăpostind importante urme arheologice şi vestigii istorice. Două monumente 
istorice - Cetatea dacica de la Căpâlna și Situl rural Cîlnic - sunt înscrise în 
Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Cea mai mare cetate bastionară din țară 
– Cetatea Alba Carolina se află în municipiul Alba Iulia.

Patrimoniul tangibil valoros cu o arhitectură originală a locuinței tradiționale, 
case memoriale și clădiri de cult este completat de un patrimoniu intangibil 
divers, cuprinzând tehnici şi meșteșuguri, obiceiuri și dialecte, muzică şi 
literatură orală, dans, teatru, forme de organizare a vieţii sociale, târguri și 
sărbători tradiționale, ca rezultat al diversităţii culturale. 

Date generale privind patrimoniul natural și cultural: 

•  Arii naturale protejate de interes național și de interes 
comunitar (ROSCI și ROSPA) în suprafață de 163.000 ha

•  25 de situri Natura 2000, 93 de rezervații naturale și 136 de 
monumente ale naturii

•  686 obiective listate în LMI 2015, din care 188 de valoare 
națioală 

•  Clasificarea monumentelor istorice pe categorii: 202 categoria 
I – monumente de arheologie; 448 categoria II – monumente 
de arhitectură; 20 categoria II I – monumente de for public; 16 
categoria IV – monumente memoriale /funerare
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Resursele turistice naturale ale județului Alba sunt remarcabile, cuprinzând zone 
cu peisaje naturale pitorești (peșteri, stânci, cascade, chei, masive muntoase 
etc.), o suită de rezervații naturale, unele de importanță națională și chiar 
europeană (de ex. Parcul Natural Munții Apuseni, Ghețarul de la Scărișoara), 
monumente ale naturii, râuri și ape, floră, faună, resurse balenoclimaterice (de 
ex. la Ocna Mureș).

Resursele turistice antropice sunt, la rândul lor, bogate și diversificate: un număr 
foarte mare de monumente istorice (cetăți dacice și medievale, castre și mine 
romane, centre istorice, castele și palate impunătoare, biserici și mănăstiri 
de diferite confesiuni. La acestea se adaugă sate cu arhitectură tradițională 
românească, maghiară sau săsească, muzee și case memoriale, evenimente 
culturale cu mare vizibilitate (Târgul de Fete de pe Muntele Găină, Festivalul 
Roman Apulum, Festivalul Cetăților Dacice etc.), gastronomia și podgoriile din 
județ, drumul Transalpina, terenul de golf de la Pianu, Mocănița de pe Valea 
Arieșului, cultura tradițională, etc.

În contextul resurselor de care dispune, județul Alba are un potențial ridicat 
pentru dezvoltarea turismului rural/agroturismului, a celui sportiv (inclusiv pentru 
sporturi de iarnă), de agrement, balnear (de sănătate și SPA), oenologic și 
gastronomic, cultural-istoric și religios.

Date generale privind turismul: 

•  196 de unități de cazare, din care 113 pensiuni agroturistice, 
30 de pensiuni turistice, 18 hoteluri, 10 vile turistice, 7 cabane 
turistice, 6 moteluri, câte 3 hosteluri, popasuri turistice, tabere 
de elevi și câte un camping, bungalou, căsuță turistică (2019)

• 5.218 locuri de cazare, cu 147% mai multe față de anul 2010
•  201.840 de turiști cazați, din care 29.811 (15%) turiști străini, 

respectiv 172.029 (85%) români (2019)
•  52.821 înnoptări ale turiști lor, în creștere cu 143% (+31.131) față 

de anul 2010
•  23,7% indicele de util izare netă a capacității de cazare în 

funcțiune  

TURISMUL
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Rezultatul implementării proiectelor finanțate pe perioada 2007-2013 și 2014-
2020 și continuarea procesului de extindere și de modernizare a sistemelor 
tehnico-edilitare reprezintă vectorii creșterii atractivității teritoriului și implicit a 
calității vieții și dezvoltării socio-economice a județului Alba.

Investițiile realizate până în prezent nu reușesc însă să acopere cererea 
comunităților locale, constatându-se astfel, în marea majoritate a zonelor 
rurale, lipsa rețelei de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor reziduale. 
Gradul de acoperire cu rețele de alimentare cu gaz este scăzut, acestea 
lipsind în orașele și comunele din zona munților Apuseni.

Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public conduce la reducerea 
consumului de energie electrică, în special în localitățile urbane, iar creșterea 
gradului de informare on-line a cetățenilor și de prestare a unor servicii on-line, 
se datorează extinderii rețelelor de telefonie GSM și internetului.

Date generale privind utilitățile publice:

•  73 de localități cu rețea de distr ibuție a apei potabile (2018), în 
creștere de la 65 de localități în 2013

•  1906.2 km lungime simplă a rețelei de distr ibuție a apei 
potabile, în creștere de la 1563 km în 2013

•  37 de localități cu rețea de canalizare (2018), în creștere de la 
24 în anul 2013

•  850.5 km lungime simplă a conductelor de canalizare, în 
creștere de la 604.7 km în 2013

•  26 % grad de acoperire cu rețele de alimentare cu gaz la 
nivelul județului (2018)
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Județul Alba dispune de 2 centre universitare – Alba Iulia și Blaj – cu peste 5.000 
de studenți înscriși la licență, masterat și doctorat, în 6 facultăți și de o ofertă 
bogată de clase de învățământ profesional, inclusiv în sistem dual, dezvoltat 
în parteneriat cu companii private. Rețeaua extinsă de unități de educație de 
nivel primar și gimnazial se află într-un proces continuu de restructurare, pe 
fondul scăderii natalității. Rata abandonului școlar la nivelul învățământului 
obligatoriu este redusă (sub media națională și regională).

Rețeaua spitalicească extinsă este bine distribuită la nivelul teritoriului. Există 
5 centre de permanență medicală (dintre care unul în zona Apusenilor). Cu 
toate acestea, infrastructura sanitară din mediul rural este încă deficitară, 
există un deficit de medici și timpi de așteptare nesatisfăcători (mai ales în 
unitățile de primiri urgențe).

La nivelul asistenței sociale, există un număr mare de furnizori publici și privați 
de servicii sociale, cele mai multe servicii fiind adresate copiilor, vârstnicilor 
și persoanelor adulte cu dizabilități, precum și un proces de restructurare a 
centrelor de tip rezidențial, cu trecerea la un sistem alternativ de protecție 
bazat pe ocrotirea în familie, comunitate, locuințe protejate etc.

Date generale privind serviciile publice:

•  237 grădinițe, 103 școli primare, 125 școli gimnaziale, 36 
colegii/l icee, 3 școli profesionale, 8 școli postliceale în rețeaua 
școlară publică din județul Alba, în anul școlar 2019/2020

•  189 de medici de familie în contract cu Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate, dintre care 73 în mediul rural și 116 în cel 
urban (2020)

•  27 unități cu contracte cu CNAS pentru furnizarea de servicii 
medicale clinice, din care 9 spitale publice furnizoare de 
servicii medicale clinice în ambulatorii le integrate și 18 unități 
private (2020)

SERVICIILE PUBLICE
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Județul Alba este conectat la rețelele de transport terestre europene și 
naționale prin magistralele de linii CF M200 și M300, coridorul Pan-European IV 
și traseul autostrăzii Sebeș-Turda care împreună cu DN67C-Transalpina asigură 
accesibilitatea rețelei de localități din orice direcție a țării. Județul Alba se 
află în apropierea aeroporturilor internaționale din Sibiu și din Cluj-Napoca.

Pe termen mediu, județul va fi conectat, în regim de autostradă, la punctele de 
interes din regiunea Centru, respectiv zona turistică a Sighișoarei și Mediașului, 
precum și zona metroplitană Brașov. Prin autostrada Sebeș-Turda județul are 
conexiune și la noduri de acces către zonele din est ale țării prin A8 (Autostrada 
montană Târgu Mureș-Târgu Neamț).

Investițiile realizate până în prezent în reabilitarea/modernizarea drumurilor 
naționale și județene asigură o bună mobilitate în interiorul județului, susținută 
și de existența unui transport public de persoane la nivel județean și regional.

Date generale privind rețeaua de transport:

• 413 km lungime de rețea de drumuri naționale (DN) 
•  306 km lungime de rețea căi feroviare (CF), din care 

electrif icate 140 km
• 59 de drumuri județene (DJ) cu o lungime de 1086,262 km  
•  197 de drumuri comunale (DC) cu o lungime totală de 1130,290 

km
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În momentul de față, nu există zone critice de poluare cu emisii de poluanți 
ai aerului în județul Alba și tendințele sunt de diminuare a emisiilor de 
substanțe poluante. In ceea ce privește calitatea apelor de suprafață, se 
remarcă starea ecologică bună pentru lungimile corpurilor de apă naturale 
nepermanente și respectiv potențialul ecologic bun pentru lungimile corpurilor 
de apă nepermanente puternic modificate și artificiale. Prin proiectele de  
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, implementate de Consiliul 
Județean este urmărită reducerea factorilor de poluare a solului, aerului, apei 
subterane. 

Suprafața fondului forestier, pe categorii de terenuri și specii de păduri, a 
rămas relativ constantă în perioada 2014-2018, pe fondul lucrărilor de îngrijire 
și regenerare a pădurilor. Se constată totuși o scădere a suprafeței terenurilor 
pe care s-au executat regenerări artificiale și o creștere cu aprox. 80% a 
suprafețelor de pădure parcurse cu tăieri de regenerare.

Actualizarea Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) vizează 
obiective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin creșterea 
eficienței energetice a clădirilor publice, utilizarea eficientă a energiei în 
locuințe și clădiri din sectorul terțiar, sustenabilitatea sistemului de transport 
public, modernizarea sistemului de iluminat public, producerea unei părți 
importante a energiei necesare din surse regenerabile (biomasă, micro-
hidroenergie și energie solară și eoliană).

Date generale privind calitatea factorilor de mediu:

•  43.625 ha suprafața de terenuri amenajate anual cu lucrări de 
ameliorare  și combatere a eroziunii solului (2015-2019)

•  206.800 ha suprafața totală a fondului forestier din județul Alba 
(2018)

•  181.561 ha suprafața totală de pădure parcursă cu tăieri de 
regenerare (2018)

•  60.865,04 tone de deșeuri menajere generate în 2019, cu 17,14% 
mai mare față de anul 2014

FACTORII DE MEDIU
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CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ
Dezvoltarea județului Alba este rezultatul unui proces de cooperarea între Consiliul 
Județean și fiecare din autoritățile locale componente. Rolul pe care Consiliul 
Județean îl are în creșterea gradului de dezvoltare și promovare a județului este 
acela de a găsi și perfecționa noi forme de parteneriat teritorial cu administrațiile 
publice, mediul privat, academic și ONG-uri, în vederea creșterii atractivității 
județului pentru investiții, vizitatori și locuitori.

Consiliul Județean Alba planifică și implementează politici, acțiuni și proiecte 
conform viziunii, misiunii și valorilor ce reprezintă pilonii susținerii dezvoltării socio-
economice a județului, acesta urmărind să devină în următorii 10 ani:

•  un pol de concentrare economică determinată de activități productive 
nepoluante și de turism;

• un loc de viață confortabil, într-un mediu curat;

•  o destinație atractivă în peisajul multicultural european, prin variate moduri 
de expresie: limbă, muzică, arhitectură, patrimoniu cultural.

Consiliul Județean Alba își desfășoară activitatea într-un context constant influențat 
de schimbări ale mediului politic, economic, financiar și de schimbarea cererii 
și nevoilor comunității. Aceste schimbări pun presiune pe infrastructura publică 
organizațională a consiliului județean, solicitând forme noi de lucru.

Pe de altă parte, orașele și comunele din județ sunt sisteme dinamice, în schimbare, 
care pulsează demografic, social și economic în mecanismul competiției globale, 
digitizării și al efectelor schimbărilor climatice. Capacitatea administrativă și 
financiară în unele UAT este insuficientă pentru susținerea dezvoltării și pentru 
implementarea proiectelor de investiții, iar în acest sens au fost instituite forme de 
cooperare administrativ teritorială, cu accent pe zonele rurale, în general, și pe 
cele vulnerabile, în special.

Experiența de succes a Consiliului Județean Alba din ultimii 10 ani constă în 
implementarea proiectelor de investiții și accesarea fondurilor europene, precum și 
în existența unui nucleu puternic de competență profesională în această direcție. 
Perioada 2021-2027, prin schimbarea paradigmei de management descentralizat 
la nivelul Regiunii Centru, oferă Consiliului Județean Alba șansa rezolvării unor 
probleme prioritare prin investițiile de capital realizate din fonduri europene, 
proces început în perioada 2007-2013. 

Noile provocări în satisfacerea nevoilor comunităților vor solicita creșterea gradului 
de tehnologizare a direcțiilor consiliului județean pentru stocarea informațiilor, 
a datelor și a proceselor de lucru, precum și noi forme de perfecționare ale 
personalului, inclusiv prin programe de schimb de experiență cu partenerii externi 
ai județului.
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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 adecvate, 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, înțe-
legând că deciziile pe care le luăm astăzi vor 
avea un ecou peste mai multe generații!
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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.

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.

3. VIZIUNEA ȘI MISIUNEA 2030

31

2021-2027

Strategia de dezvoltare a 
județului Alba



32 33

2021-2027

Strategia de dezvoltare a 
județului Alba

32



32 33

2021-2027

Strategia de dezvoltare a 
județului Alba

33

2021-2027

Strategia de dezvoltare a 
județului Alba

OBIECTIVELE 
DEZVOLTĂRII

04 



3434 35

2021-2027

Strategia de dezvoltare a 
județului Alba

34



35

2021-2027

Strategia de dezvoltare a 
județului Alba

34 35

2021-2027

Strategia de dezvoltare a 
județului Alba

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

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

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

Politica P1.4b: 
Consolidarea 
competitivității, 
internaționalizării 
și digitalizării 
IMM-urilor din 
județ

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

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

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

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
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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

Program 1.1a-1: Infrastructura de transport rutier național/regional: Reabilitarea drumurilor naționale; finalizarea lucrărilor la rețeaua de autostrăzi și 
realizarea de noi conexiuni la acestea; modernizare drumuri județene cu acces direct în rețeaua națională

Program 1.1a-2: Infrastructura rutieră de transport județean și local: Reabilitarea, modernizarea și întreținerea drumurilor județene și locale și a 
lucrărilor de artă conexe

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

Program 1.1a-5: Transportul alternativ: Dezvoltarea infrastructurii de ciclism; extinderea și modernizarea rețelei de trotuare și alei pietonale; dezvoltarea 
infrastructurii de micromobilitate 

Program 1.1a-6: Transportul public: Modernizarea și extinderea sistemului de transport public

Program 1.1a-7 Infrastructura de transport feroviar: Modernizarea infrastructurii de transport feroviar pentru creșterea traficului de călători și marfă

Program 1.1b-1: Introducere rețele de transport gaze naturale: Conectarea la rețeaua de gaze naturale a UAT-urilor neracordate

Program 1.1b-2: Realizare rețele energie electrică: Modernizarea sistemului de stocare și transport al energiei electrice (linii, stații de transformare etc.) 
și electrificarea localităților neracordate la rețea

Program 1.1b-3: Rețele de telecomunicații: Extinderea infrastructurii broadband în județ

Proiecte propuse de UAT-uri in cadrul  următoarelor 
obiective și programe de dezvoltare:
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Program 1.2a-1: Învățământul superior: Dezvoltarea de noi produse educaționale la nivelul universităților, în parteneriat cu companiile din județ

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

Program 1.3a-1: Parcuri industriale, tehnologice și smart: Înființarea și dezvoltarea de parcuri industriale, tehnologice și smart, cu precădere în domeniile 
regionale de specializare inteligentă

Program 1.3b-1: Parteneriat și transfer tehnologic: Dezvoltarea parteneriatelor public-privat, centre de cercetare și mediul academic; sprijinirea 
clusterelor existente la nivel regional

Program 1.4a-1: Incubatoare de afaceri: Dezvoltarea centrelor/incubatoarelor de afaceri și a altor structuri de sprijinire a start-up-urilor

Program 1.4b-1: Tehnologizare: Sprijinirea adoptării de tehnologii avansate de producție care să crească productivitatea muncii

Program 1.5a-1: Infrastructură suport pentru turism și agrement: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice și de recreere, amenajarea de noi 
facilități de agrement

Program 1.5b-1: Atracții și experiențe turistice: Inventarierea și introducerea în circuitul turistice de noi obiective; diversificarea și consolidarea gamei de 
produse / pachete turistice a

Program 1.5b-2: Promovare turistică: Participarea la târguri și expoziții; coordonarea activității centrelor de informare și promovarea turistică; elaborarea 
și distribuirea de materiale de promovare; etc

Program 1.6a-1: Agricultura intensivă: Modernizarea și dezvoltarea fermelor; Investiții în activele fizice ale exploatații agrozootehnice

Program 1.6b-1: Colectarea, depozitare și procesare: Investiții în noi capacități de colectare, depozitare și procesare a produselor agricole

Program 1.6b-2: Comercializare: Reabilitarea și extinderea piețelor agro-alimentare și a târgurilor; înființarea de piețe de gross 

Program 1.6b-3: Consultanță pentru promovare și cooperare: Sprijnirea înființării și funcționării structurilor asociative; dezvoltarea serviciilor de 
consultanță agricolă; oferirea de servicii de informații și consiliere antreprenorială

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea competitivității 
economiei județului

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
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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

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

Politica 2.1.a: 
Regenerarea urbană

Politica 2.1.b: 
Dezvoltarea și creșterea 
atractivității spațiului 
public în mediul rural

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

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

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 pt tineret, 
sportive și agrement
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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 

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

Program 2.1.a-1. Piețe publice și zone pietonale: Investiții în amenajarea și reabilitarea zonelor pietonale, piețelor și scuarurilor, cu precădere de la 
nivelul centrelor istorice

Program 2.1.b-1. Centre civice: Amenajarea spațiilor publice în zona centrală a satelor-reședință

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

Program 2.2.a-1: Învățământ ante preșcolar și preșcolar: Construcția, extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea creșelor și grădinițelor

Program 2.2.a-2: Învățământ primar, gimnazial și liceal: Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlilor primare,  gimnaziale și a liceelor

Program 2.2.a-3: Învățământ superior: Dezvoltarea infrastructurii universitare

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

Program 2.2.b-1: Asistență medicală spitalicească: Extinderea, reabilitarea, modernizarea  și dotarea spitalelor

Program 2.2b-3: Asistența medicală primară și screening: Înființarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarelor umane / cabinetelor de 
medicină de familie 

Program 2.2b-7: Digitalizarea sănătății: Dezvoltarea și implementarea unor soluții de e-sănătate și tele-medicină

Program 2.2.c-1: Comunități marginalizate (DLRC): Înființarea de GAL-uri în zonele urbane și rurale cu comunități marginalizate; elaborarea și 
implementarea strategiilor de dezvoltare de locală în cadrul mecanismului DLRC

Program 2.2.c-2. Protecția copiilor/adolescenților în risc de sărăcie și excluziune: Inființarea, modernizarea, extinderea, echiparea centrelor de zi pentru 
copii și adolescenți

Programul 2.2.c-3. Protecția persoanelor vârstnice: Extinderea rețelei de centre de zi pentru vârstnici și de servicii de terapie ocupațională; extinderea 
serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor dependente și cu venituri reduse

Programul 2.2.c-4: Protecția persoanelor (inclusiv copii) cu dizabilități: Dezvoltarea unei rețele de centre de zi și de centre de tip Respiro pentru persoanele 
cu dizabilități

Programul 2.2.c-5: Protecția altor grupuri vulnerabile: Dezvoltarea serviciilor sociale pentru victimele traficului de persoane și ale violenței domestice; 
reabilitarea persoanelor dependente de alcool și droguri; integrarea socio-profesională a persoanelor eliberate din penitenciare; dezvoltarea de  servicii 
sociale integrate pentru persoanele fără adăpost

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

Proiecte propuse de UAT-uri in cadrul  următoarelor 
obiective și programe de dezvoltare:



42 43

2021-2027

Strategia de dezvoltare a 
județului Alba



44 45

2021-2027

Strategia de dezvoltare a 
județului Alba

Program 2.3.a-1. Alimentare cu apă potabilă: Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei potabile

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

Program 2.3.a-3. Stații de epurare: Construcția de noi stații de epurare și reabilitarea / modernizarea celor existente

Program 2.3.b-1. Iluminat public: Extinderea/ modernizarea rețelelor de iluminat public

Program 2.3.b-2. Energie electrică: Extinderea, modernizarea, reabilitarea rețelelor de distribuție a energiei electrice

Program 2.3.b-3: Gaze naturale: Extinderea, reabilitarea, modernizarea rețelei de distribuție a gazelor naturale

Program 2.4.a-1. Patrimoniul construit: Protecția, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice, reglementarea urbanistică a 
zonelor construite protejate; monitorizarea stării de conservare a monumentelor istorice din județ 

Program 2.4.b-1. Reabilitarea infrastructurii culturale: Dezvoltarea infrastructurii culturale prin reabilitarea și echiparea a spațiilor culturale

Program 2.4.b-2 – Dezvoltări noi de infrastructură culturală: Dezvoltarea infrastructurii culturale prin construirea unor spații adecvate pentru activitățile 
culturale

Program 2.4.b-5. Cultele religioase: Reabilitarea și întreținerea lăcașurilor de cult; realizarea de construcții religioase

Program 2.4.c-1. Infrastructura sportivă: Dezvoltarea de noi baze sportive și completarea infrastructurii sportive existente

Program 2.4.c-2. Evenimente sportive și activități pentru tineret: : Organizarea de evenimente și întreceri sportive

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

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
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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

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

Politica P3.1a: 
Menținerea 
integrității 
și calității 
patrimoniului 
natural și resurselor 
naturale

Politica P3.1b: 
Dezvoltarea 
infrastructurii verzi-
albastre

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

Politica P3.2b: 
Creșterea 
capacității de 
intervenție pentru 
situații 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 P3.4b: 
Promovarea 
tranziției la o 
economie circulară

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

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

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

Program 3.1a-1: Arii naturale protejate: Protecția și valorificarea durabilă a ariilor naturale protejate 

Program 3.1b-2: Spații verzi: Extinderea rețelei de spații verzi, inclusiv prin reconversia terenurilor degradate și crearea unor coridoare verzi-albastre

Program 3.2a-1: Inundații: Realizarea de lucrări de prevenire a riscului la inundații 

Program 3.2a-2: Îmbunătățiri funciare / alunecări de teren: Extinderea și reabilitarea lucrărilor de desecare și de combatere a eroziunii solurilor

Program 3.2b-1: Infrastructura ISU/SMURD: Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea rețelei de unități; dotarea cu vehicule și mijloace moderne 
de intervenție

Program 3.3a-2: Energie regenerabilă: Utilizarea surselor de energie regenerabilă cu precădere în zone montane

Program 3.3b-1: Clădiri publice: Realizarea lucrărilor de eficientizare energetică a clădirilor publice

Program 3.3b-2: Locuințe: Realizarea lucrărilor de eficientizare energetică a locuințelor

Program 3.4a-1: Gestionare deșeuri municipale (în conformitate cu PJGD): Extinderea  și dotarea sistemelor de colectare selectivă pentru deșeuri 
reciclabile, biodeșeuri, deșeuri textile și deșeuri periculoase menajere; investiții în instalații de valorificare/tratare 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

Program 3.5b-2: Situri contaminate: Decontaminarea și ecologizarea siturilor contaminate și potențial contaminate

Proiecte propuse de UAT-uri in cadrul  următoarelor 
obiective și programe de dezvoltare:
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Obiectiv strategic 4: Intărirea 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

Obiectiv sectorial 4.2:

Domeniul: Capacitate administrativă 

Asigurarea resurselor umane, financiare, logistice, 
tehnice și informaționale pentru managementul 
eficient al dezvoltării județului

Politica P4.1a: Digitizarea administrației locale și a 
serviciilor publice oferite de aceasta

Politica P4.1b: Consolidarea cooperării teritoriale, 
a celei între administrația locală și actorii 
relevanți, promovarea transparenței și integrității 
la nivel instituțional

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
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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 

Program 4.2a-1: Infrastructura (logistica) administrativă: Construcția, extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor cu destinație 
administrativă; dotarea serviciilor publice cu echipamente

Program 4.2b-1: Planificare și control: Elaborarea / actualizarea de strategii de dezvoltare (inclusiv planuri sectoriale), documentații de amenajarea 
teritoriului și urbanism

LEGENDA

Obiectiv strategic 4: Intărirea 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 

Obiectiv sectorial 4.2: Domeniul: Capacitate administrativă 

Asigurarea resurselor umane, financiare, logistice, tehnice și informaționale 
pentru managementul eficient al dezvoltării județului

Proiecte propuse de UAT-uri in cadrul  următoarelor 
obiective și programe de dezvoltare:
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Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea competitivității economiei județului Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor 
ce asigură creșterea calității vieții în zonele urbane și rurale ale 
județului

Obiective  sectoriale / Politici Obiective  sectoriale / Politici

1.1: Domeniul: 
Conectivitate, 
Accesibilitate și 
Mobilitate Durabilă

1.2: Domeniul: 
Forță de muncă

1.3: Domeniul: 
Specializare eco-
nomică inteligentă

1.4: Domeniul: 
Antreprenoriat și 
IMM-uri

1.5: Domeniul: 
Turism

1.6: Domeniul: 
Agricultură

2.1: Domeniul: 
Spațiul public

2.2. Domeniul: Incluziune și acces nediscrimi-
natoriu la educație, sănătate și servicii sociale

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

Politica P1.1b: 
Dezvoltarea 
rețelelor de trans-
port de energie și 
a conectivității TIC 
regionale

Politica P1.2a: 
Adaptarea ofertei ed-
ucaționale la cerințele 
pieței muncii
Politica P1.2b: 
Promovarea 
învățării pe tot 
parcursul vieții și 
a mobilității forței 
de muncă
Politica P1.2c: Îm-
bunătățirea accesului 
pe piața muncii

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

Politica P1.3-b: 
Consolidarea 
activităților de cer-
cetare, dezvoltare, 
inovare 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 

Politica 1.5a: 
Dezvoltarea infra-
structurii 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

Politica P1.6a: 
Tranziția de la 
o agricultură de 
subzistență la una 
competitivă pe 
piața globală
Politica P1.6b: 
Consolidarea și 
echilibrarea lanțu-
rilor alimentare 
și promovarea 
produselor și a 
siguranței ali-
mentare

Politica 2.1.a.  
Regenerarea 
urbană

Politica 2.1.b.  
Dezvoltarea și 
creșterea atrac-
tivității spațiului 
public în mediul 
rural

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 Programe

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

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

Program 1.1a-3: 
Variante ocolitoare 
/ șosele de centură

Program 1.1a-4: 
Noduri multi-
modale

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 1.1b-2: 
Realizare rețele 
energie electrică

Program 1.1b-3: 
Rețele de teleco-
municații

Program 1.2a-1: 
Învățământul 
superior

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

Program 1.2.b-1: 
Învățarea pe tot 
parcursul vieții

Program 1.2b-2: 
Mobilitatea forței 
de muncă

Program 1.2.c-1: 
Integrare 
socio-profesională 
a persoanelor in-
active sau ocupate 
informal

Program 1.2.c-2: 
Asigurarea 
echilibrului dintre 
viața profesională 
și personală a 
angajaților

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

Program 1.3a-2: 
Infrastructura CDI

Program 1.3b-1: 
Parteneriat și 
transfer tehnologic

Program 1.3b-2: 
Competențe

Program 1.4a-1: 
Incubatoare de 
afaceri

Program 1.4a-2: 
Sprijin antre-
prenorial

Program 1.4b-1: 
Tehnologizare

Program 1.4b-2: 
Digitalizare

Program 1.4b-3: 
Internaționalizare

Program 1.5a-1: 
Infrastruc-
tură-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 expe-
riențe turistice

Program 1.5b-2: 
Promovare 
turistică

Program 1.5b-3: 
Cooperare

Program 1.5b-4: 
Formare continuă

Program 1.5c-1: 
Trasee cultur-
al-turistice

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 1.6a-5: 
Agricultura 
conservativă: 

Program 1.6b-1: 
Colectare, depozi-
tare și procesare

Program 1.6b-2: 
Comercializare

Program 1.6b-3: 
Consultanță 
pentru promovare 
și cooperare

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

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 person-
alului medical

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

5. MATRICEA COORDONĂRII OBIECTIVE – POLITICI – PROGRAME 
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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

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 Obiective  sectoriale / Politici

2.3. Domeniul: Utilități 
publice de bază

2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric 
și facilitățile cultural-spotive și de 
recreere

3.1: Domeniul: 
Patrimoniul natural, 
biodiversitatea și 
infrastructura verde

3.2: Domeniul: Schim-
bări 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 2.3.a. Creșterea 
accesibilității la 
infrastructura și serviciile 
de alimentare cu apă și 
canalizare

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

Politica 2.4.a: Conservarea și valorifi-
carea patrimoniului cultural

Politica 2.4.b. Creșterea și diversificar-
ea ofertei și consumului cultural

Politica 2.4.c. Dezvoltarea infrastruc-
turii și serviciilor pt tineret, sportive și 
agrement

Politica P3.1a: 
Menținerea integrității 
și calității patrimoniului 
natural și resurselor 
naturale

Politica P3.1b. Dezvol-
tarea infrastructurii 
verzi-albastre

Politica P3.2a: Manage-
mentul riscurilor și al 
situațiilor de urgență

Politica P3.2b: 
Creșterea capacității 
de intervenție pentru 
situații 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: Coor-
donarea măsurilor de 
gestionare a deșeurilor 
pentru marca 
Alba-Verde

Politica P3.4b: Pro-
movarea tranziției la o 
economie circulară

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

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

Programe Programe

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

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 infra-
structurii 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 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 3.1a-1: 
Protecția și valorificarea 
durabilă a ariilor 
naturale protejate

Program 3.1a-2: 
Educație și informare 
în domeniul patrimoni-
ului natural

Program 3.1b-1: 
Creșterea conectivității 
ecologice a localităților

Program 3.1b-2: Extin-
derea rețelei de spații 
verzi, inclusiv prin 
reconversia terenurilor 
degradate și crearea 
unor coridoare verzi-al-
bastre

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 3.3b-3: 
Întreprinderi

Program 3.3b-4: Comu-
nicare și educare

Program 3.4a-1: 
Gestionare deșeuri 
municipale (în confor-
mitate 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: Comu-
nicare și educare

Program 3.5a-1: 
Poluarea aerului

Program 3.5a-2: 
Poluarea fonică

Program 3.5a-3: 
Poluarea apelor

Program 3.5b-1:  
Analiza siturilor degra-
date/poluate

Program 3.5b-2: 
Decontaminarea și 
ecologizarea siturilor 
contaminate
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6. MATRICEA DE FAZARE A PROCESULUI DE MONITORIZARE A 
IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI ALBA

Monitorizarea și evaluarea imple-

mentării Strategiei de Dezvoltare se 

realizează pe perioada 2020-2030, 

divizată în cinci faze distincte ce 

acoperă finalizarea procesului de 

formulare a strategiei, pregătirea 

proiectelor și implementarea aces-

tora.

Perioada 2020-2025: Pentru monitorizarea procesului de implementare a Strategia de 
Dezvoltare a Județului Alba se vor utiliza pachete de indicatori specifici fiecărei faze 
a procesului, considerând particularitățile proiectului și ale finanțării. Pentru fazele 
de pregătire a proiectelor finanțate din bugetul local (Clasa A) sau pentru depunere 
de proiecte în cazul proiectelor finanțate din fonduri europene (Clasa B), CJ Alba va 
realiza activități de monitorizare a indicatorilor ce privesc procesul de contractare a 
proiectelor din clasa A și separat pentru proiectele din clasa B și care vor urma ghidul 
aplicantului pentru fiecare tip de proiect.

Perioada 2026-2030: Pentru monitorizarea implementării proiectelor până la recepția 
acestora, vor fi urmăriți indicatori specifici, precizați de elaboratori în cadrul 
documentațiilor de proiectare și execuție (sau prin contractele de finanțare). De la 
caz la caz, acești indicatori se referă atât la rezultatul direct al fiecărui proiect (ex. 
lungime de drum reabilitat, lungime rețea de apă, număr de clase din unități de 
învățământ modernizate, etc.), cât și la impactul asupra dezvoltării economice și 
sociale (locuri de muncă create, procent de scădere a abandonului școlar, număr de 
vizitatori, etc.). Finalizarea execuției și procesul de recepție a lucrărilor se vor realiza și 
încheia, în funcție de complexitatea proiectului, în perioada 2029-2030.
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Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5

Elaborare 
SDJAlba

Realizare 
aprobare studii 
și proiecte

Semnare 
contracte de 
finanțare

Achiziții publice 
și semnare 
contracte

Semnare 
contracte de 
finanțare

Realizarea și finalizarea serviciilor contractate

2020 2021/2023 2024/2025 2025 / 2026 2027 / 2030

Elaborare și

aprobare SDJ 
ALBA de către 
CJ Alba

Achiziții publice 
pt. realizare 
documentații, 
studii tehnice

Realizare / 
avizare/

aprobare

documentații 
tehnice

Achiziții publice 
pt executare 
lucrări și servicii

Semnare 
contracte de 
finanțare 
lucrări și servicii

Proiecte în 
execuție

Proiecte în 
execuție

Proiecte în 
execuție

Contractare, 
realizare / 
aprobare

documentații 
studii tehnice

Semnare 
contracte de 
finanțare 
lucrări și servicii

Proiecte în 
execuție

Încheiere și 
recepție proiect

Încheiere și 
recepție proiect

Raportare

anuală

Raportare

anuală

Raportare

anuală

Raportare

anuală

Raportare

anuală

Raportare

anuală

Raportare

anuală

Raportare

Raportare Fază Raportare Fază Raportare Fază Raportare Fază Raportare Fază

Raportare 
Programare
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