
Programul Operaţional Regional 2007-2013. Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere.
Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană. Sub-domeniul: Centre urbane.

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Alba Iulia

Municipiul Alba Iulia | Orașul locuitorilor. Orașul turiștilor. Orașul investitorilor. 1

Strategia dezvoltării zonei de acțiune urbană

Viziunea dezvoltării

Alba Iulia reprezintă un centru urban, municipiu reședință de județ, definit legal și instituțional - de
interes național, concentrând interesele rezidențiale, economice, educaționale, sociale sau
administrative a peste 100 000 de locuitori. Accesibilitatea sa este foarte bună, fiind dimensionată
rutier la întretăierea coridorului IV Pan European cu DN 1 / E81 (inclusiv șoseaua de centură), DN 74
și viitoarea şosea expres Sebeş – Turda; este tranzitat feroviar de magistrala ferată dublu electrificată
200 Brașov – Curtici, interconectată cu magistrala 300 București – Oradea și relaționat aerian prin
intermediul aeroporturilor internaționale de la Sibiu, Cluj Napoca sau Târgu Mureș.

Alba Iulia este capitala de suflet a neamului românesc, simbol al unităţii românilor şi românismului de
pretutindeni, iar Cetatea Alba Carolina reprezintă un liant viu între secole de istorie, cultură şi
civilizaţii europene succesive, o mare grădină în mișcare ce conservă între zidurile sale vitalitatea şi
moştenirea generaţiilor care s-au succedat perpetuu pe teritoriul actualului municipiu; Cetatea
deține resurse turistice antropice cu o concentrare foarte mare, fiind probabil, locul cel mai încărcat
de istorie de pe teritoriul României, iar în fiecare an, este vectorul central de desfăşurare a
manifestărilor prilejuite de Ziua Naţională a României.

Municipiul revelează și etalează în interiorul său ample şi pertinente mărturii documentare şi
arhitecturale ale vieţii şi evoluţiilor poporului român, dar şi ale naţiunilor europene, etalând o
combinație unică de elemente competitive care îi potențează dezvoltarea: istoria, patrimoniul - de
interes național și internațional, precum și mediul urban și educațional.

Viziunea dezvoltării pe perioada 2009-2020 se bazează pe un fundament istoric de factură romană,
cizelat de cultura germană și purtător de valori de simbol inestimabile, precum fortificația militară de
tip Vauban, a doua ca mărime și printre cele mai bine prezervate din Europa, cel mai semnificativ
ansamblu de plastică figurativă barocă din Transilvania și una din cele 7 minuni ale României.
Poziționarea geostrategică, patrimoniul urban și opțiunea dezvoltării educaționale (în special
universitare), corelează compozitul moștenirii cultural istorice de calitatea capitalului uman, care, pe
cale de consecință, la nivelul reprezentativității sale în viața economică și socială a comunității,
definește strategic opțiunile de dezvoltare aferente Municipiului astfel:

ALBA IULIA Orașul locuitorilor
ALBA IULIA Orașul turiștilor
ALBA IULIA Orașul investitorilor

Viziunea de dezvoltare 2020 a municipiului Alba Iulia poate fi formulată:
 ALBA IULIA un oraș apreciat de locuitorii săi;

un patrimoniu cultural deschis și atractiv pentru turiști;
un centru urban de dezvoltare economică competitivă și sustenabilă, deschis
către cunoaștere și provocărilor tehnologice și informatice ale viitorului.
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Obiective strategice

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Alba Iulia (PIDU) propune politici, obiective
specifice, programe și proiecte care concură la atingerea următoarelor obiective strategice:

 Îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Alba Iulia pe criterii durabile
 Alba Iulia – destinație turistică de excelență și atractivă
 Dezvoltarea calitativă a mediului de afaceri și sprijinirea antreprenorialului inovativ și

competitiv

În cadrul PIDU a municipiului Alba Iulia, viziunea de dezvoltare acceptă, integrează și personalizează
în interes local, elemente actuale ale tendințelor de globalizare prin creșterea mobilității factorilor de
producție și a capitalului, respectiv recunoașterea dezvoltării mecanismelor urbane ca forță pozitivă
în realizarea obiectivelor strategice naționale de îmbunătățire a standardelor de locuire, coeziunii
teritoriale, incluziunii sociale și a durabilității; alocarea de resurse locale calibrate în concordanță cu
importanța strategică a dezvoltării urbane; utilizarea avantajelor tehnologiei informaționale și
comunicaționale; realizarea de parteneriate cu sectorul privat bazate pe interese comune de
dezvoltare, cu aport plusvaloric în viața comunitară.

Politici și programe

Politicile și programele subsumate obiectivelor strategice, generale și specifice enunțate mai jos, sunt
sinergice și concură la materializarea obiectivelor Planului Național de Dezvoltare 2007 – 2013,
Programului de Guvernare 2009 – 2012, Planului de Dezvoltare al Regiunii Centru 2007 - 2013,
Strategiei de Dezvoltare a Județului Alba 2007 - 2013 și Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Alba
Iulia.

Materializarea lor are la bază proiecte și acțiuni care vor fi depuse spre finanțare în cadrul
programelor de finanțare subsecvente Cadrului Strategic Național de Referință și Programului de
Guvernare, fiind esențialmente finanțate prin intermediul fondurilor structurale, de coeziune,
comunitare și guvernamentale prin intermediul aplicațiilor programelor operaționale sau naționale (a
se vedea capitolul 3).

ALBA IULIA - Orașul locuitorilor

Obiectiv Strategic 1
Îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Alba Iulia pe criterii durabile

Obiectivul General I:
Construcţia, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii și suprastructurii locale

Politica P1 – Transport și mobilitate
Obiectivul Specific - OS 1
Creşterea accesibilităţii şi mobilităţii transportului de persoane şi mărfuri în condiţii de siguranţă la
nivelul Municipiului Alba Iulia
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Programe
 Program OS1. P1 - 1: Interconectarea optimă a Municipiului Alba Iulia cu coridorul IV PAN

European și centura ocolitoare
 Program OS1. P1 - 2: Reabilitarea/modernizarea reţelei de drumuri locale / străzi urbane,

inclusiv pasaje şi poduri
 Program OS1. P1 - 3: Management optimizat și securizat al traficului urban și de tranzit
 Program OS1. P1 - 4: Realizarea unui sistem de transport public intercomunitar în arealul

Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia (AIDA), inclusiv sistem unic de stații,
mobilier aferent, taxare, ghidaj

 Program OS1. P1 - 5: Reabilitarea și modernizarea Gării CFR și Autogării Alba Iulia, inclusiv
triaj Bărăbanț

 Program OS1. P1 - 6: Realizare aerodrom Alba Iulia – Vințu de Jos
 Program OS1. P1 - 7: Înnoirea parcului auto transport călători și promovarea tehnologiilor

verzi în domeniul transportului

Politica P2 - Mediu
Obiectivul Specific OS 2
Dezvoltarea echipării tehnico-edilitare, de deșeuri, a calității factorilor de mediu și îmbunătăţirea
infrastructurii de prevenire a riscurilor naturale

Programe
 Program OS2. P2 - 1: Extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare pentru apa uzată, inclusiv

a capacității de epurare / Extinderea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei potabile
 Program OS2. P2 - 2: Asigurarea unor măsuri suplimentare de siguranța a alimentarii

continue și protecția apei tratate
 Program OS2. P2 - 3: Managementul integrat al deșeurilor urbane în cadrul Asociației

Intercomunitare SALUBRIS
 Program OS2. P2 - 4: Colectarea selectivă a deșeurilor
 Program OS2. P2 - 5: Ecologizarea siturilor urbane degradate
 Program OS2. P6 - 7: Campanii de educație ecologică, de întreținere și apărare a

patrimoniului public construit/amenajat
 Program OS2. P2 - 7: Protecția și extinderea fondului forestier municipal
 Program OS2. P2 - 8: Decolmatarea, amenajarea și extinderea canalelor de gardă și preluare

a torenților de pe versanți

Politica P3 – Energie și siguranță energetică
Obiectivul Specific OS 3
Eficiență și securitate energetică sustenabilă

Programe
 Program OS3. P3 - 1: Izolarea termică a fondului locativ construit până în 1990
 Program OS3. P3 - 2: Modernizarea sistemului de iluminat public urban
 Program OS3. P3 - 3: Modernizarea sistemului de iluminat de artă și decorativ
 Program OS3. P3 - 4: Stimularea utilizării de echipamente energetice eficiente
 Program OS3. P3 - 5: Dezvoltarea de capacități de producție energie verde
 Program OS3. P3 - 6: Casa Verde
 Program OS3. P3 - 7: Educație civică pentru consum rațional, eficient și utilizare energii

alternative
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Obiectivul General II:
Regenerarea spațiului urban și îmbunătățirea calității infrastructurale și operaționale a serviciilor
publice

Politica P4 – Urbanism și gestiune patrimonială urbană
Obiectivul Specific OS 4
Habitat rezidențial și comunitar confortabil și durabil. Creşterea atractivităţii teritoriale şi
funcţionalităţii domeniului public

Programe
 Program OS4. P4 - 1: Reactualizarea Planului de Urbanism General
 Program OS4. P4 - 2: Realizarea, extinderea și modernizarea parcajelor urbane
 Program OS4. P4 - 3: Reabilitarea şi modernizarea spaţiului public dintre blocuri și zonele

rezidențiale, inclusiv dotarea cu mobilier urban
 Program OS4. P4 - 4: Managementul cartierelor urbane
 Program OS4. P4 - 5: Modernizarea și dotarea pieţelor agro-alimentare de cartier
 Program OS4. P4 - 6: Regenerarea, extinderea suprafeţei zonelor verzi, parcurilor și

piațetelor
 Program OS4. P4 – 7: Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea fondului public

construit
 Program OS4. P4 - 8: Amenajarea zonelor de agrement aferente municipiului
 Program OS4. P4 - 9: Piste pentru bicicliști
 Program OS4. P4 - 10: Îmbunătățirea accesului instituțional, rezidențial și aferent spațiilor

publice pentru persoanele cu dizabilități
 Program OS4. P4 - 11: Sisteme de gestiune geospațială a informației despre teritoriu
 Program OS4. P4 - 12: Alba Iulia – oraș digital

Politica P5 - Sănătate
Obiectivul Specific OS 5
Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate și oferirea cetăţenilor de
servicii medicale de calitate, eficiente și prompte

Programe
 Program OS5. P5 - 1: Construirea, reabilitarea, modernizarea și dotarea facilităților Spitalului

Județean de Urgență Alba și ambulatoriilor / dispensarelor locale
 Program OS5. P5 - 2: Construirea Spitalului Regional de Urgență Alba
 Program OS5. P5 - 3: Calitate, eficiență, siguranță în serviciile de sănătate
 Program OS5. P5 - 4: Sprijinirea cabinetelor medicilor de familie
 Program OS5. P5 - 5: E-sănătate

Politica P6 – Educație
Obiectivul Specific OS 6
Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de educație preuniversitară și
universitară, cercetare, precum și de formare profesională

Programe
 Program OS6. P6 - 1: Dezvoltarea infrastructurii de educație preuniversitară
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 Program OS6. P6 - 2: Îmbunătățirea infrastructurii de educație universitară și cercetare,
inclusiv a spațiilor de cazare aferente

 Program OS6. P6 - 3: Dezvoltarea infrastructurii învățământului vocațional și de formare
profesională continuă pentru adulți

 Program OS6. P6 - 4: Adaptabilitate la cerințele pieții muncii, calitate, inovare și excelență în
educație

 Program OS6. P6 - 5: E-educație

Politica P7 – Servicii sociale
Obiectivul Specific OS 7
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale funcționale în
municipiul Alba Iulia

Programe
 Program OS7. P7 - 1: Strategia de dezvoltare și îmbunătățire a calității serviciilor sociale în

Municipiul Alba Iulia și arealul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia
 Program OS7. P7 - 2: Înființarea unui Complex multifuncțional de servicii sociale în Cartierul

Lumea Nouă
 Program OS7. P7 - 3: Înființarea și sprijinirea dezvoltării de ateliere protejate pentru

persoanelor cu dizabilități
 Program OS7. P7 - 4: Înființarea unui Complex multifuncțional de servicii sociale pentru tineri
 Program OS7. P7 - 5: Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii, serviciilor și

calității serviciilor sociale pentru centrele și căminele de persoane vârstnice
 Program OS7. P7 - 6: Cantina Socială a Orașului
 Program OS7. P7 - 7: Descentralizarea administrării serviciilor sociale către furnizori privați

acreditați (parteneriat public privat transparent și eficient)
 Program OS7. P7 - 8: Managementul calității în serviciile sociale locale

Politica P8 - Siguranța publică și situații de urgență
Obiectivul Specific OS 8
Siguranță publică și capacitate operațională crescută de intervenții în caz de urgență

Programe
 Program OS8. P8 - 1: Creșterea siguranței, securității și ordinii în spațiile publice, reducerea

numărului de contravenții și infracțiuni
 Program OS8. P8 - 2: Creșterea capacității logistice și umane de supraveghere a spațiilor

publice
 Program OS8. P8 - 3: Interoperabilitate crescută între serviciile implicate în siguranța

cetățeanului și combaterea criminalității
 Program OS8. P8 - 4: Extinderea bazei de dotare, capacității umane și profesionale de

intervenție în caz de urgență
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Obiectivul General III:
Dezvoltarea resurselor umane din municipiul Alba Iulia

Politica P9 – Resurse Umane
Obiectivul Specific OS 9
Dezvoltarea competitivă și adaptată a capitalului uman

Programe
 Program OS9. P9 - 1: Prevenirea abandonului școlar
 Program OS9. P9 – 2: Formare profesională continuă
 Program OS9. P9 - 3: Antreprenoriat și cultură antreprenorială
 Program OS9. P9 - 4: Economie socială și măsuri active de ocupare

Obiectivul General IV:
Dezvoltarea capacității administrative a Municipiului Alba Iulia

Politica P10 – Administrație Publică
Obiectivul Specific OS 10
Bună guvernare în unitatea administrativ teritorială Alba Iulia

Programe
 Program OS10. P10 – 1: Resurse umane competente, profesioniste, motivate, loiale
 Program OS10. P10 – 2: Servicii administrative de calitate și prompte, inclusiv

E-administrație
 Program OS10. P10 – 3: Sistem de raportare și evaluare a performanţelor managementului

public şi executivului din administraţiile locale
 Program OS10. P10 – 4: Gestionarea integrată, unitară și transparentă a documentelor,

deciziilor adoptate și activităților desfășurate
 Program OS10. P10 – 5: Twinining comunitar și instituțional transnațional asociat cu

programe de cooperare externă și transfer de know how
 Program OS10. P10 – 6: Strategie de dezvoltare şi amenajare teritorială a AIDA (territorial

inteligence)
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ALBA IULIA Orașul turiștilor

Obiectiv Strategic 2
Alba Iulia – destinație turistică de excelență și atractivă

Obiectivul General V
Alba Iulia – Brand turistic. Dezvoltarea turismului cultural-istoric, de afaceri și promovarea imaginii
orașului

Politica P11 – Turism
Obiectivul Specific - OS 11
Restaurarea, conservarea, protejarea, reconversia, reabilitarea și modernizarea infrastructurilor
aferente patrimoniului cultural și istoric în scopul valorificării durabile și promovării Albei Iulia ca
destinație turistică

Programe
 Program OS11. P11 – 1: Restaurarea, conservarea, protejarea, reconversia, reabilitarea și

modernizarea infrastructurii Cetății Alba Carolina
 Program OS11. P11 – 2: Restaurarea, conservarea, protejarea, reconversia, reabilitarea și

modernizarea clădirilor și obiectivelor de patrimoniu aflate în proprietatea publică
 Program OS11. P11 – 3: Conservarea şi punerea în valoare a siturilor arheologice
 Program OS11. P11 – 4: Valorificarea potențialului turistic și de agrement a resurselor

naturale
 Program OS11. P11 – 5: Crearea, modernizarea, extinderea structurilor de cazare și

agrement turistic cu utilitățile aferente
 Program OS11. P11 – 6: Crearea si promovarea brandului „Alba Iulia”. Alba Iulia – destinație

turistică
 Program OS11. P11 – 7: E-turism
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ALBA IULIA Orașul investitorilor.

Obiectiv Strategic 3
Dezvoltarea calitativă a mediului de afaceri și sprijinirea antreprenorialului inovativ și competitiv.

Obiectivul General VI
Competitivitate economică și locuri de muncă.

Politica P12 – Economie
Obiectivul Specific - OS 12
Dezvoltare economică competitivă bazată pe (eco) producție, logistice, servicii și ocupare sustenabilă
și motivantă a forței de muncă

Programe
 Program OS12. P12 – 1: Regenerarea / reutilizarea siturilor, clădirilor și facilităților aferente

fostei platforme industriale
 Program OS12. P12 – 2: Stimularea dezvoltării de afaceri în Zona de Dezvoltare Economică

Alba Iulia
 Program OS12. P12 – 3: Dezvoltarea performantă a activităților economice ale Incubatorului

de Afaceri Alba Iulia
 Program OS12. P12 – 4: Atragerea de noi investiții în municipiul Alba Iulia și consolidarea

celor existente
 Program OS12. P12 – 5: Aplicarea inovațiilor și tehnologiilor noi, inclusiv brevete și invenții

patentate, precum și a avantajelor TIC
 Program OS12. P12 – 6: Stimularea asigurării sustenabilității energetice a agenților economici

și reducerea costurilor de producție
 Program OS12. P12 – 7: Diversificarea și profesionalizarea serviciilor de consultanță furnizate

agenților economici locali
 Program OS12. P12 – 8: E-business și E - commerce
 Program OS12. P12 – 9: Branding și marketing de produs și firmă

******************


