
 

fost odată ca niciodată... 
 

...o cetate plină de emoții și amintiri, o comunitate care prin fonduri europene încearcă să-și 

valorifice trecutul! 

Cele trei proiecte care transformă patrimoniul local într-o poveste cu turiști fericiți reprezintă 

unul din cele mai mari eforturi investiționale ale autorităților din Alba Iulia.  Istoria are rădăcini adânci 

aici! Fortificația de tip Vauban este construită pe un castru roman și pe cetatea medievală Bălgrad. 

Proiectele „Reabilitarea Centrului Istoric Traseul Estic, Traseul Sudic, Traseul Nordic Fortificația de 

tip Vauban - Alba Iulia - căi de acces, iluminat și mobilier urban specific” și „Reabilitarea Centrului Istoric 

Alba Iulia, Fortificația de tip Vauban - căi de acces, iluminat, exterior și mobilier urban zona interioară”, 

alături de „Respiră aerul istoriei” sunt proiecte implementate de municipalitatea din Alba Iulia prin 

POR, DMI 5.1 (primele două) și DMI 5.3 (cel de-al treilea). 

Trecutul are viitor! 
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Succesul e... MOLIPSITOR! 
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Reabilitarea şi promovarea Centrului Istoric Alba Iulia 
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fost odată ca niciodată... 

�� 

Servicii integrate pentru Persoane cu Nevoi Speciale Alba 

Incluziune socială și pe piața muncii prin întreprinderi sociale 

�� 
 

...o grijă permanentă pentru cei cărora soarta le-a făcut mai anevoios drumul în viaţă.  

Proiectul Servicii integrate pentru Persoane cu Nevoi Speciale a fost finanţat prin POR,  DMI 3.2 

şi a vizat reabilitarea a 5 locaţii dezafectate din Aiud, Abrud, Blaj, Cugir şi Zlatna şi transformarea lor 

în centre comunitare care să ofere servicii sociale persoanelor din grupuri vulnerabile. 

Această iniţitivă a Consiliului Judeţean Alba a fost continuată prin proiectul Incluziune socială și 

pe piața muncii prin întreprinderi sociale finanţat prin POSDRU, DMI 6.1., prin care au fost create 3 

structuri de economie socială - două întreprinderi sociale (servicii de curăţenie-spaţii verzi- tâmplărie şi 

servicii de copiere - design computerizat)  și o fermă de trandafiri. Valoarea cumulată a celor două 
proiecte este de aproape 20 de milioane de lei. 

Povestea incluziunii se scrie pas cu pas! 

�� 

 
 

   
 

�� 

Succesul e... MOLIPSITOR! 
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fost odată ca niciodată... 

 

...o poveste despre o zi obișnuită din viaţa a 100 de vârstnici care ieșeau la picnic, la ceai, în 

livadă, făceau grădinărit sau plimbări de seară la lumina felinarelor. O poveste inspirată din fapte reale 

petrecute în Cealaltă Capitală a României: Alba Iulia. O poveste care este rezultatul direct al unui 

proiect implementat prin POR, Axa 1. 

Proiectul a vizat trei direcţii de acţiune pentru îmbunătățirea calității vieții vârstnicilor: 

reabilitarea și modernizarea spațiilor existente, construcția și amenajarea de spații noi și dotarea cu 

echipamente. Prin implementarea proiectului s-au realizat reabilitarea termică, modernizarea, 

refacerea climatului de locuire, dotarea cu echipamente necesare serviciilor socio-medicale, dar și 

refuncționalizarea unor spații ale căminului pentru necesitățile specifice ale persoanelor cu nevoi 

speciale. De asemenea, printr-un proiect finanţat prin POSCCE care a vizat mai multe instituţii 

publice din Alba Iulia, au fost instalate panouri fotovoltaice şi panouri solare pentru încălzirea apei. 

În trecut, ei au fost sprijinul comunității noastre. Acum este vremea să ne transformăm noi în 

stâlpul vieții lor... 
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Succesul e... MOLIPSITOR! 
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Reabilitarea și extinderea Căminului de Persoane Vârstnice Alba Iulia 
 

Asigurarea sustenabilităţii energetice din surse alternative a unor 

instituţii publice din Alba Iulia  
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