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Introducere 

Dezvoltarea locală este un subiect abordat cu interes de către Municipiul Alba Iulia de-a lungul 

anilor, prin diferite acțiuni și proiecte, cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții în comunitățile 

locale. Dacă plasăm dezvoltarea locală în responsabilitatea comunității avem un instrument 

eficient care mobilizează și implică comunitatea. Importanța și avantajele folosirii unui astfel de 

instrument sunt multiple: cetățenii devin parteneri activi în ceea ce înseamnă dezvoltarea locală; 

se pleacă de la o nevoie reală și se identifică soluția adecvată în acel context specific; parteneriatul 

local devine o resursă prin care sunt implicate mai multe sectoare ale societății; se asigură 

flexibilitatea intervențiilor care sunt orientate și direcționate în funcție de nevoile specifice; sunt 

promovate abordări extinse care pot merge de la combaterea sărăciei la stoparea schimbărilor 

climatice; se înregistrează efectul multiplicator și sustenabil, etc. Abordarea DLRC va contribui la 

implicarea nivelului local din Alba Iulia și va consolida sentimentul de apartenență și proprietate al 

comunității, prin abordare integrată și concentrarea acțiunilor într-un teritoriu delimitat. Având la 

bază nevoile și potențialul local, implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală va determina 

dezvoltarea locală prin responsabilizarea comunității. 

Interesul Municipiului Alba Iulia în ceea ce privește responsabilizarea și implicarea comunității 

locale în dezvoltarea orașului este ilustrat de proiectul Barometrul comunităţii locale, un 

instrument de lucru creat pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea urbană. Prin intermediul acestui 

instrument sunt relevate satisfacţia locuitorilor din Alba Iulia faţă de calitatea vieţii, reprezentările 

turiştilor şi vizitatorilor faţă de Cetatea istorică, opiniile şi propunerile populaţiei tinere, precum și 

alte aspecte importante pentru dezvoltarea urbană prin intermediul comunității locale. 

http://www.apulum.ro/images/uploads/fisiere/Barometru_2015.pdf 

Dezvoltarea Locală aflată în Responsabilitatea Comunității, înseamnă pentru Administrația 

Municipiului Alba Iulia  combaterea sărăciei și a excluziunii sociale de la nivelul municipiului, într-

un teritoriu clar delimitat și caracterizat de prezența celei mai mari “pungi de sărăcie“ la nivelul 

orașului – cartierul Lumea Nouă. Dezvoltarea responsabilă și comunitară a orașului se va realiza 

prin mobilizarea și implicarea comunității, prin implicarea actorilor relevanți din municipiu. Analiza 

problemelor se realizează în contextul local, în mediul specific al comunității marginalizate și acest 

fapt asigură centrarea eficientă a intervențiilor realizate din SDL. Îmbunătățirea calității vieții 

persoanelor din teritoriul SDL care se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, se va realiza prin 

consolidarea unui parteneriat local între sectorul public, sectorul privat și societatea civilă. Există o 

evidentă legătură între comunitate și teritoriu și de aici necesitatea de a crea o strategie 

multidimensională, care să răspundă nevoilor specifice ale comunității locale și să asigure 

intervenții teritoriale integrate.  

DLRC este importantă pentru Alba Iulia pentru că oferă o abordare integrată, o intervenție pe 

termen lung și un efort coroborat al comunității împreună cu autorități locale, sector privat și 

societate civilă.  

În Cererea de finanțare a proiectului Alba Iulia – Comunitate locală responsabilă au fost incluse 

două zone urbane marginalizate (ZUM) Zona G2 – Cartierul Cetate și Zona Lumea Nouă, zone ce au 

fost definite ca fiind marginalizate în Atlasul zonelor urbane marginalizate din România, pe baza 

http://www.apulum.ro/images/uploads/fisiere/Barometru_2015.pdf
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celor 3 criterii care le definesc: capitalul uman scăzut, gradul de ocupare redus și condițiile de 

locuire precare. În Zona G2 – Cartierul Cetate, a existat, încă din 2010, o situaţie juridică 

neclarificată a multor locatari la care s-au adăugat numeroase probleme de siguranță. Din cauza 

acestor factori Zona G2 este în curs de depopulare, nemaiputând face obiectul prezentei Strategii. 

Teritoriul vizat de SDL cuprinde o zonă marginalizată – o parte din cartierul Lumea Nouă, cu o 

populație estimată în anul 2011, la 544 de persoane. Cartierul Lumea Nouă este un cartier 

periferic, situat în partea de nord-est a orașului Alba Iulia. Istoria cartierului este lungă, estimându-

se că romii locuiesc în Lumea Nouă, încă din secolul XVII. De-a lungul timpului Lumea Nouă, s-a 

extins tot mai mult, devenind un cartier aglomerat, sordid, de tip ghetto urban, o suburbie în mare 

parte formată din locuinţe improvizate. Condus de legile sărăciei, astăzi cartierul Lumea Nouă are 

nevoie de intervenții integrate ca să nu mai aibă statut de zonă marginalizată. 

Scopul Asociației Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă îl constituie mobilizarea și 

implicarea organizațiilor locale și a comunităților dezavantajate de la nivelul Municipiului Alba 

Iulia, în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă acestea, printr-o abordare 

multisectorială. Prin asumarea acestui obiectiv general, contribuie la implementarea noului 

instrument de dezvoltare teritorială propus de către Comisia Europeană pentru perioada de 

programare 2014-2020, respectiv Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității, în 

vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin formarea unui 

parteneriat local și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală. Mobilizarea, implicarea și 

informarea factorilor relevanți de la nivelul Municipiului Alba Iulia și a persoanelor din 

comunitățile marginalizate implică o creștere semnificativă a responsabilității acestora pentru a 

crește nivelul de trai în teritoriul SDL delimitat corespunzător. Pe termen scurt, prin realizarea 

strategiei, comunitatea este singura responsabilă pentru prioritizarea principalelor soluții pentru 

rezolvarea problemelor identificate, având în vedere și atuurile existente și potențiale ale zonei. Pe 

termen lung, proiectele prioritizate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală aprobată la nivelul 

Municipiului Alba Iulia, atât pe POR cât și pe POCU, vor genera schimbări de ordin social și 

economic în cadrul zonelor marginalizate din teritoriul SDL, prin îmbunătățirea calității vieții, 

creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică din teritoriul 

SDL. 

1. Prezentarea generală a municipiului  

1.1  Principalele caracteristici geografice, incluzând hărți 

Teritoriul administrativ al Municipiului Alba Iulia, având o suprafață totală de 10.249,06 ha, este 

localizat în partea central-vestică a României, în centrul județului Alba, în interiorul arcului 

intracarpatic, pe culoarul Mureșului, la confluența acestuia cu râul Ampoi. Orașul este amplasat în 

zona de contact a unităților geografice Munții Apuseni cu Depresiunea Colinară a Transilvaniei, 

mai precis Podișul Târnavelor. Relieful predominant pe care este amplasat orașul este reprezentat 

de cele șapte terase ale Mureșului, orașul fiind dispus la o altitudine medie de 230m. 
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Alba Iulia are ca vecini la nord-vest comunele Ighiu și Meteș, la sud-vest comuna Vințu de Jos și 

Municipiul Sebeș, la sud-est comuna Daia Română, la est comuna Ciugud, și la Nord-est comunele 

Sântimbru și Galda de Jos. 

Municipiul este traversat de Drumul Național DN1 (E81) pe direcția nord-sud, făcând legătura 

dintre Alba Iulia și municipiul Sebeș (la sud), respectiv municipiul Aiud (la nord). Din centrul 

localității începe de asemenea Drumul Național 74, care face legătura între oraș și zona Munților 

Apuseni, respectiv orașul Zlatna, dispus la vest de Alba Iulia. 

De asemenea, municipiul este traversat de magistrala de cale ferată 200A (Vințu de Jos – Teiuș), 

care face legătura între magistrala CFR 200 (Vințu de Jos) și Magistrala CFR 300 (Teiuș). 

Aeroporturile cele mai apropiate de oraș sunt cele din orașele Sibiu (75 km) și Cluj Napoca (105 

km). 

Clima din zonă este una temperat continentală, însă are numeroase influențe, datorate poziției 

geografice în culoarul Mureșului. Printre aceste influențe se numără cele mediteraneene,  cele 

polare dinspre nord,  și cele de origine vestică. Temperatura aerului în Alba Iulia este dominată de 

izoterma de 9°C, temperaturile cele mai ridicate fiind în luna august (medie multianuală 21°C), iar 

cele mai scăzute în ianuarie (medie multianuală -3°C). Precipitațiile medii multianuale sunt de 

600mm/mp, iar umezeala relativă este de 80%. 

Peisajul, respectiv vegetația naturală sunt prezente în special în zona de vest a municipiului, 

unde relieful este unul de deal și unde întâlnim zone de pădure, și mici areale ocupate cu pășuni și 

fânețe. Pe restul suprafeței UAT Alba Iulia, majoritatea terenurilor sunt folosite ca terenuri 

agricole cu monoculturi variate, conturând un peisaj antropizat dominat de silueta orașului. 

 Rețeaua hidrografică este alcătuită din râul Mureș, principalul râu din teritoriu (dispus la E de 

oraș), alte râuri mai mari (Sebeș – se varsă în Mureș în zona de S a orașului, Ampoi – traversează 

orașul în zona de N-E și tot acolo se varsă în Mureș) și alte câteva pâraie care se varsă în Mureș 

(Valea Hăpriei, Valea Oardei, Valea Pâclișei). O altă componentă a rețelei hidrografice o reprezintă 

apele subterane, constând în strate acvifere locale discontinue, dispuse în pietrișurile și nisipurile 

din lunca Mureșului și a afluenților. 

Printre resursele naturale prezente în zonă putem enumera resursele de apă (supraterană și 

subterană), resursele de sol (terenuri agricole), păduri. 

Hărțile de prezentare a orașului se regăsesc în Anexa 25. 

 

1.2 Populația și caracteristicile demografice  

Datele utilizate în analiza de mai jos au fost obținute majoritar în cadrul recensămintelor 

populației și locuințelor din anii 2002 și 2011, fiind preluate de la Institutul Național de Statistică 

(INS) și de la Direcția Județeană de Statistică Alba. Sunt folosite și informații din alte cercetări 

statistice, economice, sociologice sau demografice întreprinse la nivel local, dar și din Strategia 

Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2014-2023 a municipiului Alba Iulia (actualizată în 2017).  
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Figură 1 - Evoluția numărului populației în municipiul 

Alba Iulia 

0-14 ani 15-54 ani peste 54 ani

Figură 2 - Evoluția numărului populației în 
municipiul Alba Iulia 

 

➢ Evoluția populației după anul 2002 

Dacă începând cu anii 1960 populația 

municipiului a cunoscut un spor migratoriu 

puternic pozitiv în contextul politicilor de 

industrializare și urbanizare specifice epocii, 

perioada de tranziție post-comunistă s-a 

caracterizat printr-o scădere a populației, într-un 

ritm anual mediu de 0,5%. Cf. INS, în anul 2002 

Alba Iulia sunt înregistrate după domiciliu 72283 

persoane; tendința descendentă ajunge la un 

minim de 71571 persoane în anul 2005, după 

care populația începe să crească din nou: anul 

2017 cunoaște un maxim de 74425 persoane (Fig. 1). Trendul ascendent al numărului populației 

contrastează cu tendințele de scădere înregistrate la nivel județean și național, iar densitatea 

populației în Alba Iulia este și ea mai mare 

comparativ cu alte localități din județ (721 loc./ km2 

în 2016, față de 234 loc./ km2 în Sebeș, de pildă; 

comparația este relevantă deoarece, prin 

investițiile semnificative în economie, orașul Sebeș 

se prezintă ca un centru urban cu potențial de 

polarizare în imediata apropiere a municipiului 

Alba Iulia). Creșterea numărului populației și 

densitatea ridicată, într-un context zonal sensibil 

diferit, se explică prin: (1) existența Universității „1 

Decembrie 1918”, care atrage studenți din regiune, care se stabiliesc după absolvire în Alba Iulia, și 

(2) dezvoltarea socio-economică bazată pe emergența municipiului Alba Iulia ca atracție turistică 

de nivel național și european, în urma reabilitării Cetății Alba Carolina. 

➢ Tendințele demografice: distribuția pe categorii de vârstă, adulți/ copii/ persoane peste 54 

de ani, persoane vârstnice, tendințe de îmbătrânire – întinerire etc. 

Distribuția populației pe grupe de vârstă în Alba Iulia la 1 ianuarie 2017 sep rezintă astfel: 

14,2% copii 0-14 ani, 57,7% persoane între 15-54 ani, iar 28,1% persoane peste 54 de ani (Fig. 2). 

În ceea ce privește evoluția acestor grupe de vârstă începând cu anul 2002, se poate constata că 

dacă segmentul 0-14 ani se menține relativ constant, segmentul 15-54 de ani este înscris pe un 

trend descendent, iar cel de peste 54 de ani se află în creștere (Fig. 3). Sporul natural în Alba Iulia 

se menține pozitiv pe intervalul 2002-2016, în pofida sporului natural constant negativ la nivel 

județean, atingând un maxim de 2,8 în anul 2008, însă după acel moment a cunoscut o scădere 

constantă, ajungând la valoarea de 0,3 în anul 2016 (datele care permit calcularea acestui 

indicator pentru anul 2017 nu sunt încă disponibile pe INS). Aceste evoluții converg spre concluzia 

că în Alba Iulia există o tendință de îmbătrânire demografică, existând și premisele ca acest proces 

să se accelereze în timp. Rata îmbătrânirii demografice (numărul de persoane peste 64 de ani 
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Figură 1 -  Evoluția structurii populației pe 

grupe de vârstă în municipiul Alba Iulia, 2002-

2017 

raportat la 1000 de persoane de 0-14 ani) a crescut și ea semnificativ: de la 467‰ în anul 2002 la 

703‰ în anul 2011, la 898‰ în anul 2017. Cât despre raportul de dependență demografică, în 

anul 2016 acesta era de 18,95% pentru tineri și de 16,15% pentru vârstnici, rezultând un raport 

total de dependență a populației de 35,1%. 

➢ Distribuția pe sexe, etnie, limbă maternă și confesiune religioasă 

La nivelul municipiului Alba Iulia, distribuția pe sexe este de 35283 bărbați și 39142 femei, 

rezultând un raport de 901 bărbați la 1000 de femei (diferența fiind explicabilă prin speranța de 

viață mai ridicată în rândul femeilor). Din punct de vedere al structurii etnice și religioase, cf. 

recensământului din 2011, situația se prezintă astfel: 

87,6% români și 89,4% limba maternă română; 1,76% 

romi și doar 0,2% limba maternă romani; 1,59% 

maghiari și 1,5% limba maternă maghiară. Pentru 

8,64% din populație nu s-a putut stabili etnia, iar 

pentru 8,6% nu s-a putut stabili limba maternă. În 

opinia sociologilor, numărul populației de etnie romă 

este puternic subevaluat, ca urmare a reticenței 

persoanelor de a-și declara apartenența la această 

etnie. La nivelul confesiunii religioase, cifrele arată 

astfel: 81,3% creștin-ortodocși, 2,2% penticostali, 

1,9% greco-catolici, 1,9% romano-catolici, 1,5% baptiști, 0,9% reformați, iar pentru 9% nu s-a putut 

stabili apartenența confesională. 

➢ Distribuția pe nivele de educație 

Conform datelor colectate la recensământul din 2011, situația pentru persoanele de peste 18 ani 

la nivelul municipiului Alba Iulia arăta astfel: 27,8% absolvenți de învățământ superior (proporție 

dublată în ultimii 15 ani, în contextul existenței Universității „1 Decembrie 1918” în Alba Iulia), 

30,2% învățământ liceal, 14,2% școală profesională, 14,4% de învățământ gimnazial, 6,7% primar. 

1,4% nu au absolvit învățământul primar, iar 0,3% din populație este analfabetă, aceste ponderi 

fiind reduse la jumătate față de recensământul din 2002. 

 

1.3  Patrimoniul natural 

Principala zonă verde pentru agrement din interiorul orașului este reprezentată de Cetatea 

Bastionară Alba Carolina, care cuprinde mari zone verzi amenajate pentru recreere, în special în 

șanțurile cetății, unde există numeroase spații verzi, pietonale, piste de biciclete. O altă zonă de 

agrement dispusă la vest de oraș, adiacent pădurii, este Parcul Dendrologic “Dr. Ioan Vlad”. Acesta 

se întinde pe o suprafață de 21 hectare și adăpostește peste 1100 de specii de plante. De 

asemenea, tot în acest areal, adiacent parcului dendrologic, se află și un traseu special amenajat 

pentru pietoni și biciclete, care traversează pădurea de pe dealul Mamut pe o lungime de peste 5  

kilometri. 
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Teritoriul administrativ al municipiului Alba Iulia nu se suprapune cu nicio rezervație 

naturală de interes național, însă se suprapune cu o arie de protecție Natura 2000: Piemontul 

Munților Metaliferi – Vințu (ROSPA0139). Această zonă se remarcă în primul rând datorită 

populației foarte însemnate de presură de gradină (Emberiza hortulana). 

Referitor la calitatea mediului înconjurător, și mai precis calitatea aerului, conform 

rapoartelor pe 2016 ale Agenției de Mediu Alba, nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită / 

valorilor țintă prevăzute în legislația privind calitatea aerului înconjurător pentru niciunul dintre 

poluanții monitorizați în rețeaua locală de monitorizare a calității aerului. (sursa: Raport preliminar 

privind calitatea aerului înconjurător pe anul 2016 în judeţul Alba, APM Alba) 

În ceea ce privește sursele de poluare, în Alba Iulia nu exista nicio sursă de poluare majoră 

industrială. Sursele de poluare ale orașului sunt reprezentate de noxele generate de traficul auto 

(aer), poluare cu praf (aer) (generată de circulația pe drumuri neasfaltate și amenajarea deficitară 

a spațiilor verzi), depozitarea deficitară a deșeurilor menajere și urbane (aer, sol), avicola Pâclișa 

(aer, apă, sol), rampa deșeuri urbane Pârâul Iovului (apă, sol). Apele uzate urbane sunt preluate de 

stația de epurare a orașului. Pentru zonele Micești, Bărăbanț, Oarda și Pâclișa este în derulare un 

proiect pentru realizarea de stații de epurare pentru fiecare cartier în parte.  

În general, nivelul de zgomot se încadrează în limtele legale, sursele de poluare fonică cele 

mai curente fiind traficul auto și lucrările de construcții de pe teritoriul administrativ al 

municipiului. Nu există surse punctuale de zgomot în cadrul unor unități economice sau de 

producție care să afecteze municipiul. 

În ceea ce privește starea apelor subterane, conform Raportului de Mediu elaborat pentru 

PUG Alba Iulia și a forajelor hidrogeologice de supraveghere a calităților apelor subterane, pe 

teritoriul orașului nu se depășesc valorile prag pentru cloruri, sulfați sau fosfați. 

Printre riscurile de mediu de pe suprafața administrativă a municipiului se pot menționa riscuri de 

alunecări de teren pe Valea Popii și Pârâul Iovului, eroziuni de maluri pe Valea Sebeșului, văi 

torențiale pe teritoriul localităților Pâclișa și Oarda de Sus, zone inundabile în arealele Pâclișa, 

Partoș, stație de epurare, Oarda, confluența Ampoi cu Mureș, zone mlăștinoase în arealul 

localității Pâclișa. În ceea ce privește riscurile tehnologice, majoritatea acestora au dispărut odată 

cu închiderea întreprinderilor ce le generau (Fabrica de Cărămizi Refractara). De asemenea, sunt în 

curs de restructurare turnătoria în fontă Saturn SA și Avicola Pâclișa. O fabrică ce generează risc de 

explozie este Fabrica de Oxigen (conform Raportului de Mediu pentru PUG Alba Iulia). 

 

1.4  Patrimoniul arhitectural şi cultural 

Elemente de patrimoniu cultural de interes național: 

➢ Monumente și ansambluri de arhitectură (conform Legii 422/2001) 

• Cetăți: Cetatea Alba Carolina 

Edificată la începutul secolului al XVIII-lea (1715-1738), amplasată pe locul unor fortificaţii 

mai vechi (castrul roman al Legiunii a XIII-a Gemina şi cetatea medievală în plan 

rectangular) și realizată pe baza unui proiect întocmit de arhitectul italian Giovanni 
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Morando Visconti, cetatea se distinge prin amploarea şi complexitatea lucrărilor de 

apărare, la care se adaugă bogăţia şi originalitatea decorului plastic. 

• Clădiri civile urbane: Palatul Principilor 

• Ansambluri urbane: Ansamblul urban fortificat 

• Biserici și ansambluri mănăstirești: Catedrala romano-catolică Sfântul Mihail, Cea mai 

veche biserică creștină din România (sec. X) 

• Castre și așezările civile aferente; fortificații romano-bizantine: Castrul roman al Legiunii a 

XIII-a Gemina 

După o primă fază de construcţie, sub forma unui val de pământ (castrum estivum), care a 

fost înălţat după ocuparea Daciei (106 d. Hr.), castrul a cunoscut, aproximativ o jumătate 

de secol mai târziu (sfârşitul domniei lui Hadrian 138 d. Hr., începutul domniei lui 

Antoninus Pius), a doua fază de piatră (castrum stativum), a cărei existenţă activă a durat 

până la părăsirea provinciei de armată şi administraţie romană (271 – 275 d. Hr.) 

• Orase antice: Apulum; orasele romane Colonia Nova Apulensis si Colonia Aurelia Apulensis 

➢ Alte catedrale: Catedrala Reîntregirii Neamului (Încoronării) 

➢ Muzee: Muzeul Național al Unirii, Muzeul Principia, Biblioteca Batthyaneum 

➢ Instituții culturale: Teatrul de Păpuși “Prichindel”, Centrul Cultural “Augustin Bena”, Casa de 

Cultură a Sindicatelor  

Astfel, Municipiul Alba Iulia este desemnat, conform Legii 422/2001 privind protejarea 

monumentelor Istorice, o unitate administrativ-teritorială cu concentrare foarte mare a 

patrimoniului construit cu valoare culturală de interes național. 

Meșteșugurile specifice orașului Alba Iulia de-a lungul timpului au fost icoanele pictate pe 

sticlă de la școala din Maieri, cojocăria și confecționarea de încălțăminte și articole din piele. 

Dintre aceste meșteșuguri se mai păstrează astăzi pictatul icoanelor pe sticlă, în special în rândul 

școlilor din Alba Iulia (cercul de pictură pe sticlă de la Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian) și 

confecționarea de încălțăminte din piele în rândul locuitorilor din Lumea Nouă. 

Cea mai practicată formă de turism din municipiu este reprezentată de turismul cultural, 

Acesta este generat de multitudinea de elemente de patrimoniu construit, ambianța plăcută din 

cetatea Alba Carolina, numeroasele evenimente culturale organizate de-a lungul anului în oraș 

(festivalul roman Apulum, festivalul Dilema Veche, Festivalul Internațional de Teatru “Povești”, 

festival de folclor, festival de muzică folk, festival de film, festival de jazz, schimbarea gărzii cetății, 

noaptea cercetătorilor, etc.), numeroasele zone rurale tradiționale cu valoare arhitectural-

etnografică de pe teritoriul județului, evenimentele ce promovează folclorul local etc. Pe lângă 

turismul cultural, se mai practică pe teritoriul municipiului și turismul de agrement și odihnă, 

turismul religios, cicloturismul. În afara municipiului, pe teritoriul județului Alba, se găsesc de 

asemenea numeroase obiective turistice naturale și antropice care sunt frecventate de turiștii 

cazați în municipiu. 
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1.5  Locuirea și accesul la utilități 

Din punct de vedere cantitativ, locuirea este considerată funcțiunea principală a municipiului 

Alba Iulia: zonele funcționale (rezidențiale, turistice, comerciale, industriale, administrative etc.) 

sunt definite și caracterizate în primul rând de raportul locuire – funcțiuni conexe1. 60,7% din 

intravilan, și anume 1455,8 ha, este ocupat de zone rezidențiale. Pentru a cunoaște fenomenul 

locuirii la nivel calitativ, Primăria beneficiază de un studiu realizat în anul 20122 privind cartierele 

de pe raza municipiului Alba Iulia, specificul și nevoile acestora. 

➢ Principalele caracteristici ale locuirii 

Cf. SIDU Alba Iulia, numărul de locuințe cunoaște o creștere constantă și semnificativă: 24338 

de locuințe la recensământul din 2002, cu 10,1% mai multe în 2011 (26804) și cu încă 8,4% mai 

multe în 2016 (29060, cf. INS). 98,8% din locuințe sunt în proprietate privată la nivelul anului 2016. 

Suprafața locuibilă/ locutor a crescut și ea constant (14,7m2/ pers. în 2002 la 15,9m2/ pers. în 2011 

și 22,15m2/ pers în 2016), o evoluție similară având de asemenea suprafața locuibilă/ locuință (de 

40.3m²/loc în 2002 l 42.6 m²/loc în 2011, până la 56,73m²/loc în 2016). Numărul mediu de 

persoane per locuință cunoaște o evoluție fluctuantă, înscriindu-se însă într-o ușoară tendință de 

scădere (de la 2,75 persoane în 2002 la 2,68 în 2011).  

Privitor la gradul de dotare al locuințelor, se constată valori de peste 90% și chiar peste 95%, cu 

evoluții pozitive între cele două recensăminte (2002 și 2011), pentru: alimentarea cu apă, 

existența instalației de canalizare, a instalației de energie electrică, existența bucătăriei și a băii în 

locuință. Încălzirea centrală, deși cunoaște și ea o creștere de aproape 3 procente față de anul 

2002, rămâne sub 90% în anul 2011 (89,9% din locuințele de pe raza municipiului Alba Iulia 

beneficiind de ea). Tot în anul 2011, 95,1% dintre locuințe aveau baie și 95,5% aveau bucătărie. 

Referitor la starea și calitatea locuințelor, se remarcă – în afara locuințelor clasei de mijloc – 

existența unor discrepanțe accentuate. Pe de o parte, cartiere rezidențiale formate din case de tip 

vilă, multe dintre ele recent construite, care prezintă un nivel ridicat al locuirii și al calității vieții. 

Pe de altă parte, zone care, în mod tradițional, se remarcă prin condiții de locuire precare: clădiri 

aflate într-o stare avansată de degradate, afectate de igrasie, tencuială cazută, fire electrice 

neprotejate, geamuri/ uși lipsă, ori chiar barăci/ locuințe improvizate din cartoane, lemne, 

materiale de construcții, locuințele de acest fel fiind cel mai adesea supraaglomerate și 

neracordate la utilități – fie din lipsa infrastructurii, fie, mai adesea, pe motive de neplată a 

facturilor. Atlasul Zonele Urbane Marginalizate identifică, pentru Alba Iulia, două ZUM. Una dintre 

ele coincide cu zona de intervenție identificată în prezentul document strategic. 

➢ Accesul la utilități la nivelul orașului/ municipiului 

Cf. INS, rețeaua de distribuție a apei potabile a cunoscut o creștere de 32% în anul 2015, 

comparativ cu anul 2002 (180,4 km, respectiv 265,3 km). La nivelul anului 2017, conform 

informațiilor interne din Primăria Municipiului Alba Iulia, rețeaua de distribuție a apei acoperă 

 
1 Elena PĂUN, „Dinamica urbană a Municipiului Alba Iulia“ (rezumatul tezei de doctorat), Universitatea din Bucureşti, Facultatea de 

Geografie, 2012, coordonator ştiinţific prof.univ.dr. Melinda Cândea. 
2 Camelia Augusta ROȘU et al., „Diagnoza urbană privind cartierele Municipiului Alba Iulia”, 2012 (document elaborat de Fundația 

PAEM Alba pentru Primăria Municipiului Alba Iulia). 
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85,58% din lungimea străzilor (incluzând cele nou construite). Acoperirea integrală a lungimii 

străzilor va fi posibilă printr-un sistem de acumulare format din rezervoare de apă. În același timp, 

cantitatea de apă potabilă distribuită către consumatori a scăzut considerabil: de la 14049 mii de 

m3 în 2002 la 9442 mii de m3 în 2011, ajungând până la 3418 mii de m3 în anul 2016 (o scădere 

procentuală totală de 75,6%). Această situație paradoxală poate fi analizată în contextul 

eficientizării și modernizării sistemului de distribuție a apei, care a condus la reducerea pierderilor.  

Ea poate fi de asemenea pusă în relație cu dispariția, relocarea sau reducerea activității unor 

agenți economici de anvergură, care constituiau consumatori importanți: fosta fabrică de lapte, 

Resial, Ardeleana, INCOV, Alsting, UTEPS, SUT, Saturn (care a suferit o restrângere a activității). 

Rețeaua de canalizare a fost de asemenea extinsă cu 54,2 km în intervalul 2002-2015, de la 

151,5 km la 205,7 km, ceea ce reprezintă o creștere procentuală de 35,7%. Un rol semnificativ în 

această extindere l-a jucat implementarea unui proiect finanțat prin Programul Operațional 

Sectorial Mediu în perioada 2012-2013 (38,2 km de conducte noi în localitățile aparținătoare, 11 

stații de pompare și o bază de epurare  cu o capacitate de peste 18000 m3 pe zi). 

Rețeaua de distribuție a gazelor naturale s-a extins de la 160,9 km în anul 2002 la 257,8 km în anul 

2016, această creștere echivalând cu 60,2%. Cu toate acestea, cantitatea de gaze naturale 

distribuite consumatorilor a scăzut: de la 79497 mii de m3 în 2002 la 52114 mii de m3 în 2011 

(aceste cifre echivalând cu o variație de 34,4%). Situația, similară cu cea referitoare la distribuția 

apei potabile, poate fi și ea explicată prin schimbările survenite cu anumiți agenți economici care 

se constituiau în consumatori majori (cf. explicațiilor de mai sus), dar și prin eficientizarea utilizării 

gazelor naturale pentru încălzirea din gospodării: odată cu dispariția centralelor de cartier (cf. 

detaliilor care urmează mai jos) și înlocuirea lor cu centrale termice de apartament, cantitatea de 

gaz necesară încălzirii și menținerii temperaturii agentului termic s-a redus. 

Producerea energiei termice în sistem centralizat a cunoscut o scădere dramatică, de aproximativ 

200 de ori, în intervalul 2002-2012 (de la 84750 Gcal la 424 Gcal). Începând cu anul 2013, în Alba 

Iulia nu mai există niciun sistem centralizat pentru producerea energiei termice, utilizatorii casnici 

optând pentru centrale termice de apartament. 

Privitor la energia electrică, la recensământul din 2002, 99,6% dintre locuințe aveau acces la 

electricitate; în 2011, procentul era de 97,9%, cel mai probabil datorită construirii de locuințe în 

cartiere noi, care așteaptă branșarea la utilități. Cât despre infrastructura de distribuire a energiei 

electrice, nu există date oficiale la nivelul municipiului Alba Iulia.  

Serviciul de salubrizare locală este asigurat de un operator privat, Polaris M Holding, care 

deservește persoane fizice, asociații de proprietari și agenți economici. Compania deține 9798 

pubele (de 120 litri și de 240 litri), 307 eurocontainere, 9 compactoare, 3 trakere, 1 mașină cu 

graifer, colectând pe lună 4000 de tone de deșeuri. Gunoiul este în prezent transportat la Târgu 

Jiu, ceea ce rezultă în costuri relativ ridicate pentru consumatorii finali. În iarna anului 2017 – 

primăvara lui 2018 este prevăzută o licitație pentru înnoirea contractului de  salubrizare. În 

contextul testării și implementării de soluții tehnologice inteligente în întregul oraș, administrația 

locală acordă o importanță crescută colectării selective a deșeurilor, reciclării și îndeosebi educării 

cetățenilor sub acest aspect. 



 

15 

 

1.6 Profilul economic (ocupare și mediul de afaceri la nivel local) 

➢ Profilul economic local și principalele caracteristici ale fiecărui sector economic de activitate 

Profilul economic este specific pentru restructurarea și reorientarea pieței, survenite odată cu 

trecerea de la economia planificată la cea de piață.  

Industria se remarcă prin dispariția, relocarea sau reducerea activității unor foști agenți 

economici de anvergură (fosta fabrică de lapte, Resial, Ardeleana, INCOV, Alsting, UTEPS, SUT, 

Saturn) și prin continuarea tradiției ceramicii fine (Apulum, Ipek, Axa Porcelaine), respectiv 

dezvoltarea industriei alimentare (Albalact, Transavia) şi a industriei uşoare (Rekord). Se 

conturează și o zonă situată la ieşirea spre Cluj-Napoca, în care sunt localizaţi agenţi economici 

industriali: IPEC, Rekord, Ambient, Protos, Reprezentanţa Renault, Reprezentanţa Dacia. Această 

zonă are potențialul de a se transorma într-un parc industrial.   

În agricultură, fondul funciar al municipiului a scăzut ușor între 1995-2014 (de la 5811ha la 

5387ha). Terenurile arabile și fânețele au crescut, dar suprafața livezilor și a viilor a scăzut 

dramatic (livezi - de la 51ha la 4ha; vii - de la 196ha la 35ha). Dotare tehnică: între 2000-2015 a 

crescut parcul de: tractoare (45,07%), pluguri (49,37%), semănători mecanice (52,89%). Alba este 

cea mai importantă zona de aprovizionare cu lemn din țară. Fondul forestier al judeţului este 

33,1% din suprafaţa totală a judeţului (50,03ha de foioase pentru Alba Iulia).  

Sectorul construcțiilor are potențialul de a se dezvolta atât prin contextul urban (creșterea 

suprafețelor introduse în intravilan, în scopul construirii de locuințe; existența unor suprafețe încă 

nevalorificate în zonele: Dedeman – Lumea Nouă; spatele Băncii Comerciale Române; lângă 

cimitirul Chip), dar și prin prezența unor actori economici relevanți (Dedeman, prezent în Alba 

Iulia, lider național în comercializarea materialelor de construcții; Florea Grup Alba Iulia, lider 

regional în producția de beton, asfalt și agregate minerale; Prebet Aiud și Elis Pavaje Petrești, care, 

prin apropierea geografică de Alba Iulia, influențează mobilitatea forței de muncă și fluxul 

materiilor prime la nivelul municipiului). Lucrările de construcție a clădirilor rezidențiale și 

nerezidențiale (cod CAEN 4120) au în Alba Iulia o cifră de afaceri de 32,2 mil. euro (locul 5 în topul 

celor mai profitabile domenii de activitate). 

Construcțiile se plasează pe locul al treilea sub aspectul contribuției la cifra de afaceri a 

municipiului (11,86% în 2015). Primul loc este deținut de industrie, cu 35,78%, iar pe locul al 

doilea, la distanță considerabilă de construcții, se situează comerțul, cu 26,92%. Din punct de 

vedere strategic, situația în Alba Iulia este similară cu cea de la nivel național: ar fi mai eficient ca 

ponderea comerțului să scadă, în favoarea industriei și a altor activități generatoare de valoare 

adăugată. Sub raportul structurii comerțului, o pondere semnificativă o au comerțul en gros cu 

articole vestimentare (33,1 mil. euro în 2016) și comerțul en detail din magazine nespecializate, cu 

vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (32,2 mil. euro).  

În sectorul serviciilor, o semnificație particulară o are dezvoltarea din ultimii ani a serviciilor 

turistice, în contextul unei viziuni de dezvoltare care se concentrează pe promovarea Cetății Alba 

Carolina ca produs și obiectiv turistic de talie europeană și națională. Turismul cultural și piața 

ospitalității sunt complementare: cf. INS, la nivel de 2016, în municipiu existau 1186 locuri de 

cazare în 42 de unități (hoteluri, pensiuni, vile turistice, hosteluri); din 2009, sosirile turiștilor în 
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Figura 4 - Populație - grupe 

de vârstă 

structuri de primire au crescut cu 275,59% (de la 18256 la 50312), iar înnoptările cu 175,59% (de la 

40438 la 111446). Din punct de vedere al cifrei de afaceri, cf. site-ului web 

https://www.topfirme.com/ (actualizat în 2017, centralizează informații de la Ministerul Finanțelor 

Publice și din alte surse publice guvernamentale), cel mai semnificativ serviciu la nivelul 

municipiului este transportul rutier de mărfuri (73,4 mil. euro cifră de afaceri în 2016). Următorul 

tip de serviciu, situat la distanță considerabilă (17,6 mil. euro), este captarea, tratarea și distribuția 

apei.  

➢ Structura întreprinderilor   

În Alba Iulia, în 2015 își desfășurau activitatea 4015 agenți economici. Ponderea în funcție de 

numărul de angajați este: 10 întreprinderi mari (peste 250 de angajați), 34 mijlocii (50-249), 256 

mijlocii (10-49), restul (92,52%) sunt micro-întreprinderi (între 0-9 angajați). Ca domenii de 

activitate, în anul 2015, 1089 agenți economici activau în comerț, urmat la mare distanță de 

industrie (372 agenți economici) și transporturi (325). 

➢ Populația ocupată din totalul populației apte de muncă 

Cf. SIDU Alb Iulia, populația aptă de muncă între 15-64 de ani (formată 

din populația ocupată și șomeri) este, la nivelul anului 2016, de 54981 

persoane. În cadrul acestui segment, populația ocupată reprezintă 

98,59%. Nu există date statistice cu privire la ponderea persoanelor de 

etnie romă în interiorul acestor segmente de populație, întrucât niciun 

document de înscriere în câmpul muncii, nici cererea tipizată de șomaj 

(disponibilă pe site-ul ANOFM) nu solicită declararea etniei. Structura 

populației active pe gen și vârstă se bazează pe recensământul din 

2011: 52,36% din populația ocupată era de sex masculin și 47,64% de 

sex feminin. Distribuția pe grupe de vârstă este cea din în figura 4. 

Privitor la sectorul de activitate, recensământul din 2011 arată că 76,15% din populația 

ocupată lucrează în societăți nefinanciare și financiare; 19,57% în administrația publică; 1,26% în 

instituții non-profit, 3% în gospodării proprii. Distribuția în funcție de activitatea economică (în 

2011) arată că ponderea cea mai mare o are industria prelucrătoare, care oferă un loc de muncă 

pentru 24,39% din populația ocupată; urmează comerțul (15,36%), administrația publică și 

apărarea (11,01%), construcțiile (7,92%), transport, sănătate și asistență socială, agricultură etc. În 

ultimii ani au fost implementate mai multe proiecte cu finanțare nerambursabilă care sprijină 

înființarea de structuri de economie socială în Alba Iulia.  

➢ Numărul de salariați, evoluția în ultimii ani și distribuția în funcție de sectorul de activitate 

Cf. recensământului din 2011, 94,9% din populația ocupată a municipiului avea statutul de salariat 

(28304 persoane). Evoluția din ultimul deceniu (2006-2015) ne arată că a fost atins un maxim de 

salariați în anul 2008 (30089 persoane), criza financiară spunându-și ulterior cuvântul. Numărul 

salariaților a scăzut în fiecare an, atingând un minim în 2013 (28952), după care a început să 

crească din nou. Astfel, în 2015 erau în Alba Iulia 30529 salariați. Sectorul care atrage cel mai mare 

număr de salariați este industria (27,3%), urmat de comerț și industria ospitalității (17,9%), 

https://www.topfirme.com/
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administrație publică (13,1%), construcții (7,9%), transport și telecomunicații (7,3%), învățământ, 

sănătate etc. 

➢ Numărul de șomeri și evoluția în ultimii ani 

Evoluția șomajului în ultimii ani oglindește contextul local favorabil și impactul proiectelor cu 

finanțare nerambursabilă care oferă cursuri de calificare. Numărul șomerilor a scăzut de la 2017 

persoane înregistrate la AJOFM în anul 2010 la 772 persoane în 2016. Numărul persoanelor rome 

înregistrate la AJOFM nu poate fi determinat, deoarece informațiile despre etnie nu sunt solicitate. 

Ponderea persoanelor rome șomere în municipii și orașe la recensământul din 2011 era 4,5% din 

totalul persoanelor șomere. Este posibil însă ca informația să nu fie precisă, dată fiind reticența 

unor persoane rome în a-și declara etnia în cadrul recensămintelor populației. 

➢ Dinamica investițiilor (public și privat) 

Potrivit Direcției Județene de Statistică Alba, în semestru I din 2017, 54,12% din totalul investițiilor 

la nivelul județului Alba a provenit din proprietate integral străină; 38,29% din proprietate integral 

privată (din care 27,41% capital integral românesc și 10,88% capital românesc și străin). Investițiile 

din proprietate integral de stat au reprezentat 3,04%. Valoarea totală a investițiilor în județul Alba 

a fost de 696728.1 mii lei în primul semestru al anului 2017. Cu toate că datele strict pentru 

municipiul Alba Iulia nu sunt disponibile, cifrele de nivel județean sunt semnificative dacă luăm în 

calcul faptul că o mare parte din investitorii semnificativi se află în Alba Iulia și în proximitate 

(Sebeș, Cugir), determinând fluxuri semnificative de forță de muncă, materii prime și capital în 

municipiul nostru. 

Datele statistice prezentate mai sus converg spre câteva concluzii privitoare la nevoile și 

oportunitățile municipiului Alba Iulia. Se remarcă nevoia atragerii în oraș unor mari investitori din 

domeniul industriei, care să fie însoțită și de crearea unui parc industrial în zona din Alba Iulia 

(fructificându-se astfel oportunitatea și potențialul zonei de la ieșirea dinspre Cluj-Napoca). 

Creșterea calitativă a dotărilor din agricultură, precum și resursele importante de materie 

lemnoasă, reprezintă alte elemente de oportunitate pentru dezvoltarea economică. Comerțul este 

o parte însemnată a economiei municipiului Alba Iulia (atât ca cifră de afaceri, număr de agenți 

economici și număr de salariați), însă din păcate aceasta nu este o ramură care să producă 

plusvaloare. Prin urmare, este nevoie de stimularea specializărilor economice inteligente, de o 

strategie clară privitoare la parteneriatele cu mediul academic și de investiții în cercetare – 

dezvoltare – inovare, care vor permite, de asemenea, definirea mai clară a profilului economic al 

municipiului Alba Iulia. Numărul mare de micro-întreprinderi în economia municipiului reprezintă 

un avantaj, dată fiind capacitatea de adaptare și flexibilitatea, în general mare, a acestor agenți 

economici, dar și un risc, întrucât micro-întreprinderile se numără și printre cei mai vulnerabili 

agenți economici în fața fluctuațiilor pieței și a evoluțiilor macro-economice. 
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1.7 Instituții locale și servicii publice 

Prezentare generală a serviciilor publice existente la nivel local și accesul populației la acestea. 

➢ Educație 

În 2016, în Alba Iulia existau: 20 de grădinițe, 11 unități de învățământ primar și gimnazial (dintre 

care 1 unitate de învățământ special), 10 unități de învățământ liceal (de zi, seral sau cu frecvență 

redusă), 5 colegii profesionale/tehnice, 3 unități de învățământ post-liceal, 2 structuri de 

învățământ universitar. Evoluțiile demografice, precum și realitățile/ restructurările sistemului de 

învățământ, au influențat evoluția numărului de copii/ elevi/ studenți înscriși pe fiecare nivel/ 

filieră, dar și a numărului de cadre didactice aferente. Numărul și dotarea sălilor de clasă, a 

cabinetelor și laboratoarelor școlare, a sălilor de sport, a bibliotecilor și centrelor de documentare 

au cunoscut de asemenea ameliorări importante față de anul de referință 2002. Municipiul Alba 

Iulia este bine reprezentat la olimpiadele și concursurile școlare. Universitatea „1 Decembrie 

1918” și extensia Universității Tehnice Cluj Napoca oferă un cadru formal propice. 

➢ Sănătate 

Infrastructura publică și privată de sănătate în municipiul Alba Iulia era formată, în 2015, din: 1 

spital (cea mai mare unitate medicală publică din jud. Alba, cuprinzând 15 secții), 2 ambulatorii de 

specialitate, 1 dispensar, 3 centre medicale integrate, 1 centru de transfuzie sanguină, 57 cabinete 

medicale de familie, 76 de cabinete medicale de specialitate, 7 cabinete de medicină generală, 70 

de cabinete stomatologice, 21 cabinete medicale școlare, 1 cabinet medical studențesc, 4 alte 

tipuri de cabinete medicale, 2 centre de sănătate mintală, 21 de laboratoare de analize medicale, 

16 laboratoare de tehnică dentară, 38 farmacii sau puncte farmaceutice. Numărul de unități 

medicale și numărul personalului medical s-a redus drastic în sectorul public, în timp ce în sectorul 

privat s-a înregistrat o creștere compensatorie echivalentă.  

➢ Sociale 

La nivel de 2017, cf. Ministerul Muncii și Justiției Sociale, în Alba Iulia sunt înregistrați 27 de 

furnizori de servicii sociale acreditați. Aceștia sunt destinați: copiilor (0-6 ani, 7-16 ani, 17-18 ani), 

tinerilor (18-26 ani), adulților, vârstnicilor (peste 64 de ani) și familiilor - benficiari aflați în cel puțin 

una dintre situațiile de: handicap, sărăcie, boală cronică, izolare/ marginalizare socială, persoană 

fără adăpost, șomaj, abuz în familie, lipsă acces la drepturile sociale, vârstă înaintată etc. Tipurile 

de servicii oferite sunt: consiliere (psihologică, juridică, socială), educație, recuperare neuro-

motorie, asistență socio-medicală, asigurarea hranei/adăpostului, socializare. Numărul 

beneficiarilor (copii aflați în plasament, persoane cu dizabilități, vârstnici, familii, titulari ai 

diferitelor beneficii/ ajutoare sociale) a crescut, față de anul 2008, cu procente cuprinse între 20-

35%. 

➢ Locuri de joacă, locuri de parcare, parcuri, facilități sportive, de agrement și similare, timp 

liber 

În Alba Iulia sunt înregistrate 35 locuri de joacă publice (în parcuri și pe lângă grădinițe/ școli) și 

176 ha de spații verzi. Suprafața acestora a crescut de la 11m2/ locuitor în 2011 la 20m2 în 2017. La 

cele 30425 de vehicule înregistrate în Alba Iulia există doar 7748 parcări rezidențiale, singura 

parcare cu plată din oraș este neutilizată, iar administrația locală duce o politică de  demolare a 
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garajelor ilegale în vederea transformării acestora în parcări auto. Există numeroase facilități 

sportive și de petrecere a timpului liber în oraș (zonă de agrement și parc de aventură în Parcul 

Dendrologic, 15km piste de biciclete în oraș, 1 skatepark, baze sportive publice și private în 

interiorul Cetății etc.) 

➢ Transport public 

În Alba Iulia și în zona metropolitană adiacentă există 125 de stații de autobuz, majoritatea dotate 

cu sistem de anunț vocal, deservite de o flotă de 90 de autobuze cu an de fabricație 2012. Acestea 

utilizează biocarburanți cu impact redus asupra mediului, dispun de rampă de acces pentru 

persoane cu dizabilități și de un grad ridicat de confort. Biletele sunt valabile timp de o oră; pot fi 

achiziționate de la automatele și/sau chioșcurile  dedicate din stațiile de autobuz, de la șoferi, dar 

și prin SMS. Operatorul este privat („Societatea de Transport Public” - STP Alba) și are un contract 

de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de persoane cu Asociaţia 

Intercomunitară  de Dezvoltare Alba Iulia. Contractul a fost aprobat de către Consiliul Local în 2012 

și expiră în 10 septembrie 2018. Transportul public este încurajat, viziunea administrației locale 

fiind utilizarea acestuia în detrimentul transportului cu mașina personală. Dezvoltarea mobilității 

în Alba Iulia este programată strategic pe termen mediu și lung prin Strategia Integrată de 

Dezvoltare Urbană (actualizată în octombrie 2017) și prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 

pentru 2016-2030. 

 

1.8  Organizații ale societății civile 

Conform informațiilor puse la dispoziție prin Registrul electronic unic al serviciilor sociale de 

către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, dar și conform statisticilor disponibile în Strategia 

Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului pentru perioada 2014-2023, situația la nivel de  

Alba Iulia este conformă datelor prezentate în continuare.  

Fiind vorba despre organizații ale societății civile, trecerea în revistă de mai jos nu cuprinde 

structurile asociate Direcției de Asistență Socială a Municipiului Alba Iulia și nici pe cele asociate 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, care de asemenea oferă servicii 

sociale categoriilor defavorizate, persoanelor în risc de marginalizare sau aflate în situații de 

vulnerabilitate.    

Așadar, în sectorul non-guvernamental de pe raza municipiului Alba Iulia vorbim despre: 

➢ furnizori de servicii de formare, consiliere profesională, calificare și recalificare: Fundația 

Paem Alba, Asociaţia „As 2001” Alba Iulia, Asociaţia „Romanian Soul Entity”, Asociația 

Sicado pentru Dezvoltare Durabilă Alba Iulia, Asociația „Sprijiniți Copiii” Alba Iulia, Centrul 

de Formare și Incluziune Socială (CEFIS România), Asociația AGORA Alba Iulia, Asociația 

"Filantropia Ortodoxă" Alba Iulia, Societatea Naționala de Cruce Roșie România Filiala Alba, 

Asociația Profesională a Asistenților Sociali Alba, Asociația pentru Incluziune Socială- Alba, 

Fundația PROGPERS, Asociația "Excelența APULUM " Alba Iulia 

➢  centru pentru informare și consiliere pre și post avort: Asociaţia „Centrul Iochebed” 
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➢  furnizori de servicii pentru persoane cu handicap (adulți și/ sau copii): centrul de zi „Sf. 

Meletie” pentru persoane cu handicap, centrul de recuperare în regim de zi pentru copii cu 

dizabilități „Maria Beatrice”, Centrul de zi pentru copii cu dizabilități multiple al Asociației pentru 

Consiliere şi Asistenţă Specializată A.C.A.S., Asociația „SM Speromax” Alba dedicată persoanelor 

adulte cu scleroză multiplă, cele trei centre de recuperare și reabilitare pentru persoane cu 

handicap al Societății de Ajutorare Diakonia (casa Ararat, casa Elim, casa Betania), Filiala Alba a 

Asociației Naționale a Surzilor din România, Filiala Alba a Asociației Nevăzătorilor din România, 

Asociația Proiectul „Viziunea Nevăzătorilor” 

➢ organizații dedicate protecției copiilor: Așezământul social „Sfântul Vasile cel Mare”, 

Centrul educațional de zi „Sfântul Nicolae”, Asociaţia „Izvorul Tămăduirii” Alba, Asociaţia „Riţa 

Gărgărița”, Asociaţia „Steaua Speranţei”, Centrul de zi pentru copii „Cuvioasa Paraschiva” 

➢ furnizori de servicii pentru persoane vârstnice: serviciul socio-medical de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor vârstnice Alba Iulia din cadrul Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”, 

căminele pentru persoane vârstnice Casa „Filadelfia” Alba Iulia și Casa „Iope” ale Societății de 

Ajutorare Diakonia, Asociația „Casa Sfântul Nicolae”, cele două așezăminte pentru persoane 

vârstnice ale Asociației „Sfântul Andrei” Bărăbanț, Asociația Sofia – Curățenie și Îngrijire la 

Domiciliu 

➢ adăpost de noapte pentru persoanele fără domiciliu, care aparține de Asociaţia „Filantropia 

Ortodoxă Alba Iulia” 

➢ centru de consiliere, sprijin, formare pentru persoanele de etnie romă: Asociația „Pakiv 

România” 

➢ Societatea Natională de Cruce Roşie din România - Filiala de Cruce Roşie a județului Alba: 

sistemul oferă sprijin persoanelor vulnerabile, nevoiaşe şi cu o situaţie materială precară din 

municipiul Alba Iulia, precum și îngrijire/ servicii medicale la domiciliu.  

Influența acestor actori non-guvernamentali asupra dezvoltării comunităților de pe raza 

municipiului Alba Iulia este una constantă, coerentă și integrată. Dovada este faptul că multe 

dintre aceste organizații sunt deja consacrate la nivel local și regional, activând de mulți ani în 

domeniul lor de competență. După cum se poate observa, plaja de servicii sociale pe care aceste 

organizații le furnizează este una complexă și completă, atingând practic toate categoriile de 

vulnerabilitate și de risc al excluziunii sociale: șomeri, persoane aflate în risc de pierdere a locului 

de muncă sau care necesită reconversie/ (re)calificare profesională, femei și copii aflați în situații 

de criză familială, adulți și copii cu handicap, copii fără familie, persoane vârstnice (inclusiv 

persoane care necesită îngrijire la domiciliu), persoane fără domiciliu, persoane de etnie romă, 

persoane cu situație materială precară. Date fiind aceste categorii de beneficiari, actorii non-

guvernamentali trecuți în revistă mai sus au o influență benefică directă și asupra comunității 

marginalizate care face obiectul prezentei strategii. 
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1.9  Experienţa locală privind proiectele cu finanţare europeană 

Municipiul Alba Iulia are o experiență solidă în atragerea de fonduri europene și în 

implementarea unor proiecte de anvergură cu finanțări nerambursabile.În perioada 2007-2013 au 

fost atrase în Alba Iulia cca. 150 milioane euro(dintre care peste 70 mil. investite în infrastructură 

la nivelul orașului, restul fiind sume investite în intervenții integrate de îmbunătățire/revitalizare a 

vieții socio-economice a comunității)din surse variate(fonduri europene, de la Guvernul României, 

Regatul Norvegiei, Organizația Națiunilor Unite sau Ambasada Japoniei).Alba Iulia este orașul din 

România cu cea mai mare absorbție de fonduri europene per capita. 

Membrii asociați ai GAL Alba Iulia Incluzivă au derulat în perioada 2012-2017 proiecte 

finanțate din fonduri europene a căror valoare depășesc 15.000.000 euro. Obiectivele specifice au 

vizat: integrarea pe piața forței de muncă a grupurilor vulnerabile  prin oferirea de  servicii 

integrate(sociale,medicale,educaționale,consultanță antreprenorială,servicii de stimulare a 

mobilității forței de muncă,etc),facilitarea accesului la educație și integrare/reintegrare pe piața 

forței de muncă a persoanelor care au avut de ispășit pedepse privative de libertate;înființarea de 

întreprinderi de inserție socială, etc.De activitățile proiectelor au beneficiat peste 5000 de 

persoane,peste 65% dintre acestea aparținând grupurilor vulnerabile.3 

În ultimii cinci ani,trei dintre proiectele cele mai relevante pentru elaborarea,implementarea, 

monitorizarea și evaluarea prezentei strategii sunt următoarele: 

➢ Abordare integrată la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminării și a 

marginalizării grupurilor vulnerabile - I.N.T.E.R.V.I.N. (stadiu: finalizat) 

Derulat în perioada 2015 - 2016, proiectul a avut o valoare totală de 919,259.11 RON, fiind 

cofinanțat prin programul RO10 – CORAI în cadrul Granturilor SEE 2009-2014, program administrat 

de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Aplicantul a fost Municipiul Alba Iulia, în parteneriat cu 

Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială și cu Asociația SM Speromax Alba. Activitățile au 

presupus măsuri locale și regionale care să combată inegalitatea, discriminarea și marginalizarea, 

într-o perspectivă participativă care a implicat actorii instituționali locali și societatea civilă. 

Comunitatea țintă a cuprins 570 persoane aparținând grupurilor vulnerabile din municipiul Alba 

Iulia, inclusiv din cartierele Lumea Nouă și Blocul G2.Poziționarea centrului în afara teritoriului SDL 

și mai ales a ZUM, este una regretabilă dată fiind limitarea participării acestor grupuri țintă la 

serviciile oferite de centru și mai mult decât atât, serviciile de aici se limitează la consiliere. În 

aceste condiții, crearea unui centru multifuncțional în teritoriul SDl care să fie nu doar ușor 

accesibil, ci să ofere și o gamă de servicii mult mai largă, personalizată pentru nevoile/specificul 

celor din teritoriul SDL este mai mult decât necesară. 

➢ Dezvoltarea comunităților locale prin economie socială (stadiu: finalizat) 

 
3 Cele mai importante rezultate se pot observa accesând linku-rile:https://www.as2001alba.ro/wp/index.php/ integrarea-pe-piata-

fortei-de-munca-a-grupurilor-vulnerabile-prioritatea-noastra-proiect-cofinan-tat-din-fondul-social-european-prin-programul-
operational-sectorial-dezvoltarea-resurselor-uma-ne-
2007/;http://paemfortis.ro/;http://www.paemalba.ro/prois/;http://paemalba.ro/activ/; 
http://www.cisrom.ro/index1.php?db=proiect_62509&pg=pg&meniu=asociatia_pakiv_romania&dictionar=Asociatia%20Pakiv%20R
omania;http://federatia-filantropia.ro/proiecte/proiecte-incheiate/intreprinderi-sociale-pentru-incluziune-sociala/index.html 
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Derulat între 29 decembrie 2014 - 28 decembrie 2015, proiectul a avut o valoare totală de 

9,749,425.80 RON, fiind cofinanțat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial 

pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6 „Promovarea Incluziunii Sociale” 

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. Aplicantul a fost Municipiul 

Alba Iulia, în parteneriat cu Asociaţia EFECT – Educație, Formare, Evaluare, Creativitate, Tradiție; 

Asociaţia Oameni Sănătoşi; ASOCIAŢIA START CARIERA; SC N&D ANDRA OIL SRL şi ACPDA- 

Associaco Cultural Porto d’Artes. Activitățile au presupus înființarea a 12 structuri de economie 

socială (SES) în trei regiuni din România, inclusiv în municipiul Alba Iulia. Beneficiarii au fost 84 de 

persoane, dintre care 60 aparținând grupurilor vulnerabile. Impactul s-a concretizat prin 

menținerea a 60 de locuri de muncă în SES-urile create. Acest proiect poate fi privit în conexiune 

cu Întreprinderile de inserție socială care vor fi dezvoltate ulterior pe baza prezentei strategii, 

fiindcă poate servi ca un exemplu de bună practică pentru asigurarea sustenabilității unui 

asemenea proiect pe de o parte, iar pe de alta pentru că încurajarea și dezvoltarea unor asemenea 

inițiative contribuie la dezvoltarea pieței forței de muncă și la creșterea socio-economică a 

orașului. 

➢ Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din 

Municipiul Alba Iulia – MICESA (stadiu: în desfășurare) 

Început în 19 septembrie 2017 și programat a se finaliza în 18 septembrie 2020, proiectul are o 

valoare totală de 20,588,454.42 RON, fiind cofinanțat prin POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 – 

Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.2 - Reducerea numărului de 

comunităţi marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin 

implementarea de măsuri integrate. Aplicantul este Municipiul Alba Iulia, în parteneriat cu: 

Fundația PAEM Alba, SC DAD Expertise SRL, AJOFM Alba, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, 

Crucea Roșie Filiala Alba și Colegiul Tehnic Dorin Pavel. Activitățile sunt integrate și includ: sprijin 

pentru creșterea accesului și participării la educație, sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe 

piața muncii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunităților marginalizate, furnizare de 

servicii sociale/socio-medicale/medicale, acordare de asistență juridică pentru reglementări acte. 

Beneficiarii sunt 644 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din care cel puțin 

36% femei și 7% persoane de etnie romă. Aria de intervenție a proiectului o reprezintă trei 

comunități marginalizate de pe raza municipiului. Proiectul se desfășoară în paralel și în același 

timp cu un proiect „geamăn”, adresat comunităților majoritar rome și cofinanțat prin POCU 4.1., 

foarte similar ca valoare, amploare a activităților și a grupului țintă. Inițiativele menționate mai sus 

sunt complementare cu intervențiile din cadrul mecanismului DLRC deoarece odată finalizată 

implementarea lor, acestea vor genera schimbări de ordin social și economic în cadrul zonelor 

marginalizate din Municipiul Alba Iulia, prin îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii 

sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică a orașului și a comunității ca 

întreg. 
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2. Identificarea teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală prin abordarea 

DLRC 

2.1 Prezentarea generală a teritoriului SDL 

2.1.1 Delimitarea teritoriului SDL și întocmirea planului  

Teritoriul SDL a fost delimitat pe baza planșelor PUG Municipiul Alba Iulia și cuprinde ZUM – 

parte din Cartierul Lumea Nouă. Conform PUG Alba Iulia, teritoriul delimitat cuprinde UTR-uri de 

locuire individuală și colectivă, zone de sport-agrement, zone mixte, zone de instituții, servicii și 

echipamente publice,  zone de gospodărire comunală, zone de producție-servicii. Viziunea Planului 

Urbanistic General urmărește dezvoltarea de zone funcționale mixte în cadrul teritoriului SDL, 

pentru a evita segregarea teritorială sau socială și pentru a îngloba ZUM-ul în țesutul orașului, cu 

scopul de a crește atractivitatea zonei și în timp de a elimina disparitățile sociale prezente aici. Prin 

propunerile PUG de dezvoltare multifuncțională a teritoriului SDL, s-a urmărit creșterea nivelului 

de trai al locuitorilor din teritoriul studiat. 

În ceea ce privește cartierele de locuit cuprinse în interiorul SDL, acestea sunt: Cetate, partea 

de nord a cartierului Carolina,  zona de nord a cartierului Tolstoi, cartierul Lumea Nouă și cartierele 

Ampoi I, II și III. Teritoriul SDL are următoarele limite: 

- la nord: stația de transformare electrică, limita domeniu public (zona talcioc), limita 

posterioară teren Fabrica de covoare (Incov SA și Antel SRL) str. Grigore Antipa, str. Petre 

Ispirescu (pe zona de locuințe cu regim redus de înălțime), limita posterioară parcele blocuri 

39, 41, 45 (de pe str. Arieșului), limită posterioară parcelă Pensiunea Ma, str. Arieșului, limite 

proprietate bază sportivă Ampoi 2  

- la est: malul râului Ampoi (de la baza sportivă Ampoi 2 până la grădinița nr. 14 inclusiv), limita 

zona blocuri cartier Ampoi 1, str. Tudor Vladimirescu (de la giratoriul Penny Market până la 

intersecția giratoriu cu str. Henry Coandă) 

- la sud: str. Henri Coandă (de la intersecția giratoriu cu str. Tudor Vladimirescu până la 

intersecția giratoriu cu str. Vasile Alecsandri), str. Vasile Alecsandri (de la intersecția giratoriu 

cu str. Henri Coandă până la intersecția cu str. Petru Maior) str. Petru Maior (de la intersecția 

cu str. Vasile Alecsandri până la intersecția cu str. Marcus Aurelius), str. Septimius Severus (de 

la intersecția cu Marcus Aurelius până la blocul TOP 2 inclusiv), limită proprietate privată Calea 

Moților nr. 84, Calea Moților (aliniament nr. poștale 67A, 67B, 67C), limite posterioare parcele 

individuale dintre străzile Timotei Cipariu și 9 Mai, str. Dr. Ioan Rațiu (de la nr poștal 16 până la 

str. Ion Agârbiceanu), str. Ion Agârbiceanu, B-dul Horea (de la intersecția cu str. Ion 

Agârbiceanu până la intersecția cu str. Cloșca), b-dul 1 Decembrie 1918 (de la intersecția cu str. 

Cloșca până la intersecția cu B-dul Transilvaniei), b-dul Transilvaniei (de la intersecția cu B-dul 1 

Decembrie 1918 până la intersecția cu B-dul Revoluției) 

- la vest: B-dul Revoluției (de la intersecția cu B-dul Transilvaniei până la intersecția cu Calea 

Moților), Calea Moților (de la intersecția cu B-dul Revoluției până la intersecția cu str. 

Bayonne), str. Bayonne 

Zona ZUM are următoarele limite (conform Atlasul ZUM din România): 
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- la nord: limite de proprietate terenuri virane 

- la est: str. Heleșteului (nr. poștale 39, 37,35, 33, 31, 29, 27), str. Craivei (de la intersecția cu str. 

Heleșteului până la intersecția cu str. Muzicanților – numerele poștale impare de la nr. 85 la nr. 

5), str. Muzicanților (nr. 16, 18), str. Vasile Alecsandri (de la intersecția cu str Muzicanților până 

la intersecția cu b-dul Republicii – nr. poștale 93D, 93C, 93B, 93A, 93, 91B, 91A, 91) 

- la sud: b-dul Republicii (de la intersecția cu str. Vasile Alecsandri până la intersecția cu str. 

Alcala de Henares)  

- la vest: str. Alcala de Henares 

În Anexa 1 se regăsește Planul cu delimitarea teritoriului SDL și fotografii relevante din ZUM/SDL. 

2.1.2 Principalele caracteristici geografice 

Teritoriul SDL este amplasat în zona de nord – nord-vest a orașului, și este dispus la nord – 

nord-vest de Cetatea bastionară Alba Carolina, reper principal al orașului la nivel local, regional și 

național. Suprafața SDL se suprapune din punct de vedere al reliefului atât cu terasa I (la est) cât și 

cu terasa II (la vest) a Mureșului. 

Până în a doua jumătate a secolului XX, peste 90% din teritoriul SDL era reprezentat de 

terenuri virane, neconstruite. Zona s-a dezvoltat într-un ritm lent până la începutul anilor 70, când 

a început realizarea cartierelor de locuit colective (Cetate, Tolstoi, Ampoi I, II și III), a zonei de 

producție-servicii și zonele de locuințe individuale. Cea mai recentă dezvoltare de zonă 

rezidențială (dezvoltare care este în continuă desfășurare și extindere) se află adiacent arealului 

ZUM, la nord-vest de acesta, și este reprezentată de cartierul Alba-Micești. 

Astfel, întreaga zonă SDL a fost dezvoltată pe o perioadă de aproximativ 50 ani, fiind un 

areal relativ nou al orașului Alba Iulia.  

Teritoriul SDL prezintă mare diversitate în ceea ce privește țesutul urban cuprins în interiorul 

acesteia, conținând atât zone dense de locuire colectivă, zone cu parcelar ocupat cu locuințe 

individuale, țesut specific zonelor de servicii-producție (hale pentru industrie, depozitare, și 

comerciale), cât și zone de agrement (Bazin olimpic, Stadion Cetate), terenuri virane și zone 

urbane marginalizate. 

2.1.3  Patrimoniul natural 

În interiorul SDL nu există elemente de patrimoniu natural, zona fiind una care a fost intens 

urbanizată și dezvoltată în ultimii 50 ani. La est, zona este mărginită de valea Ampoiului, cel mai 

apropiat curs de apă adiacent SDL. 

Pe suprafața SDL nu există niciun parc sau spațiu verde mai amplu pentru petrecerea timpului 

liber, de asemenea nu există lacuri, cursuri de apă sau alte zone amenajate pentru agrement. 

Singurele zone de agrement din cadrul SDL sunt reprezentate de Bazinul Olimpic și de 

Stadionul Cetate, amplasate la sud de ZUM, care deservesc întregul oraș. 

În ceea ce privește starea factorilor de mediu aer, apă, sol, aceasta este similară cu cea 

descrisă la nivelul întregului oraș, în zonă nefiind prezente surse de poluare periculoase definite 

astfel prin studii de specialitate. 
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ZUM-ul cuprins în interiorul SDL nu este separat de restul orașului prin vreo barieră fizică 

naturală sau antropică, și de asemenea nu este situat în zone cu riscuri de mediu de genul gropilor 

de gunoi ori ariilor inundabile. 

2.1.4 Patrimoniul arhitectural şi cultural 

Fiind dezvoltat în mare parte în perioada ultimilor 50 de ani pe terenuri virane, teritoriul SDL 

nu cuprinde zone protejate, monumente istorice sau alte edificii cu valoare arhitecturală care să se 

fi păstrat în zonă. 

Cu toate acestea, zona SDL se suprapune cu două situri arheologice, care impun anumite 

măsuri și restricții în ceea ce privește realizarea de noi construcții sau alte intervenții vizate în 

procesul de dezvoltare al zonei, conform legii 422/2001. Aceste situri sunt: 

- Așezarea civilă din preajma castrului roman (canabae) – Municipium Septimium Apulense – 

Praetorium consularis (Cod LMI: AB-I-m-A-00001.02 Cod RAN: 1026.01.02) 

- Așezarea neolitică „Lumea Nouă” (Cod LMI: AB-I-m-A-00005, Cod RAN: 1026.05) 

 

2.2. Comunitatea marginalizată din teritoriul SDL (inclusiv ZUM) 

2.2.1. Studiul de referinţă reprezentativ la nivelul populaţiei din teritoriul SDL   

Scopul Studiului de referinţă a fost acela de furniza date statistice care să fundamenteze 

Analiza diagnostic a nevoilor şi problemelor populaţiei din zonele distincte, inclusiv ZUM, din 

teritoriul SDL pe care GAL vizează să le soluţioneze. Principalele sale obiective : 1) descrierea în 

amănunt a fiecărei zone distincte identificate în teritoriul SDL, cu privire la caracteristicile 

demografice şi socio-economice; 2) identificarea şi analiza nevoilor persoanelor aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială de pe raza teritoriului SDL şi a fiecărei zone distincte incluse; 3) 

identificarea principalelor probleme cu care se confruntă populaţia din fiecare zonă distinctă a 

teritoriului SDL.  

Metodologia utilizată în Studiul de referinţă, una cantitativ-calitativă, a fost construită astfel 

încât, conform cerinţelor, datele utilizate în analiza teritoriului SDL să fie date statistice solide 

(exacte), puse la dispoziţie de entităţi relevante sau obţinute prin realizarea unui studiu de 

fundamentare.   

În ancheta pe bază de chestionar au fost implicate 669 de persoane (capi de gospodarii sau 

rude apropiate ale acestora) din zona funcţională şi 75 din zona urbană marginalizată (ZUM). De 

menţionat faptul că, în general, în total Alba Iulia pentru studii similare eşantioanele sunt 

dimensionate la 700-800 de persoane şi conduc la erori maxime cuprinse între 3% şi 4% cu o 

probabilitate mai mare de 95%. Pentru a prelucra statistic informaţiile cât mai sugestiv, s-a apelat 

la ponderarea datelor culese din zona funcţională cu valoarea 13,25 şi a datelor culese din ZUM cu 

1,79 referinţa fiind populaţia estimată la recensământul din 2011. Populaţia eşantionului s-a 

calculat prin însumarea numărului total de membri din gospodăriile chestionate.  

În cercetarea calitativă au fost realizate peste 40 de interviuri şi 4 focus-grupuri. Pentru detalii 

metodologice şi instrumente a se vedea Anexa 3. Dat fiind spaţiul precis delimitat al diferitelor 

secţiuni ale prezentării studiului de referinţă, vom realiza în continuare o serie de trimiteri  la o 
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anexă: Volumul foarte mare de date culese pe cele două coordonate metodologice (cantitativă şi 

calitativă) a impus propunerea a unei anexe suplimentare de prezentare a acestora: ANEXA 26, 

Anexe Analiza diagnostic a nevoilor, resurselor și problemelor populației din teritoriul SDL. Ordinea 

inserării datelor şi trimiterilor la Anexa 26 este conformă cu ordinea sugerată în Modelul cadru al 

strategiei la fiecare secţiune a studiului.  Deoarece, aşa cum se va vedea, în total teritoriul SDL şi în 

zona funcţională, datele sunt foarte apropiate ca valori relative, în vederea respectării limitelor de 

spaţiu, total teritoriul SDL va fi prezentat uneori şi prin datele caracteristice zonei funcţionale, cu 

trimitere la Anexa 26 pentru verificare. Este posibilă astfel, acordarea unui spaţiu mai larg zonei 

urbane marginalizate (ZUM) pe care se cere să se pună accentul. Această zonă a beneficiat şi de o 

atenţie aparte în cercetarea calitativă, impunând spaţiu de prezentare suplimentar faţă de 

teritoriul SDL sau zona funcţională.  

2.2.2. Validarea şi declararea zonei  urbane marginalizate   

Zona urbană marginalizată se suprapune integral pe unul dintre sectoarele de recensământ 

identificate ca fiind marginalizate în Atlasul zonelor urbane marginalizate, îndeplinindu-se astfel 

prima dintre condiţiile impuse în Modelul Cadru al SDL. Studiul de referinţă a colectat totuşi 

informaţii care să verifice situaţia actuală din ZUM, având în vedere criteriile şi indicatorii cheie 

utilizaţi în acest scop. Situaţia actuală, comparativ cu pragurile minimale, este prezentată în 

Tabelul 1.  

Tabel 1 - Indicatori cheie în ZUM: praguri minimale şi situaţia actuală 

Criterii/dimensiune Indicatori cheie 

Praguri 

mini-

male 

Situaţia 

actuală 

ZUM 

Capital uman 
Proporţia populaţiei de 15-64 de ani care a 

absolvit maxim 8 clase (gimnaziu)  
22% 31,6% 

 

Proporţia persoanelor cu dizabilităţi, boli cronice 

sau alte afecţiuni care le limitează activităţile 

zilnice 

8% 16,45% 

 
Proporţia copiilor şi adolescenţilor (0-17 ani) din 

populaţia totală 
20,5% 32,6% 

Ocuparea forţei de 

muncă 

Proporţia persoanelor de 15-64 ani care nu sunt 

încadrate pe piaţa formală a muncii (salariaţi cu 

contract de muncă sau lucrează oficial pe cont 

propriu, cu sau fără angajaţi - patron sau 

administrator de firmă, PFA, AF, întreprindere 

individuală, liber profesionist)  şi nici nu urmează 

o formă de învăţământ  

22,5% 38,1% 

 
Proporţia locuinţelor supraaglomerate  

(< 15,33 m2 pe persoană) 
54% 89,1% 
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Locuire Nesiguranţă locativă: proporţia gospodăriilor ce 

nu deţin locuinţa în proprietate personală  
12% 74,9% 

 

După etapa de validare a ZUM a urmat etapa de declarare a ZUM în vederea realizării 

intervenţiilor DLRC, prin care ZUM a fost declarată ca fiind marginalizată de către Primăria 

Municipiului Alba Iulia în colaborare cu partenerii şi membrii GAL. 

Declararea ZUM s-a realizat în Consiliul Director al GAL (A se vedea Anexa 5).  

 

2.3 Analiza diagnostic a nevoilor, resurselor şi problemelor populaţiei din teritoriului SDL  

2.3.1  Populaţia şi caracteristicile demografice  

Total teritoriu SDL. Numărul de locuitori din total SDL este estimat, pe baza datelor de la 

recensământul din 2011, la 24843, din care 11793 (47,5%) bărbaţi şi 13050 (52,5%) femei. 

Ponderea populaţiei rome este estimată la 2,8%. Având în vedere această pondere, se poate 

concluziona despre comunitatea din teritoriul SDL că ea este una neroma.  Totalul populaţiei face 

ca delimitarea SDL să corespundă regulamentului (UE) 1303/2013, art. 33 alin. 6 care impune ca 

populaţia să fie cuprinsă în tre 10000 şi 150000 de locuitori.  

În legătură cu structura populaţiei pe vârste, pe baza datelor culese din studiul de referinţă s-

au estimat aceste ponderi în teritoriul SDL:  Copii de vârsta creşei: 2,5%;  Copii de vârsta grădiniţei:  

5%;  Copii 6-17 ani: 15,8%; Persoane între 18-59 ani: 57,2%; Persoane având 60 ani şi peste: 

19,65%. În teritoriul SDL s-a estimat că ponderea copiilor sub 14 ani este de 20,2%. S-a mai estimat 

că proporţia copiilor (0-17 ani) din populaţia totală este de 24,2%. În ceea ce priveşte nivelul de 

educaţie al adulţilor, în total teritoriu SDL, cei fără şcoala absolvită s-a estimat că reprezintă   8,5%,   

absolvenţii de învăţământ primar (4 clase) 8,4%, absolvenţi de învăţământ gimnazial (8 clase) 

11,8%, fiind, în estimare,  11,3% absolvenţi ai învăţământului profesional, de ucenici sau 

complementar, 11% absolvenţi ai treptei I de liceu, 29,2% ai liceului şi 3,7% ai învăţământului 

postliceal sau tehnic de maiştri. S-a mai putut estima că 17,5% au absolvit învăţământul 

universitar.  Alte aspecte legate şcolarizarea populaţiei sunt prezentate în secţiunea 2.5.1. şi în 

Tabelele T2, T3, şi T4 din Anexa 26.  

Din adresa nr. 99979 din 13.10.2017 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba rezultă că în 

teritoriul SDL se înregistrează o rată redusă a abandonului şcolar.  

Totalul elevilor înscrişi în anul şcolar 2016-2017 a fost estimat la 2154.  Numărul estimat al 

elevilor repetenţi în anul şcolar 2016-2017 a fost de 71. Alte estimări au vizat:   Numărul de elevi 

înscrişi în anul şcolar 2016-2017 cu rezultate (foarte) slabe (medii generale sub 6):  125; Numărul 

de elevi care au abandonat şcoala în anul şcolar precedent: 1;  Numărul de elevi în pericol de a 

abandona şcoala în acest an şcolar:  26; Numărul de elevi care au beneficiat de programe de sprijin 

în anul şcolar 2016-2017: 1282.La nivelul teritoriului SDL, proporţia populaţiei de 15-64 de ani care 

a absolvit maxim 8 clase (gimnaziu) a fost estimată la 17,43%. De asemenea, proporţia persoanelor 

cu dizabilităţi, boli cronice sau alte afecţiuni care le limitează activităţile zilnice a fost estimată la  

19,4%.  
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Zona funcţională. Numărul de locuitori din zona funcţională este estimat, pe baza datelor de la 

recensământul din 2011, la 24299, din care 11518 (47,4%) bărbaţi şi 12781 (52,6%) femei. 

Ponderea populaţiei rome este estimată la 1,9%. Având în vedere că ponderea populaţiei rome 

este sub 10%, conform estimărilor bazate pe datele de recensământ,  zona funcţională este o zonă 

neromă. În legătură cu structura populaţiei pe vârste, pe baza datelor culese din studiul de 

referinţă s-au estimat aceste ponderi în zona funcţională:  Copii de vârsta creşei: 2,4%;  Copii de 

vârsta grădiniţei:  4,9%;  Copii 6-17 ani: 15,3%; Persoane între 18-59 ani: 55,9%; Persoane având 

60 ani si peste: 21,4%. Ponderea copiilor sub 14 ani a fost estimată 20,1% . 

În zona funcţională, nivelul de educaţie în cazul adulţilor este similar celui din SDL (Tabelul T1 

din Anexa 26).  Cu privire la participarea la educaţie a copiilor (0-17 ani), s-a estimat că, în zona 

funcţională, dintre copiii de vârsta creşei sunt necuprinşi în creşă 56,8%, dintre copiii de vârsta 

grădiniţei sunt neînscrişi la grădiniţă 12,2%, iar dintre copiii de 6-17 ani sunt neînscrişi la şcoală 

6,4%.  

Totalul elevilor înscrişi în anul şcolar 2016-2017 s-a estimat la 2070. Elevi repetenţi estimaţi 

pentru anul şcolar 2016-2017: 67.  Număr de elevi înscrişi în anul şcolar 2016-2017 cu rezultate 

(foarte) slabe (medii generale sub 6): 120. Alte estimări semnificative pentru zona funcţională: 

Număr de elevi care au abandonat şcoala în anul şcolar precedent:  0;  Număr de elevi în pericol de 

a abandona şcoala în acest an şcolar: 26; Număr de elevi care au beneficiat de programe de sprijin 

în anul şcolar 2016-2017: 1234. 

Ca valori ale unor indicatori relevanţi, pentru zona funcţională s-au mai estimat: proporţia 

populaţiei de 15-64 de ani care a absolvit maxim 8 clase (gimnaziu): 16,98%; Proporţia persoanelor 

cu dizabilităţi, boli cronice sau alte afecţiuni care le limitează activităţile zilnice:  19,41%; Proporţia 

copiilor (0-17 ani) din populaţia totală: 24%.  

Zona urbană marginalizată (ZUM). Numărul de locuitori din ZUM este estimat, pe baza datelor 

de la recensământul din 2011, la 544, din care 275 (50,6%) bărbaţi şi 269 (49,4%) femei. Ponderea 

populaţiei rome este estimată la 42,8%. Având în vedere că ponderea populaţiei rome este de 

peste 10%, conform estimărilor bazate pe datele de recensământ,  ZUM este o zonă romă. Din 

cercetarea calitativă s-a reţinut şi faptul că populaţia din ZUM dezvoltă o strategie duplicitară în 

asumarea etniei proprii în funcţie de calitatea celui ce colectează datele: ”Din păcate ei nu îşi 

asumă etnia. Este o problemă să angajăm personal specific: mediator şcolar, profesor de limba 

romani. Nu cunoaştem niciodată exact efectivele.”  (D.P., inspector, ISJ Alba). A se vedea Anexa 26.  

În ZUM, cu privire la nivelul de educaţie a adulţilor s-au făcut următoarele estimări: Fără şcoală 

absolvită: 41,3%; Primar (4 clase): 19,82%; Gimnazial (8 clase): 20,4%; Profesional, de ucenici / 

complementar: 5,4%; Treapta I de liceu (10 clase): 6,6%; Liceu (12 clase): 9%; Postliceal sau tehnic 

de maiştri: 0%; Universitar: 8,4% 

  În legătură cu participarea copiilor la educaţie, s-au putut estima următoarele: Copii de 

vârsta creşei necuprinşi în creşă: 57,1%; Copii de vârsta grădiniţei neînscrişi la grădiniţă: 21,4%; 

Copii 6-17 ani neînscrişi la şcoală: 12,7%.   

Totalul elevilor înscrişi în anul şcolar 2016-2017 a fost estimat la 84. Alte estimări importante: 

Elevi repetenţi în anul 2016-2017: 4; Număr de elevi înscrişi în anul şcolar 2016-2017cu rezultate 
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(foarte) slabe (medii generale sub 6): 5; Număr de elevi care au abandonat şcoala în anul şcolar 

precedent: 1;  Număr de elevi în pericol de a abandona şcoala în acest an şcolar: 0; Număr de elevi 

care au beneficiat de programe de sprijin în anul şcolar 2016-2017: 48. 

Din cercetarea calitativă rezultă că paternul comportamental legat de şcolarizare este în 

schimbare în favoarea înţelegerii nevoii de a absolvi măcar învăţământul obligatoriu. Exemplificăm 

din cercetarea calitativă: „Ei îşi dau copiii la şcoală ca să nu mai bage de vină nime că ţiganii îşi 

trimit copiii la cerşit. Acum ei îi dau la şcoală” (Ana, locuitor zonă, 48 ani); „Atât eu cât şi fiica mea 

care e măritată şi cu copil mergem la seral la liceu. Când eram mic, romii nu puneau preţ pe şcoală. 

Acum s-au schimbat vremile şi nu faci nimic fără carte” (P.T., locuitor zonă, 42 ani).  Alte detalii 

semnificative surprinse prin cercetarea calitativă se pot vedea în Anexa 26.  

În legătură cu structura populaţiei pe vârste, pe baza datelor culese din studiul de referinţă s-

au estimat aceste ponderi în ZUM:  Copii de vârsta creşei: 2,3%;  Copii de vârsta grădiniţei: 4,6%;  

Copii 6-17 ani: 26,0%; Persoane între 18-59 ani: 59,9%; Persoane având 60 ani si peste: 7,2%.  

În ZUM, ponderea copiilor sub 14 ani a fost estimată la  24,3%.  

2.3.2  Ocupare, mediul de afaceri şi protecţie socială  

Total teritoriu SDL. Privitor la populaţia ocupată, datele sondajului au permis aceste estimări 

pentru total teritoriul SDL: Salariat: 31,6%; Lucrător pe cont propriu în activităţi neagricole (PFA, 

liber profesionist): 1,1%; Lucrător pe cont propriu în agricultură  (PFA, fermier): 0,2%;  Alt statut de 

persoană ocupată (zilier, lucrător la negru etc.): 4%; Patron:  0,8%.  

S-a mai estimat că tinerii (16-24 ani) care nu sunt încadraţi în muncă şi nici nu urmează o formă 

de educaţie sau formare reprezintă la nivel de SDL 38,9%. De asemenea, în legătură cu proporţia 

persoanelor de 15-64 ani care nu sunt încadrate pe piaţa formală a muncii (salariaţi cu contract de 

muncă sau lucrează oficial pe cont propriu, cu sau fără angajaţi - patron sau administrator de 

firmă, PFA, AF, întreprindere individuală, liber profesionist) şi nici nu urmează o formă de 

învăţământ, s-a estimat că aceasta reprezintă  20,3%. 

Prin adresa nr. 5709/ 6.10.2017, AJOFM Alba a precizat că în perioada scursă de la începutul 

anului 2017 în evidenţa instituţiei au fost înregistrate 73 de persoane în căutarea unui loc de 

muncă, persoane din familiile beneficiare de ajutor social.  

La nivel teritoriului SDL, ultimele decenii s-au caracterizat prin reducerea semnificativă a 

activităţii industriale prin dispariţia, relocarea sau reducerea activităţii unor foşti agenţi economici 

de anvergură (fosta fabrică de lapte, INCOV, de exemplu) şi prin dezvoltarea serviciilor şi 

comerţului. Turismul  s-a dezvoltat de asemenea, în zonă fiind acum numeroase spaţii de cazare.  

Conform datelor din sondaj majoritatea gospodăriilor din SDL (54,4%), conform estimării,  se 

grupează în categoria de venituri între 1001 şi 3000 lei. Principalele surse de venit şi principalele 

cheltuieli, aşa cum au fost estimate, sunt prezentate în Tabelele T6 şi T7, Anexa 26.  

Zona funcţională. În zona funcţională, privitor la categoriile ocupaţionale s-au putut estima 

date similare celor din SDL. A se vedea Tabelul T5, Anexa 26.  

Tot la nivelul zonei funcţionale au mai fost realizate estimări pentru o serie de indicatori 

relevanţi: Tineri (16-24 ani) care nu sunt încadraţi în muncă şi nici nu urmează o formă de educaţie 
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sau formare, şomeri, persoane inactive: 38,5% (442 tineri);  Proporţia persoanelor de 15-64 ani 

care nu sunt încadrate pe piaţa formală a muncii şi nici nu urmează o formă de învăţământ: 17,4%. 

La nivel zonei funcţionale, ca şi în întreg teritoriul  SDL s-a înregistrat o reducere semnificativă 

a activităţii industriale  şi dezvoltarea serviciilor, comerţului şi turismului.  

Principalele surse de venit ale populaţiei din zona funcţională sunt similare celor din teritoriul 

SDL (A se vedea Tabelul T6, Anexa 26). Majoritatea gospodăriilor (54,4%), conform estimării, se 

grupează şi în categoria de venituri între 1001 şi 3000 lei, iar structura cheltuielilor este similară A 

se vedea Tabelul T7, Anexa 26.  

Zona urbană marginalizată. În zona urbană marginalizată s-au putut face următoarele estimări 

pentru reprezentarea principalelor categorii ocupaţionale: Salariat: 14%;  Lucrător pe cont propriu 

în activităţi neagricole (PFA, liber profesionist): 0,3%; Lucrător pe cont propriu in agricultura (PFA, 

fermier): 0%;  Alt statut de persoană ocupată (zilier, lucrător la negru etc.): 11,1%; Patron: 0%. Alte 

estimări s-au făcut pentru o serie de indicatori relevanţi precum: Tineri (16-24 ani) care nu sunt 

încadraţi în muncă şi nici nu urmează o formă de educaţie sau formare, şomeri, persoane inactive: 

55,8%; Proporţia persoanelor de 15-64 ani care nu sunt încadrate pe piaţa formală a muncii şi nici 

nu urmează o formă de învăţământ: 38,1%%. 

În ZUM şi vecinătatea imediată potenţialul economic şi al ocupării este dat de sectorul 

construcţii care se poate dezvolta atât prin creşterea suprafeţelor introduse în intravilan, în scopul 

construirii de locuinţe, cât şi prin valorificarea unor suprafeţe încă nevalorificate, cum ar fi zona 

Dedeman-Lumea Nouă. Nu mai puţin importante sunt oportunităţile de economie socială din 

zonă.  

Cercetarea calitativă descrie stratificarea socio-economică a ZUM, de la familii bogate la familii 

foarte sărace care au ca singure surse de venit regulat VMG-ul şi eventual alocaţiile copiilor. A se 

vedea şi Anexa 26.  Ancheta pe bază de chestionar arată că în zona urbană marginalizată, 

principalele surse de venit ale populaţiei pot fi estimate astfel: Alocaţiile pentru copii: 56%; Salarii: 

44%; Ajutor social: 30,7%; Venituri din munci ocazionale: 28%; Pensii, inclusiv de boală: 25,3%. 

Majoritatea gospodăriilor (66,7%) din ZUM se grupează în categoria de venituri între 501 şi 2000 

lei. 17,3% dintre gospodării declară venituri sub 500 lei. Iată cum îşi prezintă o mamă a doi copii, 

părăsită de soţ, propriile surse de venituri şi consumul acestor venituri: „Trăim din ce bani luăm de 

pe copii, ne băgăm datori, adunăm materiale refolosibile şi le vindem. Sunt foarte puţini bani. Dacă 

e 1 leu kilogramul la dozele de bere trebuie să adun 2 saci de doze să fac 3 kilograme într-un sac. 

Sunt uşoare, şi primim 6 lei şi muncim o zi întreagă. Luăm o pâine la 3,5 lei o sticla de suc şi pentru 

pampers nu mai ajunge.”  Pentru alte detalii semnificative a se vedea Anexa 26. 

Principalele cheltuieli în gospodăriile din ZUM, conform estimărilor: Hrană (292,9 lei/membru 

în gospodărie); Utilităţi (104 lei/membru gospodărie); Haine/încălţăminte (37,9 lei/membru 

gospodărie). 

Din cercetarea calitativă, interviuri şi focus-grupuri, rezultă şi o gravă problemă legată de 

găsirea locurilor de muncă pentru romi: „Dacă mergem acasă la ei, fiecare dintre ei au zece 

diplome. Toată lumea i-a înscris la cursuri, dar din păcate nu vedem nici un rezultat pe piaţa muncii  

să fie angajaţi. Trebuie să ne axăm pe ceva ce ne oferă piaţa muncii în acest moment.” (D.P. insp. 
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ISJ Alba).  Alte puncte de vedere şi detalii relevante sunt inserate în Raportul cercetării calitative, 

Anexa 26.   

2.3.3. Locuire şi acces la utilităţi   

Total SDL. În teritoriul SDL, pe baza datelor culese prin sondaj, s-a putut estima această 

situaţie a locuinţelor după tipul lor: Casă: 18,3%; Apartament: 80,1%; Adăpost improvizat (baracă): 

0,6%, Locuinţă modulară: 0,9%; Altă situaţie: 0,2%. 

În legătură cu distribuţia locuinţelor după forma de proprietate, s-a realizat, în baza aceloraşi 

date, această estimare: Locuinţe proprietate personală a unui membru al gospodăriei, cu forme 

legale: 67,8%; Locuinţe proprietate personală a unui membru al gospodăriei, fără forme legale: 

11,1%; Locuinţă închiriată: 7,4%;  Locuinţă socială: 5,9%;  Altă situaţie: 7,8%.  

Privitor la nesiguranţa locativă, exprimată prin proporţia gospodăriilor ce nu deţin locuinţa în 

proprietate personală, s-a estimat o proporţie de 31,4%. Un alt indicator important este proporţia 

locuinţelor supraaglomerate, estimată pentru teritoriul SDL la 44,1%.  

Privitor la dotarea locuinţelor cu bucătărie şi baie, s-a putut estima că în teritoriul SDL 17.5% 

nu au bucătărie separată şi 7,3% nu au baie.  

În teritoriul SDL, conectarea locuinţelor la utilităţi este reflectată în aceste estimări: Locuinţe 

racordate la apă: 94,1%; Locuinţe racordate la gaze: 78,6%; Locuinţe racordate la curent electric: 

95,3%; Locuinţe racordate la canalizare: 96,3%; Locuinţe cu centrală termica individuală: 73,2%.    

În ceea ce priveşte riscul de neplată a utilităţilor în teritoriul SDL, 33,6% dintre respondenţi 

declarau că s-a întâmplat să amâne plata utilităţilor în ultimul an.   

Zona funcţională. În zona funcţională, s-au estimat, pe baza datelor din sondaj, aceste 

proporţii ale tipurilor de locuinţă: Casă: 17,4% ; Apartament: 80,9%; Adăpost improvizat (baracă): 

0,6%; Locuinţă modulară: 0,9%; Altă situaţie: 0,2%.  

O altă serie de estimări făcute pe baza datelor din sondaj se referă la proprietatea asupra 

locuinţelor: Proprietate personală a unui membru al gospodăriei, cu forme legale: 68,1%; 

Proprietate personală a unui membru al gospodăriei, fără forme legale: 10,6%; Locuinţă închiriată:  

7,5%;  Locuinţă socială:  6%;  Altă situaţie: 7,8%.  

Indicatorul nesiguranţa locativă este dat de proporţia gospodăriilor ce nu deţin locuinţa în 

proprietate personală, proporţie estimată la 31,9% în zona funcţională.  Proporţia locuinţelor 

supraaglomerate a fost şi ea estimată, la 43,6%.  

În privinţa dotării locuinţelor cu bucătărie şi baie, s-a estimat că în zona funcţională 17,3% 

dintre locuinţe nu au bucătărie separată şi 7,1% nu au baie. 

Din perspectiva conectării locuinţelor la utilităţi s-au putut face aceste estimări pentru zona 

funcţională: Locuinţe racordate  la apă: 94,2%; Locuinţe racordate la gaze: 79,2%; Locuinţe 

racordate la curent electric 95,4%; Locuinţe racordate la canalizare 96,3%; Locuinţe cu centrală 

termică individuală 73,9%. 

În ceea ce priveşte riscul de neplată a utilităţilor în zona funcţională, 35,8% dintre respondenţi 

declarau că s-a întâmplat să amâne plata utilităţilor în ultimul an.   
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Zona funcţională. În zona funcţională, s-au estimat, pe baza datelor din sondaj, aceste 

proporţii ale tipurilor de locuinţă: Casă: 17,4% ; Apartament: 80,9%; Adăpost improvizat (baracă): 

0,6%; Locuinţă modulară: 0,9%; Altă situaţie: 0,2%.  

O altă serie de estimări făcute pe baza datelor din sondaj se referă la proprietatea asupra 

locuinţelor: Proprietate personală a unui membru al gospodăriei, cu forme legale: 68,1%; 

Proprietate personală a unui membru al gospodăriei, fără forme legale: 10,6%; Locuinţă închiriată:  

7,5%;  Locuinţă socială: 6%; Altă situaţie: 7,8%.  

Indicatorul nesiguranţa locativă este dat de proporţia gospodăriilor ce nu deţin locuinţa în 

proprietate personală, proporţie estimată la 31,9% în zona funcţională.  Proporţia locuinţelor 

supraaglomerate a fost şi ea estimată, la 43,6%.  

În privinţa dotării locuinţelor cu bucătărie şi baie, s-a estimat că în zona funcţională 17,3% 

dintre locuinţe  nu au bucătărie separată şi 7,1% nu au baie. 

Din perspectiva conectării locuinţelor la utilităţi s-au putut face aceste estimări pentru zona 

funcţională: Locuinţe racordate  la apă: 94,2%;  Locuinţe racordate  la gaze: 79,2%; Locuinţe 

racordate  la curent electric 95,4%; Locuinţe racordate  la canalizare 96,3%; Locuinţe cu centrală 

termică individuală 73,9%. 

În ceea ce priveşte riscul de neplată a utilităţilor în zona funcţională, 35,8% dintre respondenţi 

declarau că s-a întâmplat să amâne plata utilităţilor în ultimul an.   

Zona urbană marginalizată.  Pentru zona urbană marginalizată, s-au putut estima, pe baza 

datelor din sondaj, aceste proporţii ale diferitelor tipuri de locuinţe: Casă: 98,7%; Apartament: 0%; 

Adăpost improvizat (baracă): 1,3%; Locuinţă modulară: 0%; Altă situaţie: 0%.    

Privitor la proprietatea asupra locuinţelor în ZUM s-a putut estima această situaţie: Proprietate 

personală a unui membru al gospodăriei, cu forme legale: 28,1%; Proprietate personală a unui 

membru al gospodăriei, fără forme legale 67,2%; Închiriată: 0%;  Locuinţă socială:  0%;  Altă 

situaţie: 4,7%.  

Nesiguranţa locativă în ZUM este reflectată de proporţia gospodăriilor ce nu deţin locuinţa în 

proprietate personală, proporţie estimată la  71,9%.   

În cercetarea calitativă, cerând subiecţilor intervievaţi să identifice ierarhizat 3-5 priorităţi de 

intervenţie, inclusiv în cadrul focus-grupurilor, fără excepţie, printre primele 2 priorităţi semnalate 

se regăseşte problema titlurilor de proprietate asupra terenurilor pe care sunt construite 

locuinţele. Cităm doar cuvintele unui viceprimar: „Probleme mari de urbanism sunt pe domeniul 

privat  pentru că nu au clarificate nici în ziua de azi, foarte multe  proprietăţi de acolo, situaţia 

terenului. Nu au acte şi şi-au dat terenurile şi casele cu acte de mână începând probabil din 1940, 

1970 şi poate şi înainte.” A se vedea şi ANEXA 26: Anexa – Studiu de referință al strategiei de 

dezvoltare locală.  

În această zonă, proporţia locuinţelor supraaglomerate reprezintă, după estimări, 82,7%. În 

zona urbană marginalizată se estimează că 41,3% dintre locuinţe nu au bucătărie separată şi  

25,3% nu au baie. O descriere semnificativă din interviuri:  „Am 4 copii cu vârste de 12,7,2 şi 5 . Cei 

de vârstă şcolară merg la şcoală, la grădiniţa din cartier cei de vârsta preşcolară, spaţiul de locuit e 

de 5 metri pe 4 necompartimentaţi şi locuim 6 oameni în acest spaţiu, pe jos am improvizat cu un 
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linoleum, ne încălzim cu un godin, adică o sobiţă cu lemne. Ne spălăm în troci mici în fiecare seară 

când le bag în casă.” Alte aspecte semnificative sunt consemnate în ANEXA 26: Anexa – Studiu de 

referință al strategiei de dezvoltare locală. 

Conectarea locuinţelor la utilităţi este estimată astfel: Locuinţe racordate la apă: 85,3%;  

Locuinţe racordate la gaze: 25,3%; Locuinţe racordate la curent electric:  88%; Locuinţe racordate 

la canalizare 85,3%; Locuinţe cu centrală termică individuală: 12%.    

În ceea ce priveşte riscul de neplată a utilităţilor în ZUM, 83,3% dintre respondenţi declarau că 

s-a întâmplat să amâne plata utilităţilor în ultimul an. 

2.3.4 Accesul la instituţii şi servicii publice  

Total teritoriu SDL. Aşa cum rezultă din Tabelul 2, Anexa 6, în teritoriul SDL sunt 15 cabinete 

medicale de familie şi 13 cabinete stomatologice, în teritoriu aflându-se şi Serviciul Judeţean de 

Ambulanţă Alba. Spitalul judeţean este la un kilometru de centrul teritoriului SDL.  În teritoriul SDL 

mai funcţionează 5 grădiniţe, o şcoală generală, un centru şcolar de educaţie incluzivă şi 3 licee. 

Teritoriul SDL beneficiază de asemenea de 8  terenuri de sport şi 5 săli pentru activităţi sportive. 

Cel mai apropiat centru cultural este la distanţă de 1 kilometru.  

Accesul la instituţii şi servicii publice are şi o puternică dimensiune subiectivă. Astfel, pentru 

teritoriul SDL în ansamblul lui, zona funcţională şi ZUM, am reţinut ponderea celor care declară că 

ajung foarte greu în diferite locuri de interes deosebit pentru ei. Pentru teritoriul SDL este 

relevantă această situaţie:  Magazine cu produse de necesitate curentă:   1,4%;  Supermarket: 

2,3%;  Piaţă agro-alimentară: 3,7%; Dispensar sau cabinet medical: 2,3%; Şcoală: 4,7%; Spital:  

4,3%; Gară: 6,2%; Staţie de autobuz / alt mijloc de transport în comun : 3,8% ; Locul de muncă:  

2,0%. 

Zona funcţională. Datele din Anexa 6, Tabelul 2, prezentate anterior pentru teritoriul SDL 

rămân valabile şi pentru zona funcţională, cu excepţia datelor privitoare la instituţiile şi serviciile 

publice din ZUM asupra cărora vom insista mai jos.   

Pentru zona funcţională, situaţia celor care declarau că le este foarte greu să ajungă în diferite 

puncte de interes  este estimată astfel:  Magazine cu produse de necesitate curentă:  1,4%;  

Supermarket: 2,3%;  Piaţă agro-alimentară: 3,6%; Dispensar sau cabinet medical: 2,3%; Şcoală: 

4,6%; Spital:  4,3%; Gară: 6,1%; Staţie de autobuz / alt mijloc de transport în comun : 3,8% ; Locul de 

muncă:  1,9%.    

Zona urbană marginalizată. În conformitate cu datele din Tabelul 2, Anexa 6, în ZUM şi 

vecinătatea imediată funcţionează clinica Flamingo, alte servicii medicale desfăşurându-se la 

distanţe mai mici de un kilometru de centrul zonei. Cea mai apropiată creşă este la un kilometru, 

alte instituţii şcolare fiind amplasate la mai puţin de un kilometru. Spaţiile pentru activităţi 

sportive sunt acoperite în zonă de o sală de sport şi terenuri de sport în apropiere, la mai puţin de 

jumătate de kilometru. Spaţiile culturale sunt la distanţă mai mare, dar nu mai mult de 1,5 

kilometri.  

Pentru zona marginalizată este relevantă această situaţie a celor care declarau că le este foarte 

greu să ajungă în diferite puncte de interes: Magazine cu produse de necesitate curentă:   2,7%;  



 

34 

 

Supermarket: 4,1%;  Piaţă agro-alimentară: 9,5%; Dispensar sau cabinet medical: 8,1%; Şcoală: 

11,9%; Spital:  10,8%; Gară: 12,2%; Staţie de autobuz / alt mijloc de transport în comun : 2,7% ; 

Locul de muncă:  15,8%.    

2.3.5. Analiza problemelor comunitare ale diferitelor zone distincte din teritoriul SDL, cu accent pe 

ZUM  

2.3.5.1. Persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială   

Total SDL. În legătură cu persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, la nivelul 

teritoriului SDL, s-au putut face aceste estimări: Persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială: 8053 (32,5%); Persoane în risc de sărăcie: 4265(19,3%); Persoane care se confruntă cu o 

deprivare materială severă: 5370 - 21,4%; Persoane care trăiesc în gospodării cu o intensitate 

extrem de redusă a muncii: 2069 - 10,2%.   Persoanele în risc de sărăcie şi excluziune socială 

formează comunitatea marginalizată, conform terminologiei POCU . A se vedea şi Modelul Cadru 

SDL. 

În teritoriul SDL s-a estimat un număr de 102 şomeri înregistraţi (0,6% din total persoane între 

15-64 ani) şi  466  şomeri neînregistraţi (3,1%). De asemenea, numărul persoanelor cu dizabilităţi a 

fost estimat la 1192 (6,1%).  

În ceea ce priveşte persoanele vârstnice aflate în situaţii de dependenţă, numărul acestora a 

fost estimat la 470, reprezentând 1,9% din totalul membrilor în gospodării. Dintre persoanele 

vârstnice care locuiesc singure (770 în total), declară că nu se descurcă deloc sau se descurcă 

foarte greu 25,9%.   

Aspecte importante care privesc copiii în dificultate aparţinând minorităţii roma din teritoriul 

SDL sunt prezentate în Tabelul 8, Anexa 26.  

Privitor la copiii din familii cu 3 sau mai mulţi copii s-a estimat că ei  sunt în număr de 417, 

reprezentând 7,3%. Copii cu unul dintre părinţi plecat definitiv (în familii monoparentale, 

probabil): 559 (9,8%). 

Privitor la copii şi educaţie în teritoriul SDL s-au făcut şi aceste estimări relevante: Copii care nu 

au fost înscrişi la şcoală: 240 (6,6%);  Copii care au abandonat şcoala în anul şcolar 2016-2017: 1 

(0,1% din elevii înscrişi în anul şcolar 2016-2017). 

Alte aspecte care privesc situaţia copiilor în teritoriul SDL, conform estimărilor:  Mame minore: 

97 (1,6%);  Copii căsătoriţi:  44(0,7%); Copii cu mame minore: 54(1,1%); Copii plecaţi temporar in 

străinătate:  27(0,4%); copii care au fugit de acasă: 11(0,2%).  

Respondenţii nu au semnalat în gospodăriile lor tineri care au părăsit instituţiile de tip 

rezidenţial.  

Privitor la locuire, familiile fără o situaţie clară cu privire la actele de proprietate asupra 

locuinţei  au fost estimate la  770, reprezentând 11,1%. Familiile fără o situaţie clară cu privire la 

actele de proprietate asupra terenului pe care locuiesc se estimează la 60,3% în teritoriul SDL. 

Această situaţie apare datorită proprietăţii comune asupra terenurilor în cazul blocurilor de 

locuinţe.  



 

35 

 

În teritoriul SDL, familiile în care se declară certuri frecvente (cu risc de violenţă domestică) se 

estimează la 338 (4,6%). În 39 de familii se declară pedeapsa cu bătaie a copiilor.  

Cu privire la asistenţa medicală în teritoriul SDL s-a estimat că 97,9% dintre persoane sunt 

înscrise la medicul de familie. Dintre aceştia puţin peste o treime au fost la controale medicale 

periodice, fără a fi neapărat bolnavi. În teritoriul SDL, persoanele în evidenţă cu boli cronice sunt, 

conform estimării, de 4319, reprezentând 17,2%. 

Zona funcţională. În zona funcţională,  persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială au fost estimate la  7615, reprezentând 32,1%.  Alte estimări relevante: Persoane în risc de 

sărăcie: 3978 (18,8%); Persoane care se confruntă cu o deprivare materială severă: 5068 (20,8%); 

Persoane care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii: 1898 (9.8%)   

Numărul persoanelor adulte care nu au acte de identitate a fost estimat la  26 (0,1%).  

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, prin adresa 104171/24.10.2017, precizează faptul că în 

zona blocului G2 şi în zona Lumea Nouă „au fost organizate mai multe acţiuni, nefiind identificate 

persoane care nu deţin documente de identitate”.  

În zona funcţională,  s-au estimat un număr de 93 şomeri înregistraţi (0,39%)  şi 477 şomeri 

neînregistraţi: (1,98%). Numărul persoanelor cu dizabilităţi a fost estimat la 1486, reprezentând 

6,1%. 

În aceeaşi zonă s-a estimat că locuiesc 464 (1,9%) persoane vârstnice aflate în situaţii de 

dependenţă, persoanele vârstnice care locuiesc singure şi/sau nu sunt autonome şi nu beneficiază 

de sprijin în gospodărie reprezentând 8,7%. 

Alte aspecte privitoare la specificul situaţiei copiilor din familiile roma, cu date similare celor 

din teritoriul SDL, sunt prezentate în Tabelul 8, Anexa 26. Similare cu datele din SDL sunt şi datele 

care privesc situaţia copiilor în funcţie de mobilitatea părinţilor.   

Privitor la copii şi educaţie în zona funcţională s-au făcut aceste estimări relevante: Copii care 

nu au fost înscrişi la şcoală: 239 (6,4%);  Copii care au abandonat şcoala în anul şcolar precedent: 

0. 

Alte aspecte speciale care privesc situaţia copiilor în zona funcţională sunt prezentate în 

Tabelul T8, Anexa 26.  

În zona funcţională, familiile în care se declară certuri frecvente (cu risc de violenţă domestică) 

se estimează la 4,6%. În 0,6% dintre familii se declară pedeapsa frecventă cu bătaie a copiilor.  

Cu privire la asistenţa medicală în zona funcţională, datele sunt şi ele similare celor din SDL 

(Tabelele T9 şi T10, Anexa 26).   

Zona urbană marginalizată. Privitor la persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială, la nivelul ZUM, s-au putut face aceste estimări: Persoane aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială: 438 (80,9%);  Persoane în risc de sărăcie: 287 (53%); Persoane care se 

confruntă cu o deprivare materială severă: 306  (56,6%);  Persoane care trăiesc în gospodării cu o 

intensitate extrem de redusă a muncii: 171 (34,3%).    

S-a declarat o singură persoană fără acte, un copil.  

În teritoriul ZUM s-a estimat un număr de 7 şomeri înregistraţi (1,27%) şi 19  şomeri 

neînregistraţi (3,49%). De asemenea, numărul persoanelor cu dizabilităţi a fost estimat la 23 
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(4,3%). În ceea ce priveşte persoanele vârstnice aflate în situaţii de dependenţă, numărul acestora 

a fost estimat la 9, reprezentând 1,6%.     

Aspecte importante care privesc copiii aparţinând minorităţii roma din ZUM sunt prezentate în 

Tabelul 8.  

Pe lista factorilor ce diferenţiază populaţia zonei locuite de romi de restul comunităţii din Alba 

Iulia în ceea ce priveşte şcolarizarea, cercetarea calitativă a evidenţiat sărăcia familiilor de romi şi 

discriminarea. Detalii semnificative sunt prezentate în ANEXA 26: Anexa – Studiu de referință al 

strategiei de dezvoltare locală.  

În ZUM s-a estimat că există  20 (11,1%) copii care trăiesc în familii cu trei sau mai mulţi copii. 

Număr copii cu unul dintre părinţi plecat definitiv:  5, reprezentând  3%. 

Privitor la copii şi educaţie în ZUM s-a declarat un singur copil care a abandonat şcoala în anul 

şcolar precedent.  

Alte aspecte care privesc situaţia copiilor în ZUM, conform estimărilor:  Mame minore: 4 (2%);  

Copii căsătoriţi:  4 (2%); Copii cu mame minore: 2 (1%); copii care au fugit de acasă: 0.  

Din adresa nr. 12294/27.10.2017 înaintată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţie a Copilului Alba, cu privire la numărul de copii aflaţi în plasament şi ai căror părinţi 

domiciliază în ZUM  se pot estima următoarele: Număr de copii aflaţi în plasament familial: 15; 

Număr de copii aflaţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti: 4; Număr de copii aflaţi în 

plasament la unităţi rezidenţiale: 10.  

În ZUM nu s-a declarat risc de abandon şcolar pentru anul şcolar 2017-2018.  

În ZUM au fost identificate şi persoane care au părăsit de timpuriu şcoala, dar despre care nu 

există informaţii că ar participa la  programe de tip a doua şansă, fiind făcute aceste estimări: 

Tineri cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare 

clasei neabsolvite: 3 (5,1%);  Tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care au un loc de muncă dar 

care nu au absolvit învăţământul obligatoriu: 8 (18,5%); Adulţi cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani 

care nu au absolvit învăţământul obligatoriu: 102 (61,6%). Cercetarea calitativă a evidenţiat totuşi 

o preocupare în creştere pentru continuarea şi finalizarea studiilor. A se vedea pentru detalii 

ANEXA 26: Anexa – Studiu de referință al strategiei de dezvoltare locală.  

Privitor la locuire, familiile din ZUM fără o situaţie clară cu privire la actele de proprietate 

asupra locuinţei  au fost estimate la 77, reprezentând 67,2%.  Familiile fără o situaţie clară cu 

privire la actele de proprietate asupra terenului pe care locuiesc se estimează că sunt în număr de 

103 (78,4%).  

În ZUM, familiile în care se declară certuri frecvente (cu risc de violenţă domestică) se 

estimează la 20 (15,7% dintre familiile în care există cel puţin două persoane). În 4 familii (3,4%) se 

declară pedeapsa frecventă cu bătaie a copiilor.  

În ceea ce priveşte asistenţa medicală, în ZUM s-a estimat că 98,7% dintre persoane sunt 

înscrise la medicul de familie. Dintre acestea doar 28 persoane (7,4%) au fost la controale 

medicale periodice, fără a fi neapărat bolnavi. În teritoriul SDL, persoanele în evidenţă cu boli 

cronice sunt, conform estimării, 84, reprezentând 15,5%. Din cercetarea calitativă a reieşit lipsa 

unei asistente medicale în zonă. A se vedea şi Raportul cercetării calitative, ANEXA 26.  
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2.3.5.2. Problemele comunitare din perspectiva cetăţenilor şi a autorităţilor/instituţiilor  

Total SDL. La nivelul teritoriului SDL, ierarhizarea unor probleme considerate „foarte serioase” 

în opinia respondenţilor, a generat o serie de estimări prezentate în Tabelul T11, Anexa 26. Însă 

atunci când sunt întrebaţi în legătură cu ce ar trebui schimbat (făcut) în zona în care respondenţii 

locuiesc, aceştia pun pe primul plan realizarea de locuri de joacă pentru copii şi amenajare parcuri. 

În teritoriul SDL, numai 46,9% dintre respondenţi spun că au relaţii foarte bune. În acest context, 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, prin adresa 104171/24.10.2017, a furnizat o serie de 

informaţii cu privire la situaţia infracţională din ultimul an în punctele sensibile ale teritoriului SDL 

(zona blocului G2 şi zona „Lumea Nouă”), menţionând 90 de fapte penale şi 316 intervenţii la 

evenimente. Se apreciază că „ponderea faptelor comise o reprezintă infracţiunile de violenţă în 

familie, lovire sau alte violenţe, distrugere, furt, ameninţare şi de tulburare a liniştii publice”.  

Relatările presei cu privire la unele probleme, evenimente şi realizări din SDL dau imaginea 

unui teritoriu dinamic, aglomerat şi cu zone problematice din perspectiva relaţiilor interumane.  

Zona funcţională. La nivelul zonei funcţionale, ierarhizarea unor probleme considerate „foarte 

serioase” şi a unor schimbări necesare este aceiaşi ca în întreg teritoriul SDL. Relaţiile între vecini 

sunt, conform declaraţiilor, asemănătoare.  Pentru zona funcţională, relatările de presă sunt 

deopotrivă cele de mai sus, referitoare la teritoriul SDL.  

Zona urbană marginalizată. Prin cercetarea calitativă s-a conturat faptul că mai mulţi locuitori, 

peste jumătate din intervievaţii ZUM-ului şi ai vecinătăţii imediate, clasează zona ca fiind medie 

din punctul de vedere al calităţii mediului urban în timp ce, fără excepţie, cei care nu locuiesc în 

zonă o califică drept una defavorizată (Anexa 26: Anexa – Studiu de referință al strategiei de 

dezvoltare locală). În ZUM, printre problemele „foarte serioase” din teritoriul vizat apar în primele 

locuri consumul de alcool (38,4%) şi depozitarea necorespunzătoare a gunoaielor şi poluarea 

aerului: 15,3%. În cercetarea calitativă au mai fost relevate şi alte aspecte care sunt prezentate în 

Anexa 26.  

În ZUM, printre schimbările frecvent invocate de către respondenţii implicaţi în anchetă se află 

crearea de noi locuri de muncă („fabrică pentru angajarea romilor”) şi cursuri de formare 

profesională, ca şi clarificarea actelor de proprietate. Asociem nevoia de clarificare a actelor de 

proprietate în contextul rezolvării problemelor apărute cu blocul G2.  

Nici un respondent din ZUM nu a declarat relaţii foarte proaste cu vecinii, 4,1% declarând că 

nu au relaţii deloc cu vecinii. Doar 20,3% au declarat că au relaţii foarte bune cu vecinii.   

În legătură  cu zona urbană marginalizată şi vecinătatea ei imediată (Lumea Nouă, în presă), 

relatările din ultimii ani au conturat imaginea unei zone cu probleme ecologice şi cu numeroase 

probleme intrafamiliale şi intracomunitare. 

 

2.4. Acțiunile desfășurate anterior în teritoriul SDL 

Primăria Municipiului Alba Iulia s-a focalizat de-a lungul anilor spre combaterea sărăciei și 

excluziunii sociale a persoanelor de etnie romă, vulnerabile din punct de vedere socio-profesional, 
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printr-o abordare integrată și o adaptare continuă a politicilor și a proiectelor sale la nevoile 

comunității.  

Preocuparea municipalității față de îmbunătățirea mediului de viață a persoanelor de etnie 

romă este demonstrată și prin existența la nivelul organizatoric al aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Alba Iulia a compartimentului funcţional: Consiliere pe problemele 

romilor.Prin intermediul acestei structuri se urmărește încurajarea dialogului interetnic, 

interacțiunea cu cetățenii de etnie romă pe domenii de politică specifice, eliminarea oricărei forme 

de discriminare și promovarea toleranței şi, nu în ultimul rând, garantarea de şanse egale pentru 

romi. De asemenea,la nivelul administrației publice locale există și Direcția de Asistenţă 

Socială,prin intermediul căreia se asigură incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, în 

funcție de specificul nevoilor particulare ale acestora. În acest sens sunt furnizate servicii sociale în 

domeniul incluziunii sociale a persoanelor de etnie romă care presupun evaluarea principalelor 

nevoi ale comunității rome și a aplicării programelor de sprijinire a acestora în conformitate cu 

prevederile HGR nr.430/2001 privind Strategia de îmbunătăţire a vieţii romilor,creşterea calităţii 

vieţii,tratament egal,nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă, precum și stimularea participării 

etnicilor romi la viața economică, socială, educațională, culturală și politică a societății prin 

atragerea în programe sectoriale de asistență și dezvoltare comunitară.În cadrul direcției activează 

experți locali pentru romi,aceştia fiind principalii mediatori între comunitățile locale rome și 

administrația publică locală, ce au ca atribuții organizarea, planificarea, coordonarea și 

desfășurarea pe plan local a activităților pentru îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor cuprinse în 

planul general de măsuri.  

În vederea îmbunătățirii calității vieții în comunitățile marginalizate,și în special în cele cu 

comunitate majoritar roma,Municipiul Alba Iulia a implementat de-a lungul anilor 2004-2011,3 

proiecte finanțate fie prin Programul PHARE,fie prin Fondul Român de Dezvoltare Socială. 

Programul de Intervenţii Prioritare pentru comunităţi Rome:proiectul Centrul de Pregătire 

Vocaţională pentru Comunitatea de Romi din Municipiul Alba Iulia“Şi romii muncesc” ce avea ca 

obiectiv stimularea participării active a comunităţii de romi în viaţa economică,socială, 

educaţională,culturală şi politică a municipiului Alba Iulia,prin păstrarea identităţii etniei romilor şi 

asigurarea şanselor egale pentru atingerea unui standard decent de viaţă,proiectul Educaţia 

pentru muncă–o şansă pentru o viaţă mai bună la nivelul cetăţenilor de etnie romă ce avea ca 

obiectiv îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii a romilor din municipiul Alba Iulia, în contextul 

parteneriatului durabil şi echitabil între autorităţile administraţiei publice şi comunitatea de romi, 

respectând principiul egalităţii de şanse pentru integrarea deplină în societate,proiectul Condiţii de 

viaţă mai bune pentru cetăţenii romi din cartierul Lumea Nouă ce avea ca obiectiv creşterea 

calităţii vieţii şi spiritului civic comunitar aferent cetăţenilor de etnie romă rezidenţi în Cartierul 

Lumea Nouă din Alba Iulia (proiect ce presupunea și 2 străzi supuse procesului de reabilitare şi 

modernizare – Almaşului şi Heleşteului). 

În vederea conturării unei viziuni integrate de dezvoltare a orașului,Primăria a întreprins 

cercetări la nivelul orașului și a zonei conurbane. Identificarea și eficientizarea măsurilor 

inovatoare integrate la nivelul cartierelor locale sunt evidențiate în studiul „Diagnoza Urbană 
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privind Cartierele Municipiului Alba Iulia”, realizat în cadrul proiectului „Măsuri integrate de 

ocupare în cartiere”(2010-2012), proiect ce viza facilitarea accesului la servicii specializate şi 

pachete de formare profesională în vederea îmbunătăţirii măsurilor integrate de ocupare a 

şomerilor, şomerilor de lungă durată, a tinerilor, a persoanelor inactive şi a celor aflate în căutarea 

unui loc de muncă la nivelul CARTIERE-lor orașului. Un studiu important pentru SDL, ce a avut și 

impact asupra proiectelor implementate de municipalitate este Diagnoza cartierului Lumea Nouă 

şi fundamentarea unor direcţii de acţiune urbană  (2010) care a avut ca scop cunoaşterea şi analiza 

problematicii sociale a cartierului Lumea Nouă. Dinamica dezvoltării urbane a făcut ca acest cartier 

să fie unul cu o creştere spectaculoasă a populaţiei şi a ariei locuite,atât datorită fertilităţii 

specifice populaţiei sărace şi needucate, cât şi atragerii de „imigranţi” din alte cartiere ale oraşului, 

ale judeţului sau ale ţării (pe fondul vânzării/pierderii locuinţelor de la bloc şi al mutării în locuinţe 

improvizate). Cercetarea sociologică derulată aproape un an în cartierul Lumea Nouă şi vecinătăţi 

a reliefat o serie de aspecte problematice legate de: 1) locuire şi mediu; 2) viaţă cotidiană, 3) 

familie şi educaţie, 4) economie şi locuri de muncă. Au fost identificate măsuri și direcții de acțiune 

în cadrul studiului diagnostic, privind investiţiile creatoare de locuri de muncă; dezvoltarea de 

servicii educaţionale şi profesionale adaptate profilului locuitorilor din cartier; dezvoltarea unor 

facilităţi de petrecere a timpului liber; dezvoltarea unor servicii de consiliere a persoanelor 

vulnerabile; dezvoltarea spiritului comunitar pe baza unui concept privind calitatea locuirii, etc. 

Ca  parte  a  unei  rețele  URBACT,  din cadrul proiectului „Legături între planificarea spaţială şi 

regenerarea urbană – NODUS”,  Primăria Alba Iulia şi AIDA au  dezvoltat  un plan local de acțiune 

pe  baza  unor abordări cuprinzătoare ale participării comunității rome la planificarea dezvoltării 

locuințelor defavorizate, dintr-un  cartier  al  orașului.  Planul local a vizat dezvoltarea spaţială şi 

evoluţia calităţii vieţii în cartierul Cetate din Municipiul Alba Iulia, având ca studiu de caz blocul G2, 

supranumit Turturica - fost cămin de nefamilişti, ocupat în timp, după 1990, de către romi. Au fost 

vizate acțiuni de salubrizare a zonei și dezvoltare de facilități de petrecere a timpului liber,prin 

transformarea unui spațiu abandonat din spatelele blocului într-un spațiu de joacă pentru copii.De 

asemenea,pe parcursul proiectului a fost realizat un studiu sociologic „Calitatea vieţii şi gradul de 

satisfacţie privind locuirea în cartierul Cetate, municipiul Alba Iulia”, conţinând şi un regulament de 

bună convieţuire şi participare activă comunitară, elaborat de cercetători din diverse sfere de 

activitate. Pe întreaga perioadă s-a colaborat în mod exemplar şi activ cu Institutul pentru 

Cercetarea Calităţii Vieții din cadrul Academiei Române, dar şi cu numeroşi parteneri precum: 

UNICEF (voluntari), ENEL, APA CTTA, reprezentanţi ai mai multor instituţii de învăţământ gimnazial 

din Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918“, etc. Proiectul a fost selectat ca exemplu de bună 

practică în domeniul incluziunii sociale, al combaterii sărăciei și /sau al inovării sociale de către 

experții europeni ai Comitetului Regiunilor. Studiul de caz realizat în cadrul proiectului a fost 

prezentat în cadrul unei expoziții organizate la Bruxelles la data de 7 octombrie 2013 și a fost 

inclus în broșura conferinței European Summit of Regions and Cities din anul 2014. Recunoașterea 

la nivel european a proiectului reprezintă o dovadă a faptului că intervențiile planificate de 

municipalitate au un impact pozitiv și durabil asupra comunităților defavorizate. Preocuparea 

continuă a municipalității de a sprijini comunitățile defavorizate este demonstrată de principalele 
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proiecte europene desfăşurate sau în derulare din tabelul 3, din cadrul acestei secţiuni. În tabelul 3 

sunt menţionate şi proiecte ce vizează atragerea etnicilor romi în economia formală; reinserție în 

câmpul muncii a persoanelor de etnie romă, de tipul angajării asistate; facilitarea accesului la 

serviciile de sănătate primară, şi continuarea programelor de formare, pregătire și angajare în 

structurile consiliilor locale a mediatorilor sanitari.  

În vederea propunerii de soluții și măsuri inovatoare integrate pentru îmbunătățirea calității 

locuirii și a spațiului urban, în cartierele defavorizate, Primăria Municipiului Alba Iulia a colaborat și 

cu specialiștii Băncii Mondiale. Ca rezultat al acestui parteneriat, a fost elaborat studiul 

„Prioritizarea proiectelor pentru perioada 2014-2020”. Studiul elaborat de Banca Mondială pentru 

Municipiul Alba Iulia plasează printre primele proiecte ca importanță implementarea unui proiect 

pentru Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității în comunitățile marginalizate 

din oraș. Proiectul propus în studiul amintit prevede regenerarea urbană a cartierului Lumea Nouă, 

care concentrează cele mai multe persoane expuse riscului de excluziune socială, preponderent de 

etnie romă, având mai multe componente: social - crearea unui Centru social multifuncțional; 

sănătate - dezvoltarea de servicii medicale; educație - extinderea și reabilitarea creșelor, școlilor și 

grădinițelor din zonele dezavantajate; locuințe - continuarea infrastructurii de bază (drumuri, apă 

și canalizare, iluminat public) și economie socială.  

Abordarea teritorială integrată privind dezvoltarea infrastructurii, prin lucrări de modernizare a 

arhitecturii stradale în zonele defavorizate, dar și în ce privește asigurarea unui transport care să 

faciliteze accesul diferitelor grupuri vulnerabile (romi, persoane cu dizabilități, șomeri pe termen 

lung etc.) este vizată și de Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030. 

În ceea ce priveşte implementarea unor măsuri integrate în domeniul educaţiei, ocupării forţei 

de muncă, sănătăţii, locuirii şi  infrastructurii sociale, Primăria Municipiului Alba Iulia derulează 

începând din luna septembrie 2017, 2 proiecte cu finanţare europeană din FSE, menţionate în 

Anexa 27, proiecte ce se axează pe o serie de măsuri şi servicii integrate care să conducă la 

incluziunea socială a persoanelor vulnerabile, cu precădere a persoanelor de etnie romă.  

Măsuri de stimulare a participării şcolare a persoanelor adulte de etnie romă, fără studii 

finalizate şi beneficiare de ajutor minim garantat au fost prevăzute şi în anii precedenţi, prin 

programul special „A doua şansă”. În loc de a presta zile obligatorii de muncă, persoanele rome 

trebuiau să frecventeze şcoala. După o campanie de mediatizare a programului în comunitate, s-

au înscris 260 de persoane rome adulte fără studii finalizate, dar la deschiderea programului s-au 

prezentat doar 7. Potrivit consilierului pe probleme de romi, angajat de Primăria Municipiului Alba 

Iulia, mulţi dintre romi se complac în situaţia de a sta acasă, fără loc de muncă, întrucât sunt 

ocrotiţi de lege şi primesc diverse tipuri de prestaţii sociale. Există însă şi copii în comunităţile 

rome marginalizate care au întrerupt frecventarea şcolii din cauza deciziilor părinţilor. Părinţii 

declară că  au venituri mici şi nu îşi permit să  le asigure rechizite, încălţăminte şi îmbrăcăminte 

copiilor, pentru a merge la şcoală. Pentru a răspunde acestei situaţii problematice, primăria a 

propus ca soluţie construirea unui Centru multifuncţional  (grădiniţă şi şcoală) în proximitatea 

zonei locuite de comunitatea romă. Percepţia negativă a romilor cu privire la soluţia propusă, ca 

având un „caracter etnic pronunţat” a determinat amânarea soluţionării problemei.  
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Raportarea etnicilor romi cu privire la măsura menţionată s-a schimbat ca urmare a 

relaţionărilor avute cu echipa administraţiei publice locale, pe parcursul perioadei de colectare şi 

analiză a datelor în vederea validării marginalizării comunităților prevăzute în cadrul proiectelor: 

Alba 360 şi Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunităţile marginalizate din 

Municipiul Alba Iulia-MICESA. În cadrul chestionarelor aplicate s-a solicitat etnicilor romi să-şi 

exprime nevoile şi problemele şi să propună soluţii la acestea. Printre problemele identificate s-a 

regăsit şi lipsa unei facilităţi educaţionale în cartiere sau în vecinătatea apropiată, alături de lipsa 

posibilităţilor materiale şi financiare, care determină absenteism şi abandon şcolar în rândul 

elevilor romi de vârstă şcolară. Oferirea de sprijin material şi financiar şi dezvoltarea unor servicii 

de tipul şcoală după şcoală au fost identificate ca oportunităţi de maximizare a şanselor 

educaţionale pentru copiii din comunitate. 

Principalele probleme cu care municipalitatea s-a confruntat în derularea proiectelor au fost 

legate de: documentaţia stufoasă, neprimirea în timp util din partea instituţiilor de control a 

răspunsurilor la solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare; modificarea 

regulilor/condiţiilor de prefinanţare/ finanţare după demararea proiectelor; întârzieri ale plăţilor; 

informațiile oficiale disponibile, specificul grupului ţintă. 

Fără dezvoltarea de servicii educaţionale şi profesionale adaptate locuitorilor din comunităţile 

marginalizate, sărăcia nu poate fi înlăturată şi nu pot fi realizate schimbări semnificative de lungă 

durată. Prin politicile de dezvoltare locală implementate în teritoriul SDL în ultimii 5 ani, prin 

proiectele finalizate sau în derulare s-au avut mereu în vedere datele sociale prezente şi au fost 

propuse soluţii convergente şi complementare de educaţie, formare, ocupare, mobilizare şi 

implicare a organizaţiilor locale şi a comunităţilor dezavantajate de la nivelul Municipiului Alba 

Iulia, în vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă.  

Prezentarea proiectelor desfășurate în teritoriul SDL în ultimii 5 ani se regăsește în Anexa 27. 

 

2.5. Elemente complementare privind prezentarea teritoriului SDL 

Unul dintre elementele complementare importante care poate influenţa dezvoltarea 

teritoriului SDL prin Strategia de Dezvoltare Locală este potenţialul participativ al locuitorilor. 

Privitor la potenţiala implicare în activităţi comune la nivel de zonă sau cartier, reţinem, conform 

estimărilor din anchetă, faptul că doar 28,9% dintre locuitorii din teritoriul SDL declarau că sigur ar 

fi dispuşi să participe prin muncă şi numai 30% prin bani. În ZUM, intenţia sigură a participării prin 

muncă la acţiuni comune în zonă a fost declarată de 9,9% dintre respondenţi şi numai 5,8% îşi 

exprimau intenţia sigură de a participa prin bani.  

Un alt element care poate influența dezvoltarea teritoriului SDL este numărul mare de copii. 

Așa cum se știe, copiii sunt cheia de viitor către societate, prin urmare educația oferită copiilor din 

SDL poate schimba în mod decisiv comunitatea și dezvoltarea teritoriului.  

Este necesară inițierea și dezvoltarea unor programe de educație comunitară în scopul 

revitalizării tradițiilor culturale specifice etniei romilor și a spiritului comunitar, ca soluții 

complementare în procesul de integrare socio-profesională a romilor din Cartierul Lumea Nouă. 
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Programele de educație comunitară vor trebui să fie centrate pe conștientizarea valorilor etniei 

rome și dezvoltate prin parteneriat public-privat. Prin promovarea specificului cultural al 

minorităţii rome din zona investigată se urmăreşte combaterea segregării și discriminării, fapt ce 

va contribui la incluziunea socială a persoanelor de etnie romă din ZUM. De asemenea, pot fi 

dezvoltate parteneriate între entităţile locale şi societatea civilă pentru sprjinirea organizării unor 

galerii de artă tradiţională romă cu ateliere demonstrative şi târguri de meşteşuguri tradiţionale 

ale romilor. 

Mutarea preconizată pentru anul 2018 a sediului Direcției de Asistență Socială Alba în teritoriul 

SDL, în proximitatea ZUM, va asigura livrarea serviciilor sociale în mod prompt către persoanele 

din ZUM/SDL. De asemenea, prin mutarea sediului acestei instituții, toate persoanele care vor 

avea nevoie de servicii sociale se vor deplasa în teritoriul SDL, contribuind la creșterea/dezvoltarea 

importanței/vizibilității teritoriului.  

Creșterea gradului de atractivitate a teritoriului pentru a atrage posibili investitori mici sau 

mari, ar contribui la dezvoltarea economică a teritoriului și la reducerea numărului de persoane 

aflate în situația de sărăcie și excluziune socială. În acest sens, se va putea realiza revigorarea 

activităților economice pe platforma Ardealul și Incov, unde se vor putea închiria/vinde spații 

pentru investitori. 

Dezvoltarea teritoriului SDL din punct de vedere turistic poate fi un alt element de dezvoltare 

teritorială. Astfel, pot fi gândite la nivelul teritoriului SDL puncte turistice de interes, cum ar fi 

ateliere de artizanat (de exemplu olărit sau icoane pe sticlă), etc., care să atragă turiștii în teritoriu. 

Modernizarea Pieței Talcioc, spațiu de întâlnire pentru întreg orașul, o dată/săptămână,care 

este situată în SDL, la o distanță de 3 metri de ZUM, reprezintă o oportunitate de „întâlnire 

comunitară” pentru toți locuitorii orașului, realizându-se astfel eliminarea barierelor de segregare 

și discriminare. De asemenea, amenajarea unui ștrand pe teritoriul SDL, intenție deja anunțată de 

municipalitate, în proximitatea ZUM, aproape de Bazinul Olimpic, va asigura oportunitatea de 

activități de relaxare și socializare comune pentru locuitorii din ZUM/SDL, dar și pentru locuitorii 

din municipiu. 

Din punct de vedere al planificării urbane și integrării comunității rome în cadrul țesutului 

urban existent, zona SDL prezintă potențial și poate fi dezvoltată integrat, prin valorificarea 

terenurilor virane adiacente zonei urbane marginalizate sau a terenurilor ocupate cu zone de 

producție demolate/dezafectate, și realizarea unui masterplan sau a unor proiecte de urbanism 

care să structureze și direcționeze dezvoltările viitoare ce se vor realiza pe aceste terenuri libere, 

astfel încât comunitatea de romi să fie absorbită de oraș și să nu mai prezinte un caracter insular. 

Printre zonele cu  un astfel de potențial de dezvoltare putem enumera arealul ocupat în prezent 

de talciocul ce se organizează săptămânal, zona delimitată de B-dul Republicii, str. Emil Racoviță, 

B-dul Tudor Vladimirescu, str. Vasile Alecsandri și str. Muncii, care în prezent este destructurată 

urbanistic si ocupată de numeroase terenuri subutilizate, cuprinzând funcțiuni de tipul producție, 

depozitare, dar care are potențial de a susține o dezvoltare urbană de tip central. Încă un areal 

important care poate susține dezvoltarea urbană planificată este cea situată în cadrul ZUM, 

delimitată de str. Bayonne, B-dul Republicii și str. Vasile Alecsandri, și unde este încurajată 
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realizarea unei zone mixte, predominant rezidențială cu funcțiuni complementare. Direcțiile de 

dezvoltare trebuie să evite propunerea de bariere fizice și să încurajeze mixitatea funcțională, 

pentru a se evita segregarea socială, stigmatizarea sau marginalizarea anumitor comunități, 

generată de zonele monofuncționale (ex. cartiere-dormitor, zone exclusiv industriale etc.), și 

pentru a se încuraja interacțiunea socială și interculturală la nivel urban. Dezvoltarea cartierului 

Anghel Saligni, care este situat în SDL este prevăzută a se realiza spre ZUM, unificându-se astfel 

disparitățile teritoriale. Construcția unui cartier de locuințe lângă Bazinul Olimpic – pe teritoriul 

SDL – contribuie de asemenea la unificarea discrepanțelor teritoriale și la excluderea riscului de 

segregare teritorială. 

3. Analiza SWOT 

În urma analizei diagnostic a comunității marginalizate din teritoriul ZUM și zona funcțională 

aferentă au fost identificate principalele puncte tari/slabe și principalele oportunități/riscuri 

(evidențiate distinct pentru fiecare dintre dimensiunile care au făcut obiectul analizei).   

POZIȚIONAREA GEOGRAFICĂ 

Puncte tari: Relieful, clima și cadrul natural din zona SDL sunt propice locuirii și asigurării calității 

vieții.   

Puncte slabe: Accesibilitate scăzută a ZUM în punctele cardinale Nord, Vest și Sud (mai puțin 

partea de Est cu accesul către oraș). Infrastructura de drumuri și căi de acces în ZUM este 

deficitară.  

Oportunități: Amenajarea unui drum de acces în apropierea ZUM, între cartierele Ampoi 1, Ampoi 

2, Ampoi 3, Bărăbanț, Orizont, Micești prin care se evită segregarea teritorială și se realizează 

incluziunea. Zona beneficiază de vecinătatea unei zone urbane în care rezidează și activează o 

serie de instituții, firme și ONG-uri. Din punctul de vedere al rețelei de drumuri existente, aceasta 

asigură o bună conexiune a zonei cu restul orașului.  

Riscuri: Situarea ZUM la marginea orașului și faptul că marea majoritate a locuitorilor sunt de 

etnie romă (42,8%), favorizează discriminarea și segregarea. Situarea periferică a ZUM implică 

riscul ca această zonă cu probleme multiple și complexe, să nu își schimbe statutul de zonă 

marginalizată de-a lungul timpului. 

POPULAȚIA ȘI CARACTERISTICILE DEMOGRAFICE 

Puncte tari: În ZUM și zona SDL există o populație semnificativă de adulți tineri și maturi, capabili 

să desfășoare activități care pot contribui la regenerarea urbană a zonei.     

Puncte slabe: În ZUM spațiile de locuit sunt supraaglomerate (89,1% cu < 15,33 m2 persoană). În 

ZUM există un număr important de persoane și familii de etnie romă, multe dintre acestea aflate 

în situații de risc, cum ar fi: persoane cu dizabilităţi, boli cronice sau alte afecţiuni care le limitează 

activităţile zilnice, copii care trăiesc în familii cu trei sau mai mulți copii, copii în cazul cărora unul 

sau mai mulți adulți din gospodărie sunt privați de libertate sau sunt în supravegherea serviciilor 

de probațiune. În ZUM există o populație săracă, care trăiește în incertitudine și nesiguranță (fără 

acte de proprietate, fără locuri de muncă stabile), în tensiune și frustrare, stări care degenerează 
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fercvent în delicvență și agresiune. 

Oportunități: Implicarea locuitorilor din zona SDL într-un efort comun de regenerare urbană a 

zonei are mai multe avantaje: crează un sentiment de autoeficacitate personală în cazul unor 

indivizi care se simt marginalizați și discriminați, consolidează sentimentele de apartenență 

comunitară, adecvare socială și, nu în ultimul rând, conform multor studii din psihologia socială, 

cooperarea pentru realizarea unor sarcini comune constituie un mijloc important de reducere a 

prejudecăților și a discriminării. 

Riscuri: Lipsa unor intervenții integrate în zonă poate genera dizarmonii urbanistice și pot 

întreține starea de sărăcie a zonă.  

OCUPAREA, MEDIUL DE AFACERI LA NIVEL LOCAL ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ 

Puncte tari: În zona SDL activează o serie de instituții, firme și ONG-uri.  O mică parte dintre 

persoanele din ZUM sunt angajate cu forme legale,  reușind să își întrețină gospodăria. Printre 

abilitățile persoanelor din ZUM se numără cele de confecționare a încălțămintei și produselor din 

piele, abilitate transmisă din generație în generație. 

Puncte slabe: În ZUM, încadrarea în muncă - cu forme juridice - este scăzută (55,8% dintre tinerii 

cu vârste cuprinse între 16-24 de ani nu sunt încadrați în muncă și nici nu urmează o formă de 

educație sau formare, 38,1% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 15-64 ani nu sunt 

încadrate pe piaţa formală a muncii şi nici nu urmează o formă de învăţământ). Datorită absenței 

calificărilor, locurile de muncă accesibile locuitorilor din ZUM sunt cele din piața secundară a 

muncii (menaj, reciclarea fierului vechi, apă-canal, colectarea deșeurilor, diverse munci 

necalificate în zona industrială din vecinatatea sud-estică). Conform datelor obținute prin 

intermediul chestionarelor, principalele surse de venit în ZUM sunt alocațiile pentru copii (56%), 

urmate de salarii (44%), iar ajutoarele sociale ocupă și ele o pondere importantă (30,7%).  

Majoritatea gospodăriilor (66,7%) din ZUM se grupează în categoria de venituri între 501 şi 2000 

lei. 17,3% dintre gospodării declară venituri sub 500 lei. Conform datelor calitative, necesitatea de 

a-și îngriji familia - copii minori, vârstnici, persoane cu dizabilități sau cu boli cronice - constituie 

pentru mulți dintre locuitorii din zonă - în special pentru femei - un impediment pentru angajare. 

Interviurile au relevat și percepția acută a discriminării la angajare, pentru persoanele de etnie 

romă, fie direct prin refuzul de a fi angajați, fie indirect prin faptul că nu au calificare. Lipsa de 

susținere financiară dar, mai ales, absența cunoștințelor și a abilităților antreprenoriale ale locuitorilor 

din ZUM constituie un impediment pentru a-și putea deschide afaceri proprii în zonă. Lipsa valorificării 

abilităților persoanelor din ZUM în domeniul confecționării încălțămintei și produselor din piele.  

Oportunități: Populația din zona ZUM/SDL poate constitui o resursă pe piața muncii, în condițiile 

în care beneficiază de diverse forme de calificare și recalificare. Înființarea unor afaceri locale sau 

cooperative în care să lucreze persoane din zona SDL poate constitui un mijloc de integrare pe 

piața muncii a persoanelor din ZUM.  

Riscuri: Condițiile socio-economice precare din ZUM și discriminarea fac ca aceasta să fie 

neatractivă din punct de vedere antreprenorial. Lipsa pregătirii profesionale, a calificărilor - și în 

general a educației - inclusiv a celei profesionale și antreprenoriale sau a eticii muncii - în cazul 
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personelor din ZUM poate constitui o amenințare pentru funcționarea afacerilor în 

zonă/angajarea persoanelor din zonă.  

EDUCAȚIA 

Puncte tari: Datele investigației sociologice indică faptul că atitudinea populației de etnie romă 

față de educație s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii ani. O mare parte a populației înțelege 

necesitatea parcurgerii măcar a învățământului obligatoriu. Programele de sprijin par să fie o 

resursă remedială importantă pentru o mare parte a copiilor de etnie romă (48 beneficiari în anul 

școlar 2016-2017). Sunt semnalate, de asemenea, unele comportamente de remediere a 

abandonului școlar.  

Puncte slabe: Nivelul educațional în ZUM rămâne unul considerabil mai redus comparativ cu 

populația generală (41,3% dintre adulți fără școală absolvită, doar 9% au reușit să absolve liceul). 

Slaba participare a copiilor la programele școlare din cauza situației financiare precare a familiilor. 

Analiza cantitativă indică neparticiparea copiilor la programele școlare (copii de vârsta creşei 

necuprinşi în creşă: 57,1%, copii de vârsta grădiniţei neînscrişi la grădiniţă: 21,4%, copii de 6-17 ani 

neînscrişi la şcoală: 12,7%).   

Oportunități: Există grădinițe, școli și licee accesibile populației din ZUM/SDL, inclusiv programe 

de sprijin și măsuri de reducere a abandonului școlar.  

Riscuri: Lipsa de informare a părinților, sărăcia precum și discriminarea pot limita accesul la 

serviciile educaționale, a persoanelor din ZUM/SDL.  

LOCUIREA ȘI ACCESUL LA UTILITĂȚI 

Puncte tari: Legalitatea construcțiilor și condițiile precare de locuit sunt conștientizate și 

semnalate de o mare parte a locuitorilor din zona ZUM, care doresc/ sunt motivați să schimbe 

ceva. În zonă există și exemple de bune-practici (locuințe amenajate confortabil).    

Puncte slabe: Condițiile de locuire sunt în general precare în ZUM. Cartierul Lumea Nouă și 

împrejurimile din SDL sunt supraaglomerate, insalubre, o suburbie în mare parte formată din 

locuințe improvizate, adesea construite fără autorizație de construcție, pe proprietate privată, ori 

pe proprietatea municipală. Problemele semnalate în zona ZUM sunt multiple: locuințe insalubre, 

lipsa mijloacelor financiare pentru reabilitarea acestora, lipsa utilităților, supraaglomerare - care 

conduce frecvent la conflicte, certuri între vecini și violență, poluarea aerului (mirosuri neplăcute), 

acte de vandalism - nerespectarea proprietății private sau distrugerea bunurilor publice, 

depozitarea inadecvată a gunoaielor. Respondenții chestionați/intervievați resimt nesiguranță la 

nivelul locuirii (71,9% dintre locuitorii din ZUM nu dețin locuințe în proprietate personală). De 

asemenea, sunt identificate ca puncte slabe: lipsa parcărilor și dezorganizarea pieței Talcioc. 

Oportunități: Locuitorii din zona ZUM ar putea fi implicați în igienizarea zonei și construirea unor 

locuințe sociale printr-un efort comunitar sau reabilitarea unora dintre cele existente.   

Riscuri: În absența unor acțiuni educaționale privind igienizarea locuințelor și  gestionarea 

deșeurilor, există riscul ca locuințele nou construite să ajungă într-un timp scurt în stare de 

degradare. Oferirea unor locuințe sociale, fără nicio implicare din partea locatarilor, poate fi 

riscantă deoarece aceștia pot să nu le valorizeze. În absența unor măsuri de instaurare a ordinii în 
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zona ZUM - solicitate chiar de locuitori - respectul pentru proprietatea publică sau privată ar fi 

dificil de menținut.     

ACCESUL LA INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE (ÎN PRINCIPAL SERVICII SOCIALE, 

MEDICALE/MEDICO-SOCIALE) 

Puncte tari: Transportul public modern și eficient asigură accesul la instituții și servicii. Sediul APA 

CTTA situat în SDL, în apropierea ZUM perimite accesul facil spre această instituție. Existența 

susținerii persoanelor în risc de sărăcie și excluziune socială prin diferite mijloace (ajutor social, 

venit minim garantat, etc). 

Puncte slabe: Se remarcă unele dificultăți de accesare a serviciilor medicale și sociale datorate 

distanței, a lipsei de informare sau a problemelor de sănătate/vârstă.  

Facilitățile culturale sau cultural-sportive sunt absente în zonă. Lipsa posibilităților de menținere a 

igienei personale, 25,3% dintre locuitorii din ZUM nu au baie. 

Oportunități: Direcția de Asistență Socială Alba își va muta sediul în viitorul foarte apropiat în 

teritoriul SDL, în apropierea ZUM. Crearea unor facilități socio-culturale și medicale de care pot 

beneficia toți locuitorii din zona SDL va putea limita marginalizarea și discriminarea și va putea 

ridica nivelul de calitate a vieții locuitorilor din teritoriul respectiv. 

Riscuri: Acces facil și fără obligații la serviciile sociale (de ex. VMG și ajutor social) fără criterii 

raportate realității generându-se astfel deresponsabilizare 

ORGANIZAREA ȘI COEZIUNEA COMUNITĂȚII ȘI RELAȚIILE CU EXTERIORUL 

Puncte tari: În ZUM locuitorii par să se identifice ca o comunitate și își exprimă dorința de a 

comunica cu exteriorul/de a fi acceptați social.Existența căminelor studențești ale Univ. 1 

Decembrie 1918 situate langă ZUM, prin care se evită segregarea teritorială și se întăresc relațiile 

ZUM și restul teritoriului. 

Puncte slabe: În general, populația romă este supusă segregării sociale, manifestată sub mai 

multe forme: segregarea teritorială, segregarea ocupațională (romii dețin ponderea cea mai mare 

din ocupațiile puțin calificate și prost plătite) și segregarea educațională. 

În cadrul populației rome din teritoriul ZUM există dorința de a lua singuri decizii și de a-și 

gestiona propriile probleme, fapt care prezintă incontestabile aspecte pozitive, însă are un risc 

potențial de a accentua segregarea/discriminarea. Populația romă din ZUM are mai mulți lideri 

informali, situație care uneori crează conflicte.  

Oportunități: Participarea comunitară este o soluție pentru consolidarea comunității și eliminarea 

segregării/discriminării populației din ZUM.  

Riscuri: Atitudinile discriminatorii ale populației din exteriorul ZUM pot contribui la menținerea 

segregării.  

PROIECTE DESFĂȘURATE ANTERIOR ÎN ZONĂ 

Puncte tari: În teritoriul SDL și în ZUM s-au desfășurat diferite proiecte europene și cercetări 

sociologice, care au vizat diferite nevoi și probleme ale locuitorilor din teritoriul respectiv. 

Puncte slabe: Nu toate proiectele desfășurate au adus schimbări semnificative, făcând doar o 

radiografie a stării de fapt, identificând problemele existente, fără să cuprindă instrumente măsuri 
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4. Procesul de implicare a comunităţii 

4.1. Formarea și organizarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) 

Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă funcționează ca asociație conform prevederilor 

OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, conform Anexei 

7 la prezentul document. În data de 17.08.2017, cei 3 membrii fondatori ai GAL -  Municipiul Alba 

Iulia, Fundația CIVITAS pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj-Napoca și SC XEROM SERVICE SRL, au 

depus dosarul care conține documentația pentru înființarea GAL Alba Iulia Incluzivă  la Judecătoria 

Alba Iulia, demers concluzionat prin sentința civilă nr. 3310/21.09.2017 și prin emiterea CIF 

38320509 din 06.10.2017. Parteneriatul GAL vizează toată durata de implementare SDL, până în 

anul 2023 inclusiv. De altfel, dincolo de prevederile statutului asociației, art. 3 care detaliază 

scopul asociației, contractele de muncă ale personalului angajat în cadrul GAL au fost încheiate pe 

perioadă nedeterminată, deci mai mult decât anul 2023. 

În prezent, sediul social al GAL se regăsește în teritoriul unității teritorial-administrative în care 

funcționează, conf. Anexa 10, pct. (c), dat fiind faptul că înființarea juridică a GAL-ului, din punct 

de vedere al legislației în vigoare, presupunea și depunerea la instanță a unor documente 

doveditoare pentru sediul GAL-ului urmând a fi înființat. În acel moment, neexistând o delimitare 

și o validare a teritoriului SDL, dată fiind urgența, a fost încheiat un contract de închiriere pentru 

funcționarea GAL-ului într-o locație accesibilă din punct de vedere financiar și logistic. Acest aspect 

va fi însă soluționat prin mutarea sediului GAL în teritoriul SDL, conform condițiilor mecanismului 

DLRC, etapele II și III, iar certificarea acestei intenții va fi realizată prin depunerea unei Declarații 

pe proprie răspundere ce va fi Anexată la depunerea Strategiei de Dezvoltare Locală – Anexa 10, 

urmând ca transferarea sediului GAL  în teritoriul SDL să fie realizată până la demararea etapei III a 

mecanismului DLRC. 

Organizarea si funcționarea asociației GAL Alba Iulia Incluzivă, conform statutului, se prezintă 

astfel: 

• Adunarea Generală a membrilor fondatori și asociaților este organul de conducere al 

Asociației, alcătuit din totalitatea membrilor fondatori și membrii asociați reprezentați direct, sau 

prin delegați, după caz, componență completată prin Hotărârea Nr.4/15.11.2017. Adunarea 

Generală este formată din Sector public 19,05%, Organizații Non-profit 42,86%, Sector privat 

14,29% și Persoane fizice 23,81%. Structura și componența comitetului director este validată în 

cadrul Anexei 8, și prezentată în cadrul Anexei 9 la prezentul document. 

integrate și coerente. 

Oportunități: Implementarea unor proiecte care să răspundă unor nevoi concrete și să aducă 

schimbări vizibile în ceea ce privește calitatea vieții locuitorilor din ZUM/SDL. 

Riscuri: Lipsa finanțărilor pentru proiecte și neîncrederea/neparticiparea populației care locuiește 

în teritoriu. 
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• Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă constituit inițial 

din 3 membrii și ulterior din 20 de membrii conform hotărârii nr. 4303/2017 din data de 

28.11.2017 a Judecătoriei Alba Iulia. 

• Cenzorul ales de către Adunarea Generală, prin vot deschis, cu întrunirea a 2/3 din votul 

membrilor fondatori și membrilor-asociați prezenți, pentru un mandat de 3 ani, conform hotărârii 

nr. 6/2017 din data de 29.11.2017. 

De asemenea, prin Hotărârea nr. 1/18.10.2017, Consiliul Director a aprobat Procedura privind 

înscrierea ca membru asociat în GAL, modalitatea de plată a cotizației și exceptarea de la plată, 

precum și regulile privind patrimoniul GAL la încetarea parteneriatului. La aceeași dată a fost 

adoptată și  procedura de evitare a conflictului de interese. 

Plecând de la scopul asociației GAL Alba Iulia Incluzivă, s-au definit funcțiile organizației, apoi 

atât procesele/activitățile de bază, cele care aduc valoare adăugată, cât și procesele/activitățile 

suport.  Procesele au fost grupate pe compartimente într-o structură organizatorică prezentată în 

organigrama GAL, ținând cont de similitudinea, complementaritatea și complexitatea acestora. Au 

fost definite posturile și s-au precizat competențele corespunzătoare. 

Procesul de recrutare, selecție și angajare a personalului administrativ al GAL a fost unul  

transparent, anunțurile de selecție a personalului fiind postate pe site-ul  Municipiului Alba Iulia și 

al membrilor fondatori și afișate la sediul GAL. Trebuie precizat faptul că angajarea personalului 

GAL Alba Iulia Incluzivă (Coordonator GAL, 2 Facilitatori comunitari, Secretar administrativ ) s-a 

efectuat cu respectarea Codului Muncii, precum și cu mențiunile legislației în reglementarea 

conflictului de interese.  

Alocarea resurselor umane necesare pentru o funcționare eficientă și eficace a Asociației GAL 

Alba Iulia Incluzivă s-a făcut armonizând cerințele posturilor cu competențele și experiența 

specialiștilor care au constituit nucleul echipei care a elaborat SDL. 

Sarcinile pe care le va îndeplini GAL-ul pentru implementarea SDL, vor viza: 

• consolidarea capacității actorilor locali în vederea dezvoltării de inițiative sustenabile ce vin 

ca suport în dezvoltarea contextului vizat; 

• pregătirea și publicarea de cereri de propuneri de proiecte sau a unei proceduri 

permanente de depunere a propunerilor, inclusiv definirea criteriilor de selecție nediscriminatorii 

și transparente, pe baza unor orientări naționale;  

• primirea și evaluarea cererilor de propuneri de proiecte; preselectarea proiectelor care vor 

fi propuse pentru finanțare din POR/POCU și prezentarea acestora către cele două autorități de 

management pentru verificarea finală a eligibilității înainte de depunerea cererilor de finanțare;  

• asigurarea, cu ocazia preselectării proiectelor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală 

plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate proiectelor, în funcție de 

contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;  

• monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 

comunității și a proiectelor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu 
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strategia respectivă. Modul de organizare funcțională a GAL-ului este prezentat și susținut prin 

intermediul Anexei 10.  

GAL-ul a inițiat procedura de obținere a calității de operator de date cu caracter personal, 

conform dovezii prezentate în Anexa 10 la prezenta. 

În vederea creșterii capacității membrilor și a personalului administrativ GAL de a genera 

procese de dezvoltare adecvate nevoilor locale, precum și pentru dezvoltarea competențelor 

acestora în domeniile relevante pentru nevoile de dezvoltare identificate în SDL, personalul GAL a 

fost implicat în activități de formare/perfecționare care au în vedere îmbunătățirea competențelor 

în domeniile relevante pentru nevoile de dezvoltare identificate în SDL prezentate în Anexa 12 la 

prezentul document. 

4.2 Animarea partenerilor locali și mobilizarea/facilitarea persoanelor aflate în risc de sărăcie 

sau excluziune socială din teritoriul SDL 

4.2.1 Animarea partenerilor locali 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă a realizat, în perioada 30.10.2017-

29.11.2017, în cadrul sprijinului financiar nerambursabil acordat prin proiectul Alba Iulia –

Comunitate locală responsabilă – Nr. contract finanțare POCU/85/5/1/105088, Axa prioritară 5 

”Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Os1 ” Reducerea numărului de 

comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe 

cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin 

implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul DLRC”, activități  de informare, 

comunicare și animare a reprezentanților instituțiilor publice (de la nivel regional, județean și  

local), precum și a sectorului privat sau ONG-urilor și a altor reprezentanți ai societății civile din 

Municipiul Alba Iulia. 

În cadrul acestei acțiuni principalul responsabil de activitățile de informare, comunicare și 

animare a reprezentanților instituțiilor publice (de la nivel regional, județean și local), a sectorului 

privat sau ONG-urilor și a altor reprezentanți ai societății civile din Municipiul Alba Iulia a fost 

Coordonatorul GAL (sarcini asumate prin Anexa 13 la prezenta). Acesta a lucrat în strânsă legătură 

cu membrii Comitetul Director al GAL pentru a coordona organizarea acțiunilor de construcție 

instituțională și de creare/ participare la rețele, cu scopul de a pregăti și implementa o strategie 

integrată de dezvoltare locală. 

Pentru realizarea obiectivelor propuse, Asociația Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă a 

organizat în data de  30.10.2017, la sediul asociației, o întâlnire de mobilizare a diverșilor actori din 

sectorul public și privat cu responsabilități în domeniile relevante pentru integrarea comunităților 

marginalizate, reprezentanți ai sectorului privat, operatori economici, precum și persoane din 

comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială și al cărei scop a fost 

prezentarea cerințelor DLRC pentru elaborarea SDL. Ca urmare a activităților de informare, 

animare și mobilizare a partenerilor locali, numărul membrilor Adunării Generale a GAL a crescut  

considerabil pe parcursul perioadei de sprijin pregătitor de la 3 la 21. Printre cei 21 se numără și 
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UNIREA PRES SRL, membru CD ce deține un ziar, o editură și o tipografie, și poate asigura 

transparența totală și promovarea strategiei Asociației. Activitățile de animare a partenerilor locali 

nu s-au oprit odată cu această creștere a numărului de membrii în GAL, personalul GAL împreună 

cu ceilalți membrii continuând procesul de discuție și de lărgire a adunării generale a GAL, în 

condițiile în care de exemplu unele instituții de la nivel local, ce necesită procedural acordul unor 

instituții centrale pentru a se alătura oficial GAL, nu au avut timpul necesar pentru a adera. Astfel, 

deși mecanismul pregătitor și contractul de finanțare POCU/85/5/1/105088 se vor încheia la 

30.11.2017, personalul GAL Alba Iulia Incluzivă și GAL-ul Alba Iulia Incluzivă vor continua procesul 

de animare și în etapele următoare. 

Pentru a asigura respectarea cerințelor DLRC pentru elaborarea SDL, GAL Alba Iulia Incluzivă, în 

formula extinsă ce asigură reprezentativitatea tuturor sectoarelor (instituții, societate civilă, 

operatori privați, persoane fizice), după aprobarea adeziunii noilor membrii, a organizat 5 ședințe 

ale Comitetului Director cu privire la următoarele teme: delimitarea teritoriului, identificarea 

zonelor distincte incluse în teritoriul SDL și declararea ZUM din teritoriu, precum și elaborarea 

Studiului de referință; principalele rezultate ale analizei diagnostic a nevoilor, problemelor și 

resurselor identificate în teritoriul SDL, și specific în ZUM, pe baza datelor din Studiul de referință;  

identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în întreg teritoriul SDL cu scopul 

de a mobiliza populația, atât a comunităților marginalizate, cât și din întreg Municipiul Alba Iulia;  

Prioritizarea măsurilor necesare propuse în cadrul consultărilor din teritoriu, cu precădere în 

ZUM și decizie finală cu privire la conținutul strategiei de dezvoltare locală și cu lista indicativă de 

intervenții. Documentele suport privind conținutul și participarea la ședințele Comitetului Director 

GAL sunt prezentate în cadrul Anexei 14. Desfășurarea cronologică a întâlnirilor este detaliată mai 

jos: 

• 16.11.2017 – organizată la sediul GAL la care au participat 14/20 membrii conf. P.V. Nr. 62.  

• 20.11.2017 - organizată la sediul GAL la care au participat 12/20 membrii conf. P.V. nr. 66.  

• 22.11.2017- organizată la sediul GAL la care au participat 10/20 membrii conf. P.V. nr. 72. 

• 24.11.2017- organizată la sediul GAL la care au participat 8/20 membrii conf. P.V. nr. 78. 

• 29.11.2017- organizată la sediul GAL la care au participat 19/20 membrii conf. P.V. nr. 85. 

Problemele, ideile și opiniile exprimate la cele 5 întruniri publice cu membrii comunității 

ZUM au fost colectate și reprezentate de către facilitatorii comunitari ai GAL Alba Iulia Incluzivă în 

rapoarte sintetice și prezentate de către coordonatorul GAL în cadrul ședințelor Comitetului 

Director. Comitetul Director a luat la cunoștință cele prezentate de către coordonatorul GAL și a 

discutat pe marginea lor, în cadrul fiecăreia dintre întâlnirile sale, creându-se astfel o imagine tot 

mai clară asupra obiectivelor, măsurilor și intervențiilor necesare și a prioritizării acestora în cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locală urmând a fi finalizate și aprobate. La ședințele Comitetului Director 

și la întrunirile publice din comunitatea marginalizată, au fost invitați în calitate de observatori, 

reprezentanți ai ADR Centru și din partea OIR POSDRU Regiunea Centru (a se vedea Anexa 14 și 

Anexa 16). 
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Facilitatorii comunitari au lucrat în strânsă legătură cu autoritățile locale și partenerii asociați, 

în vederea formării GAL-ului și a planului strategic conform cerințelor specifice documentelor de 

finanțare în strânsă armonie cu nevoile reflectate de situația locală la nivel micro și macro. 

4.2.2 Mobilizarea/facilitarea persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială  
În cadrul studiului de referință s-au făcut următoarele estimări la nivel SDL referitor la 

persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială: Persoane aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială: 8053 (32,5%); Persoane în risc de sărăcie: 4265(19,3%); Persoane care se 

confruntă cu o deprivare materială severă: 5370 - 21,4%; Persoane care trăiesc în gospodării cu o 

intensitate extrem de redusă a muncii: 2069 - 10,2%. La nivelul ZUM s-au putut face aceste 

estimări: Persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială: 438 (80,9%);  Persoane în risc de 

sărăcie: 287 (53%); Persoane care se confruntă cu o deprivare materială severă: 306  (56,6%); 

Persoane care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii: 171 (34,3%).      

Pe acest fond, relația din interiorul comunității este apreciată ca fiind foarte bună doar de 

46,9% dintre respondenți, la nivel SDL, fapt reflectat și prin disponibilitatea a doar 29,9% de a 

participa la activități comune. În situația abordării ZUM, ponderea de apreciere a relațiilor ca fiind 

bune este de 20,3%, și cu o deschidere mai mică, de 9,9% de a participa la activități comune. 

Relația cu autoritățile publice locale - Administrațiile publice locale au acordat o atenție 

specială comunității identificate în SDL, și mai ales celei din ZUM, prin dezvoltarea de activități și 

servicii specifice suport. Abordarea asumată este una cu caracter integral ce are ca fundamentare 

studii și documente programatice, prin intermediul cărora este vizată incluziunea socială a 

persoanelor vulnerabile, și dezvoltarea socio-economică a zonelor vizate prin SDL. Gradul de acces 

al persoanelor vulnerabile la instituții și servicii publice are o puternică dimensiune subiectivă.  

Relația comunității cu societatea civilă este caracterizată de o atitudine de neîncredere 

reciprocă. Neîncrederea față de cei ce nu aparțin comunității, și nu locuiesc cu ei, este relativ mare 

în ZUM chiar și atunci când aceștia aparțin etniei roma. 

Relația comunității cu presa locală este una dezavantajoasă prin prisma faptului că ZUM este 

percepută ca o zonă ce necesită ecologizare periodică, și de asemenea, o sursă de infracționalitate 

în cadrul comunității albaiuliene. 

În acest context, Asociația Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă a realizat, în perioada 

15.11.2017-25.11.2017, o serie de activități  de mobilizare/facilitare a persoanelor aflate în risc de 

sărăcie sau excluziunea socială. 

Mobilizarea comunităților la nivelul Municipiului Alba Iulia s-a făcut în primul rând prin 

implicarea facilitatorilor de dezvoltare comunitară din cadrul GAL, facilitatori ce au colaborat și cu 

alte instituții/ONG-uri reprezentative, lideri formali și informali ai comunității, mediatori sanitari, 

comunitari, etc. pentru a asigura o mobilizare a comunității cât mai eficientă și reprezentativă.  

Mobilizarea comunitară a presupus implicarea tuturor membrilor comunității, inclusiv a celor care 

nu fac parte din familiile liderilor sau care nu recunosc autoritatea liderilor. Astfel, prezența celor 2 

facilitatori de dezvoltare comunitară neutri, provenind din afara comunității și care au lucrat cu 

liderii comunității, a fost esențială în procesul de mobilizare. 
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Facilitatorii de dezvoltare comunitară, angajați în cadrul GAL, și-au asumat atribuțiile specifice 

conform documentelor suport prezentate în Anexa 15. Aceștia au asigurat coeziunea comunității, 

creând o legătură între comunitate și autoritatea publică locală din Alba Iulia. Pentru implicarea 

activă a comunității au fost mobilizate persoanele resursă (persoane din comunitățile 

marginalizate care manifestă o disponibilitate sporită în a se implica în procesul de rezolvare a 

problemelor comunității) și lideri de pe teritoriul SDL, atât din zona marginalizată, cât și din zona 

funcțională. Procesul de mobilizare a membrilor comunității a avut și o componentă implicită de 

dezvoltare și întărire a comunității prin caracterul deschis și participativ. Cu suportul persoanelor 

resursă și a cetățenilor din această zonă a fost realizată maparea comunității în vederea 

identificării caracteristicilor specifice adăposturilor improvizate din arealul vizat.  

Pentru a dezvolta gradul de implicare al cetățenilor în procesul realizării activităților specifice 

GAL, aceștia au fost implicați în etape decizionale pregătitoare, de tipul: stabilirea locației, ora 

întâlnirii, modul de anunțare a tuturor membrilor comunității, metode de realizare a consultărilor 

publice și alte aspecte ce vizează eficientizarea procesului derulat. Acest tip de abordare a dus la 

creșterea numărului de participanți, fiind prezente câte 50 de persoane interesate de subiect /  

întâlnire, care au adus plus valoare atât conținutului informațional furnizat, cât și componenței 

Adunării Generale GAL. În cadrul întâlnirilor structura participanților pe sex și vârstă a fost 

următoarea:  

• 15.11.2017 : 27 femei -54%; 11 tineri cu vârsta între 16-29 ani -20%; 12 alte categorii ( 

bărbați, persoane vârstnice) -26%. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul Grădiniței nr.10, str. Gheorghe 

Șincai, nr.21A, Alba Iulia.  

• 17.11.2017 : 21 femei – 42%; 10 tineri cu vârsta între 16-29 ani -20%; 19  alte categorii ( 

bărbați, persoane vârstnice) -38%. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul Grădiniței nr.10, str. Gheorghe 

Șincai, nr.21A, Alba Iulia.  

• 20.11.2017: 22 femei -44%; 10 tineri cu vârsta între 16-29 ani -20%; 18 alte categorii ( 

bărbați, persoane vârstnice) -36%. Acțiunea s-a desfășurat în str. Lacului, nr.2, Alba Iulia.  

• 23.11.2017: 20 femei -40%; 10 tineri cu vârsta între 16-29 ani -20%; 20 alte categorii ( 

bărbați, persoane vârstnice) -40%. Acțiunea s-a desfășurat în  Zona Talcioc, str. Gheorghe Șincai, 

Alba Iulia. 

• 25.11.2017 : 21  femei -42% ; 14 tineri cu vârsta între 16-29 ani -28%; 15 alte categorii ( 

bărbați, persoane vârstnice) -38%. Acțiunea s-a desfășurat în Zona Talcioc , str. Gheorghe Șincai, 

Alba Iulia.  

Menționăm că peste 95% din participanții la cele 5 întâlniri din comunitatea ZUM au fost 

persoane de etnie roma. În cadrul întâlnirii facilitatorii comunitari GAL au abordat subiectele de 

interes comun având ca scop respectarea cerințelor DLRC în vederea elaborării SDL:  delimitarea 

teritoriului, identificarea zonelor distincte incluse în teritoriul SDL și declararea ZUM din teritoriu, 

precum și elaborarea Studiului de referință; principalele rezultate ale analizei diagnostic a 

nevoilor, problemelor și resurselor identificate în teritoriul SDL, și specific în ZUM, pe baza datelor 

din Studiul de referință;  identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în 

întreg teritoriul SDL cu scopul de a mobiliza populația, atât a comunităților marginalizate, cât și din 
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întreg Municipiul Alba Iulia; Prioritizarea măsurilor necesare propuse în cadrul consultărilor din 

teritoriu, cu precădere în ZUM și decizie finală cu privire la conținutul strategiei de dezvoltare 

locală și cu lista indicativă de intervenții. 

Toate aceste acțiuni prezentate mai sus au respectat obligațiile contractului de finanțare, dar 

au avut ca principal scop animarea teritoriului și populației din cadrul Grupului de Acțiune Locală 

Alba Iulia Incluzivă  astfel încât să permită elaborarea unei Strategii de dezvoltare reale, eficiente, 

care să vină în sprijinul dezvoltării durabile locale. De altfel, contactul și comunicarea facilitatorilor 

comunitari cu populația din zona ZUM și din teritoriul SDL, precum și cu alți factori interesați este 

una permanentă, aceștia aflându-se în contact permanent prin email, telefon,  sms cu comunitatea 

din teritoriul SDL și răspunzând tuturor solicitărilor venite din partea comunității. În etapa de 

animare și elaborare a SDL, s-a asigurat atât promovarea egalității dintre bărbați și femei și a 

integrării de gen, dar și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, 

religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, prin faptul că la toate activitățile de 

animare a teritoriului și de informare publică au fost invitate și au participat în egală măsură 

actori, lideri locali, parteneri, reprezentanți ai mediului public, privat și asociativ, persoane de sex 

masculin și feminin, tineri și adulți, persoane de religie diversă, dar și persoane de etnie romă. 

Totodată au fost invitați reprezentanți ai OIR POSDRU CENTRU/ADR CENTRU în calitate de 

observatori. 

Justificarea activității de animare/ facilitare s-a făcut cu ajutorul documentelor suport din 

cadrul Anexei 16 la prezenta Strategie prin documente privind conținutul și participarea la 

întrunirile publice organizate în ZUM  (agenda, lista participanților cu semnătura și date privind 

sexul, vârsta și etnia acestora, raportul sintetic al întrunirii pregătit de către facilitatorii de 

dezvoltare comunitara prezentat în ședința Comitetului Director al GAL, fotografii). 

În urma implementării activităților e animare / mobilizare se poate constata impactul 

dezvoltat în cadrul tabelului de mai jos4: 

Tabel 2 - Evoluția numărului de membrii ai Adunării Generale GAL 

 
4 Prezentarea structurii membrilor Adunării Generale GAL detaliată prin utilizarea codului de culori astfel: gri –tipologia juridică a 

celor 21 de membrii asociați, respectiv UAT, public, privat și societate civilă; albastru – detalierea indicatorilor componenței 

membrilor A.G. GAL Alba Iulia 

Parteneri locali Număr membri AGA  
la data înființării 
( 21- 09 - 2017) 

Număr membri AGA după 
implementarea activităților de 
animare/mobilizare (15.11.2017) 

Autorităţi locale 1 1 

Sector public 0 3 

Sector privat 1 3 

Societate civilă 1 14 

Cetățeni de pe raza ZUM 0 4 

Cetățeni de pe raza teritoriului SDL 0 1 

Persoane aparținând minorității roma 0 4 

Tineri (16-29 ani) 0 1 
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5. Obiectivele SDL 

Obiectivul general al SDL este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială în ZUM, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, 

îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. 

Obiectivele specifice au fost formulate în urma analizei de nevoi - așa cum au rezultat acestea 

din studiile sociologice calitative și cantitative, a punctelor slabe din analiza SWOT - și în urma 

evaluării resurselor sociale, economice și de mediu din teritoriu precum și a oportunităților din afara 

ZUM/ SDL. Obiectivele specifice sunt  integrate și au fost organizate pe următoarele dimensiuni: 

infrastructură, mobilitate urbană, spații publice urbane, locuire, ocupare, educaţie, acces la 

servicii, comunitate şi imagine publică.  

Tabel 3 - Obiective specifice 

 

Obiectivul general și obiectivele specifice ale SDL se armonizează cu obiectivele și politicile 

municipalității locale și ale GAL Alba Iulia Incluzivă. Printre obiectivele principale ale Primăriei 

Municipiului Alba Iulia se numără: prestarea de servicii publice într-un mod sustenabil și 

respectând egalitatea de șanse, promovarea dezvoltării sociale și economice a municipiului, 

încurajarea implicării cetățenilor și a organizațiilor neguvernamentale în procesul de luare a 

Reprezentanţi ai grupului țintă (persoane 
aflate în risc de sărăcie  sau excluziune socială) 

0 4 

Femei 0 12 

 Obiective specifice 
Delimitare în 
timp 

Infrastructură O1. Creșterea calității infrastructurii din teritoriul SDL 2018-2021 

Mobilitate urbană  O2. Facilitarea mobilității persoanelor din ZUM  2018-2021 

Spații publice 
urbane 

O3. Modernizarea spațiului urban în vederea 
îmbunătățirii calității vieții în SDL 

2018-2021 

Locuire 

O4. Crearea unui spațiu locativ optim în vederea 
îmbunătățirii mediului de viață în SDL  
O5. Identificarea și implementarea unor măsuri 
suplimentare de asigurare a salubrității zonei  

2018-2021 
 

Ocupare 
O6. Stimularea antreprenorială pentru crearea de noi 
activități economice și noi locuri de munca în SDL 
O7. Ridicarea gradului de ocupare a persoanelor din ZUM 

2018-2023 

Educaţie 
O8. Asigurarea accesului la servicii educaționale pentru 
persoanele din ZUM și reducerea părăsirii timpurii a școlii 

2021-2023 

Acces la servicii 
O9. Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale, medicale și 
culturale în sprijinul persoanele din ZUM/SDL 

2018-2021 

Comunitate și 
imagine publică 

O10. Întărirea comunității din ZUM/ SDL prin 
responsabilizare, cooperare și implicare  
O11. Eliminarea barierelor care conduc spre marginalizarea 
și discriminarea persoanelor din zonă  

2018-2023 
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deciziei publice, asigurarea faptului că cetățenii municipiului au condiții de viață optime și trăiesc 

într-un mediu în care drepturile lor sunt respectate.  

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2014-2023 a municipalității acordă o atenție 

specială teritoriului ZUM (situat în zona urbană defavorizată a SDL), precizând faptul că acesta este 

un cartier rezidențial cu o populație majoritar defavorizată, populat de o comunitate de romi. 

Principalele direcții de acțiune propuse, adresate locuitorilor din zonă, sunt: măsuri integrate de 

creştere a calităţii vieţii persoanelor defavorizate; stimularea antreprenorială pentru crearea de noi 

activităţi economice în zonă şi noi locuri de muncă; implicarea comunităţii locale în rezolvarea 

problemelor din cartier. Obiectivele specifice ale prezentei Strategii de dezvoltare locală se 

încadrează în aceste direcții de acțiune și vizează  populația din ZUM/SDL. Unul dintre cele cinci 

obiective principale în jurul cărora este gândită dezvoltarea orașului, conform Strategiei  Integrate 

de Dezvoltare Urbană 2014-2023, se referă la asigurarea unei dezvoltări sociale performante și 

incluzive, obiectiv la realizarea căruia contribuie și obiectivele specifice ale SDL. 

Scopul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Alba Iulia este analiza stării 

actuale a municipiului din diferite perspective, în care infrastructura de transport reprezintă 

elementul important în dezvoltarea unei localități și a unei regiuni. Planul de Mobilitate Urbană 

Durabilă prezintă perspective din domeniul transporturilor, nevoi actuale și de viitor ale populației, 

influențate de conceptul de intermodalitate. Finalitatea Planului este crearea unui sistem de 

transport urban durabil și sustenabil. Prezenta Strategie de Dezvoltare Locală este complementară 

cu PMUD prin obiectivele/măsurile pe care și le propune în sectorul de infrastructură și în cel de 

mobilitate. De asemenea, un element comun al PMUD și SDL este atenția acordată nevoilor 

populației într-o viziune de viitor și caracterul strategic al amândurora. 

Strategia județeană de sănătate 2017 – 2020 a Direcției de Sănătate Publică (DSP) Alba și-a 

propus ca obiectiv principal reducerea decalajului sau a inegalităților în sănătate. Prin această 

Strategie de sănătate s-au analizat factorii determinanți ai stării de sănătate, respectiv starea 

actuală a serviciilor pentru a identifica modalități pliabile nevoilor comunităților din județul Alba. 

Putem afirma că SDL este în sinergie cu Strategia județeană de sănătate prin furnizarea de servicii 

socio-medicale prin care își propune accesul la servicii și implicit ameliorarea stării de sănătate a 

persoanelor din teritoriul SDL, și de asemenea prin atenția acordată nevoilor persoanelor din 

comunitatea vizată. 

Strategia de Dezvoltare pentru perioada 2014‐2020 a județului Alba își propune ca viziune 

”Județul Alba ‐ o comunitate dinamică  deschisă  parteneriatelor, atractivă  mediului investițional  

și turismului, a cărei dezvoltare este susținută  de resurse naturale și culturale unice”. SDL este 

complementar acestei strategii prin faptul că unul dintre elementele în jurul căruia este construită 

este parteneriatul realizat prin intermediul GAL.   

Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020 principalul document de planificare și 

programare elaborat la nivel regional  ia în considerare nevoile majore ale regiunii și are în vedere 

valorificarea potențialului său real de dezvoltare. PDR Centru se alinează celor trei priorități 

stabilite prin Strategia Europa 2020: creștere inteligentă, creștere durabilă, creștere favorabilă 

incluziunii și obiectivele propuse în cadrul celor cinci domenii de interes: ocupare, inovare, 
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schimbări climatice, educație, reducerea sărăciei. SDL este complementară cu această aliniere 

direcționând obiectivele și intervențiile în trei dintre domeniile de interes: ocupare, educație și 

reducerea sărăciei. De asemenea, Strategia de Dezvoltare Regională Centru 2016 – 2020 își 

propune ca obiective specifice: îmbunătățirea accesului la servicii și utilități publice de calitate; 

dezvoltarea economică durabilă și competitivă a regiunii; consolidarea unei bune guvernanțe 

regionale. Prin obiectivele O1. Creșterea calității infrastructurii din teritoriul SDL, O8. Asigurarea 

accesului la servicii educaționale pentru persoanele din ZUM și reducerea părăsirii timpurii a școlii 

și O9. Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale, medicale și culturale în sprijinul persoanele din 

ZUM/SDL, prezenta Strategie de Dezvoltare Locală este complementară cu Strategia de Dezvoltare 

Regională Centru vizând îmbunătățirea accesului la servicii și utilități publice de calitate. 

Populația din ZUM face parte din principalele grupuri vulnerabile din România, așa cum au fost 

identificate în cadrul Strategiei Naționale privind  Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 

pentru perioada 2015-2020. Mai exact, în ZUM există o comunitate romă săracă și marginalizată.  

Strategia elaborată se încadrează prin obiectivele sale celor trei direcții de acțiune ale Strategiei 

Naționale: politici orientate către persoane,  politici zonale, respectiv consolidarea capacității 

instituționale de reducere a sărăciei și promovarea incluziunii sociale. Obiectivele strategiei vizează 

următoarele domenii cuprinse și în Strategia Națională: ocuparea forței de muncă, educație, 

sănătate, participare socială.  

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 identifică în analiza de 

context faptul că integrarea pe piața muncii este dificilă pentru anumite grupuri vulnerabile, în 

particular pentru romi. Strategia stabilește ca țintă/obiectiv-cheie pentru 2020 o rată de ocupare  

a forței de muncă pentru grupa de vârstă 20–64 ani de 70%. SDL propusă contribuie la atingerea 

acestui obiectiv cheie direct prin obiectivele propuse în domeniul ocupării Stimularea 

antreprenorială pentru crearea de noi activități economice și noi locuri de munca în SDL și 

Ridicarea gradului de ocupare a persoanelor din ZUM, precum și indirect prin obiectivele propuse 

în domeniul educației, Asigurarea accesului la servicii educaționale pentru persoanele din ZUM și 

reducerea părăsirii timpurii a școlii. Se contribuie astfel la realizarea unui obiectiv important al 

Strategiei naționale și anume îmbunătățirea structurii ocupaționale și participării pe piața muncii 

în rândul femeilor și persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile.  

Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității 

Romilor 2012-2020 se adresează prioritar unui grup țintă alcătuit din persoane aparţinând 

minorităţii rome, în special cele care sunt în risc de excluziune socio-economică şi de marginalizare 

socială, grup în care se încadrează marea majoritate a populației din ZUM. Direcțiile SDL se 

subsumează direcțiilor de acțiune ale Strategiei guvernamentale, iar obiectivele și măsurile 

propuse în SDL contribuie la realizarea scopului general al Strategiei guvernamentale: incluziunea 

socio-economică a cetățenilor români aparţinând minorităţii rome la un nivel similar cu cel al 

restului populaţiei şi asigurarea de şanse egale prin iniţierea şi implementarea unor politici şi 

programe publice în domenii precum: educaţia, formarea profesională şi ocuparea forţei de 

muncă, sănătatea, locuirea şi mica infrastructură, cultura, infrastructura socială, prevenirea şi 
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combaterea discriminării. Obiectivele specifice ale SDL se corelează cu fiecare dintre obiectivele 

Strategiei guvernamentale. 

Obiectivul specific O8. Asigurarea accesului la servicii educaționale pentru persoanele din ZUM 

și reducerea părăsirii timpurii a școlii  al  SDL corelează cu obiectivul general Respectarea 

drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile din cadrul 

Strategiei Naționale privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii și cu ou obiectivele Strategiei 

Națională pentru Protecția și Promovarea  Drepturilor Copilului 2014-2020. Obiectivul secific O9. 

Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale, medicale și culturale în sprijinul persoanele din 

ZUM/SDL al SDL corelează cu obiectivele generale ale Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020 

și cu obiective specifice ale Strategiei Naționale pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și 

Protecția Persoanelor Vârstnice 2015-2020. 

 

6. Planul de acțiune SDL 

6.1 Ce măsuri sunt necesare 

Cercetarea de tip cantitativ și cea de tip calitativ, precum și analiza SOWT au evidențiat o 

serie de probleme cu care se confruntă locuitorii din SDL, și în special cei din ZUM analizată. S-au 

identificat probleme în următoarele sectoare: ocupare, educație, mobilitate urbană și locuire, 

acces la servicii, comunitate și imagine publică, infrastructură, spații publice urbane. Pentru 

problemele identificate în aceste sectoare s-au identificat și câteva soluții/măsuri care să conducă 

spre îmbunătățirea calității vieții persoanelor defavorizate.   

6.1.1 Sinteza problemelor și măsurilor necesare, grupurile țintă 

La nivelul sectorului ocupare problemele evidențiate prin intermediul analizei diagnostic sunt 

legate de lipsa încadrării pe piața muncii formală și a asigurării unui venit permanent. Această 

problemă este evidențiată în special în rândul tinerilor între 16-24 de ani, care nu sunt încadraţi în 

muncă şi nici nu urmează o formă de educaţie sau formare. Procentul acestora este îngrijorător – 

38,9% la nivelul întregului teritoriu vizat de SDL, 38,5 % în zona funcțională și 55,8% la nivelul ZUM. 

De asemenea, la nivelul SDL, 20,3% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 15-64 ani nu sunt 

încadrate pe piaţa formală a muncii. La nivelul ZUM procentul acestor persoane este și mai mare – 

38,1%. Inconsecveța în a rămâne activi pe piața muncii este o altă problemă evidențiată prin 

cercetarea calitativă, iar raportul dintre populația activă și cea neocupată nu este unul optim. Este 

evidențiată și lipsa unor calificări profesionale adecvate, care să răspundă pieței actuale a muncii. 

Absența unui loc de muncă are consecințe asupra calității vieții persoanelor, fie la nivel individual, 

fie la nivel social. Situația numărului mare de persoane care nu sunt încadrate pe piața muncii este 

strâns corelată de lipsa studiilor și a pregătirii profesionale adecvate, dar și de descriminare. 

În sectorul educației problema preponderent identificată este lipsa pregătirii școlare. Nivelul 

de educaţie din ZUM este scăzut: 41,3% dintre adulți sunt fără o şcoală absolvită; 57,1% dintre 

copiii de vârsta creşei neînscrişi în creşă; 21,4% dintre copiii de vârsta grădiniţei neînscrişi la 
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grădiniţă; 12,7% dintre copiii între 6-17 ani neînscrişi la şcoală. Nivelul scăzut de educație al 

adulților are consecințe asupra educației pe care aceștia o transmit copiilor lor. Lipsa educației sau 

nivelul scăzut al acesteia este un factor ce conduce spre sărăcie și excluziune socială. 

Serviciul de transport public din Alba Iulia este în acest moment unul dintre cele mai 

performante din România. De aceea în ceea ce privește mobilitatea urbană, locuitorii din ZUM/SDL 

nu au identificat foarte multe probleme în acest sector. Astfel, problemele identificate de către 

locuitorii din ZUM sunt legate de dificultatea de a ajunge în diferite puncte din oraș, neavând stații 

de autobuz în apropiere. 

Pe partea de locuire problemele principale întâmpinate de către populația din ZUM sunt legate 

de supraaglomerare, mizerie și condiții improprii de locuire. De asemenea, nesiguranța locativă 

raportată la deținerea locuințelor în proprietate este una dintre problemele identificate, 31,4% 

dintre gospodăriile la nivelul SDL nefiind în proprietate personală (la nivelul ZUM procentul este de 

71,9%). Condițiile improprii de locuire sunt prezente mai ales în locuințele improvizate, dar și în 

multe locuințe care nu dispun de baie sau bucătărie (la nivelul ZUM se estimează un procent de 

41,3% dintre locuinţe care nu au bucătărie separată şi 25,3% care nu au baie). Deficiențe ale 

sistemului de canalizare care duc la inundarea, în cazul unor ploi mai puternice și circulația liberă 

în spațiul public a animalelor sunt alte probleme semnalate de către respondenții intervievați. De 

asemenea, sunt semnalate, la nivelul ZUM, probleme în accesul la utilități în special în ceea ce 

privește racordarea la gaz și posibilitatea de a avea o centrală termică individuală. Zona ZUM la 

nivelul locuințelor lasă de dorit în ceea ce privește calitatea construcțiilor, multe dintre ele fără 

autorizații de construcție, fără proiecte aprobate de serviciul de urbanism al primăriei, realizate 

într-un mod haotic, prin adăugarea de noi camere și anexe gospodărești sub presiunea densității 

populației zonei. 

În ceea ce privește sănătatea și serviciile sociale problemele întâmpinate la nivelul ZUM/SDL 

sunt mai multe: dificultăți întâmpinate de persoanele vârstnice/persoane cu dizabilități în accesul 

la servicii medicale; lipsa oportunităților culturale și de petrecere a timpului liber; nesiguranță – 

atât în rândul populației rome cât și în rândul românilor; lipsa unei spălătorii; posibilități precare 

de menținere a igienei; sărăcia și lipsa veniturilor care să asigure posibilitatea unui trai decent; 

dificultăți în a beneficia de diferite servicii. Accesul la servicii în percepția respondenților 

chestionați/intervievați, percepție care poate fi considerată ca fiind subiectivă, este îngreunat în 

diferite puncte de interes deosebit pe întreg teritoriul SDL: gară, școală, spital, dispensar, loc de 

muncă. 15,5% dintre persoanele din SDL au boli cronice, având nevoie de asistență medicală 

constantă. Sărăcia este principala problemă cu care se confruntă persoanele din ZUM, și care 

îngreunează accesul către diferitele tipuri de servicii, lipsa celor necesare traiului având consecințe 

asupra tuturor dimensiunilor vieții. Persoanele vârstnice și mamele cu copii mici întâmpină 

dificultăți în a beneficia de servicii medicale. De asemenea, nevoia de a avea o cantină socială este 

subliniată de locuitorii din ZUM. Serviciile sociale sunt considerate insuficiente de către 

respondenții chestionați/intervievați, fiind nevoie de asistenți comunitari și mediatori în ZUM.  

Lipsa cooperării între membrii aceleiași comunități, violența, marginalizarea și discriminarea 

sunt principalele probleme întâmpinate la nivelul sectorului comunitate și imagine publică. Câinii 
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vagabonzi sunt o problemă, pe care respondenții chestionați o relevă ca fiind foarte serioasă 

pentru viața comunitară. Vecinii zgomotoși, consumul de alcool și actele de vandalism influențează 

relațiile între membrii comunității. Persoanele intervievate afirmă că în unele cazuri relația cu 

vecinii este de-a dreptul inexistentă – 3,8% dintre persoanele de pe teritoriu SDL nu au nicio 

relație cu vecinii. Comunitatea este caracterizată de prezența familiilor monoparentale și 

dezorganizate. 

La nivelul sectorului de infrastructură problemele întâmpinate de către locuitorii din ZUM/SDL 

sunt: străzile neamenajate, dificultăți în accesul la utilități, în special gaz, lipsa parcărilor. 

Dificultățile în accesul la utilități se remarcă în special în accesul la gaz (nevoie ce reiese din 

cercetarea cantitativă), dar și la electricitate (nevoie evidențiată în cercetarea calitativă). 

Problemele identificate în sectorul spațiilor publice urbane sunt legate de lipsa spațiilor verzi, a 

locurilor de joacă, a terenurilor de sport și de dezorganizarea pieței Talcioc. Mai multe persoane 

dintre cele chestionate/intervievate au menționat necesitatea amenajării de spații verzi și locuri 

de joacă în ZUM. De asemenea, s-a identificat nevoia de a avea un teren destinat activităților 

sportive și de agrement. 

În tabelul de mai jos este prezentată o sinteză a măsurilor propuse pentru problemele 

identificate prin analiza diagnostic, în corespondență cu obiectivele specifice și grupurile țintă 

vizate. Măsurile au fost identificate prin intermediul analizei calitative – interviuri și focus-grupuri, 

prin care actori relevanți din sectorul public și privat, precum și din societatea civilă și comunitatea 

ZUM/SDL au recomandat diferite modalități de intervenție la nivelul SDL. De asemenea, în 

identificarea măsurilor propuse, un rol important l-a avut și analiza cantitativă prin care locuitorii 

SDL au fost consultați în ceea ce privește schimbările necesare în zonă, în vederea îmbunătățirii 

condițiilor de viață. 

În tabelul de mai jos este prezentată o sinteză a măsurilor de întreprins în vederea soluționării 

problemelor indentificate în ZUM/SDL. 

Tabel 4 - Sinteză măsuri 

Sector Măsura 

Infrastructură Sistematizarea și echiparea infrastructurală a teritoriului SDL 

Spații publice urbane Îmbunătățirea/mărirea capacității transportului public în ZUM/SDL 

Mobilitate urbană  
Amenajarea spațiului urban pentru a asigura desfășurarea unor activități 

recreative și cultural sportive în SDL 

Locuire 

Îmbunătățirea condițiilor locative în ZUM/SDL 

Formarea unor atitudini și deprinderi prin intermediul unor acțiuni educaționale 

privind igienizarea locuințelor și  gestionarea deșeurilor 

Ocupare 

Facilitarea deschiderii unor afaceri în domenii cerute pe piața muncii și legate de 

meseriile tradiționale 

Stimularea și facilitarea angajării persoanelor din ZUM/SDL 

Educaţie Crearea unor facilități educaționale pentru persoanele din ZUM 

Acces la servicii Dezvoltarea capacității Centrului Multifuncțional în furnizarea a diferite servicii 
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Măsurile propuse pe fiecare sector în corelație cu obiectivele și cu problemele identificate în 

teritoriul SDL sunt prezentate în Anexa 28: Probleme, măsuri și obiectivele specifice. 

Conform datelor din Studiul de referință măsurile se vor adresa următoarelor categorii de grup 

țintă: persoane adulte șomere sau inactive; persoane care nu au acte de identitate; persoane cu 

dizabilități; persoane vârstnice aflate în situații de dependență; copii în situații de dificultate; adulți 

cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție specială; părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai 

ante-preșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii; persoane care au 

părăsit de timpuriu școala; familiile fără o situație clară cu privire la actele de proprietate asupra 

locuinței și/sau terenului pe care locuiesc; victime ale violenței domestice și familiile cu risc de 

violență domestică. 

O prezentare mai detaliată a problemelor identificate prin intermediul analizei diagnostic cu 

măsurile de întreprins, acțiunile desfăsurate anterior în teritoriu și resursele de utilizat se 

regăsește în Anexa 17: Identificarea și justificarea tipurilor de măsuri necesare pentru a rezolva 

principalele probleme din teritoriu.  

6.1.2 Corelarea cu documentațiile strategice, inclusiv cu Planul de Mobilitate Urbană 

Corelarea cu celelalte documentații strategice a fost detaliată în cadrul capitolului V, acest 

subcapitol incluzând,conform Anexa 1-Model Cadru Strategie de Dezvoltare Locală, doar corelarea 

cu Planul de Mobilitate Urbană al Municipiului Alba Iulia. 

Prin măsurile propuse prin SDL: îmbunătățirea/mărirea capacității transportului public în ZUM; 

sistematizarea și echiparea infrastructurală a teritoriului SDL și amenajarea spațiului urban pentru 

a asigura desfășurarea unor activități recreative și cultural sportive în SDL se realizează corelația cu 

proiectele propuse prin Strategia de Mobilitate Urbană. 

Proiectele propuse prin Strategia de Mobilitate Urbană, care vizează teritoriul SDL: 

 Modernizare străzi: Bayonne, Alcala de Henares, Gheorghe Șincai 

 Amenajare a pietonalului dintre Parcul Unirii și Stadionul Municipal Victoria (b-dul Horea și 

Calea Moților) 

 Amenajare a pietonalului de la centrul comercial Alba Mall până la intersecția cu Henri 

Coandă (str. Tudor Vladimirescu) 

 Proiect de amenajare și reamenajare a pistelor pentru bicicliști din cadrul municipiului Alba 

Iulia sub formă integrată cu sistemul aferent spațiilor verzi 

 Proiect de amenajare și reamenajare a spațiilor verzi sub formă integrată cu sistemul 

aferent pistelor pentru bicicliști 

 Proiect parcare supraterană – Stadionul Municipal Victoria 

Comunitate și 

imagine publică 

Antrenarea locuitorilor din ZUM/SDL în activități comune care vizează 

dezvoltarea zonei 

Măsuri de stimulare a voluntariatului în vederea rezolvării problemelor 

comunității   
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 Punct de informare turistică, închirieri biciclete, punct de interes în oraș, evenimente 

culturale – Stadion Municipal Victoria, Lumea Nouă 

 Stație de transport în comun, urban – Stadionul Municipal Victoria 

 Nod de transfer (intermodal) unde populația se deplasează cel mult 100 metri pentru a se 

transfera de la un mijloc de transport la alt mijloc de transport. 

6.1.3 Contribuţia măsurilor la temele secundare FSE 

Măsurile propuse prin SDL răspund și temelor secundare FSE: sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor; inovare socială și nediscriminare.  

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din 

punctul de vedere al utilizării resurselor este o temă secundară FSE la care SDL a Municipiului Alba 

Iulia răspunde prin măsura de amenajare spații verzi pe teritoriul SDL. Prin amenajarea spațiului 

verde în SDL, prin campaniile de informare și educare cu diferite tematici legate de protecția 

mediului, precum și prin acțiunile privind igienizarea locuințelor și gestionarea deșeurilor, Alba 

Iulia devine mai “verde” mai “curată”. Se contribuie astfel la atenuarea schimbărilor climatice și la 

protejarea mediului înconjurător. Campaniile vor implica voluntari din comunitate și vor avea ca 

efect responsabilizarea persoanelor din ZUM/SDL, în ceea ce privește mediul în care trăim prin 

conservarea lui și prin încurajarea folosirii mijloacelor de transport în comun, a bicicletelor și a 

mersului pe jos. Inițiativele din acest domeniu al protecției mediului se vor realiza printr-un efort 

coroborat al instituțiilor care fac parte din GAL, cu implicarea comunității din teritoriul SDL. 

De asemenea tranziția către o economie redusă cu emisii scăzute de dioxid de carbon va fi un 

factor major în realizarea investițiilor în infrastructură, încurajându-se măsuri de genul realizarea 

iluminatului stradal pe led. Mai mult decât atât, construirea locuințelor și a Centrului 

Multifuncțional se va realiza din materiale cât mai prietenoase cu mediul și vor fi dotate cu 

materiale/echipamente care nu generează o amprentă mare de CO2.  

O măsură inovativă este Sala de spectacole din cadrul Centrului Multifuncțional creat pe 

teritoriul SDL, o măsură care răspunde nevoii de apartenență, de socializare, de valorizare a 

tradițiilor și a tot ceea ce reprezintă o comunitate. Spectacolele organizate în domeniul teatru, 

muzica, dans, și alte domenii, realizate în mod constant de către artiști locali și naționali vor atrage 

un număr semnificativ de persoane din cadrul SDL, dar și din întregul oraș. Se va produce astfel o 

schimbare socială, prin faptul că o zonă evitată până acum de populația orașului va fi frecventată 

în mod constant grație spectacolelor și evenimentelor organizate în cadrul Centrului. Beneficiul 

acestei măsuri este pentru locuitorii întregului oraș. O parte dintre spectacolele reprezentate în 

Sala de spectacole vor avea ca tematică cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor populației de etnie 

romă. În acest sens, se pleacă de la cunoașterea unei categorii de persoane pentru a ajunge la 

acceptare, integrare și conviețuire. Această măsură contribuie și la înlăturarea barierelor din 

domeniul discriminării pentru că romi și non-romi vor învăța să se bucure împreună. 

La nivelul comunității marginalizate din SDL se va crea/aplica, împreună cu cei din comunitatea 

din teritoriul SDL/ZUM, un sistem de responsabilizare a comunității. În acest sens vor fi gândite 
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mai multe activități în diferitele sectoare ale SDL. Un exemplu este Regulamentul de bloc, aplicabil 

inclusiv noilor construcții sociale – prin care comportamentele deziderabile sunt premiate, iar cele 

nedorite sunt taxate – în cadrul măsurii de Construire locuințe sociale.  

Măsurile de stimulare a voluntariatului în vederea rezolvării problemelor comunitare 

reprezintă un alt mod inovativ de a interveni în realitatea ZUM/SDL pentru a determina 

schimbarea calității vieții din acest teritoriu. Responsabilizarea comunitară este un aspect 

important care se va avea în vedere în perioada de implementare a SDL. 

Parteneriatul creat pentru SDL, prin deschiderea lui către orice instituție/persoană fizică, și 

includerea tuturor liderilor formali și informali ai comunității încă din perioada de animare a 

partenerilor și de mobilizare a comunității, este un răspuns inovativ la problemele întâmpinate de 

către locuitorii din SDL, un răspuns care încearcă să aibă o abordare nouă față de provocările 

ridicate de ceea ce înseamnă stoparea sărăciei și a excluziunii sociale pentru persoanele din SDL. 

Efortul coroborat al actorilor relevați din SDL și din întregul oraș Alba Iulia, care împreună încearcă 

să găsească soluții, face ca SDL să fie o strategie participativă, o strategie a schimbării, o strategie a 

comunității. Comunitatea din spectator, devine actor și acest lucru schimbă viziunea de dezvoltare 

urbană. 

Nediscriminarea este vizată de măsurile prevăzute la sectorul comunitate și imagine publică 

prin care se vor realiza campanii de informare și educare care au ca scop eliminarea barierelor 

care conduc spre marginalizare și discriminare. SDL în totalitatea ei își propune implicarea și 

responsabilizarea întregii comunității în toate dimensiunile ei: femei, bărbați, copii, vârstnici, romi 

și non romi. 

6.1.4 Contribuţia măsurilor la temele orizontale  

Egalitatea de șanse reprezintă un drept fundamental și o valoare de bază a Uniunii Europene. 

În elaborarea tuturor documentelor se va utiliza un limbaj adecvat, care să evite stereotipurile de 

gen și cele asociate altor vulnerabilități. Informațiile despre obiectivele și rezultatele intervențiilor 

vor fi diseminate către organizații și asociații care reprezintă interesele diverselor categorii de 

persoane. Prin implementarea unui Sistem de supraveghere video în zona ZUM, se va asigura 

îmbunătățirea condițiilor de siguranță (diminuarea riscului de hărțuire a femeilor și copiilor, a 

riscului de altercații violente). Activitățile se vor adresa în mod direct și nediscriminatoriu tuturor 

categoriilor sociale, religiilor, etniilor, transferând același mesaj tuturor beneficiarilor. Membrii 

comunității vor fi implicați în acțiuni de voluntariat indiferent de etnie, sex sau religie. Se va aplica 

o politică de achiziții conformă cu prevederile legale în domeniu, respectând principiile 

nedisciminării, tratamentului egal, transparenței. În intervenții se va asigura accesul egal pentru 

femei și bărbați, pentru muncă egală, remunerație egală. Se va încuraja antreprenoriatul feminin. 

Campaniile organizate cu angajatori vor promova accesul egal la muncă al femeilor și bărbaților. 

Beneficiarii din cadrul SDL vor fi încurajați, în mod egal, să participe la toate acțiunile desfășurate.  

În cadrul Centrului Muntifuncțional  se vor asigura dotările specifice pentru a garanta accesul 

persoanelor cu  dizabilități/vârstnici la serviciile publice. Prin intervențiile SDL se asigură un mediu 

favorabil în vederea creării de locuri de muncă (înființare și funcționare întreprinderi sociale de 
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inserție), se sprijină oportunitățile de formare în vederea creșterii ocupării și reconversiei 

profesionale (servicii de formare profesională, stagii de ucenicie, servicii informare și consiliere, 

servicii de mentorat ). Se asigură furnizarea de servicii medicale și sociale care să ajute diverse 

categorii sociale (familiile, copiii, vârstnicii). Prin intrevențiile SDL se acordă o atenție deosebită 

îngrijirii și creării spațiilor verzi, ca măsură de protecție a biodiversității. În interiorul SDL se vor 

crea spații verzi și facilități pentru recreere (zone special amenajate pentru sport, locuri de joacă 

pentru copii). Campaniile de informare și educare vor implica locuitorilor din ZUM pentru 

amenajarea și menținerea spațiului verde creat. De asemenea, campaniile informare și educare 

legate de modernizarea spațiului urban în vederea îmbunătățirii calității vieții, vor contribui activ la 

protecția biodiversității. Spectacolele culturale organizate în cadrul Centrului vor contribui la 

protejarea diversității etnoculturale. Prin acțiunile comune de voluntariat orientate spre formarea 

unor atitudini și deprinderi privind igienizarea locuințelor și  gestionarea deșeurilor se va susţine și 

promova colectarea selectivă a acestora, reducerea volumului, recuperarea şi reciclarea lor. La 

nivelul echipelor de proiecte, a beneficiarilor, angajaților, se va promova imprimarea față-verso a 

documentelor și doar a celor necesare, utilizarea la maxim a corespondenței electronice. În 

construirea Centrului și a blocurilor se va avea în vedere ca acestea să nu elimine noxe sau 

substanțe nocive în atmosferă sau sol, iar instalațiile de încălzire și ventilare să nu producă 

substanțe nocive. În proiectarea Centrului și a blocurilor de locuințe se vor introduce măsuri de 

creştere a capacităţii de rezistenţă la dezastre și măsuri specifice care să asigure garanția faptului 

că, în caz de cutremur, nu există pericolul producerii unor incendii, explozii sau degajări de noxe.  

6.1.5 Combaterea segregării rezidențiale 

Din punct de vedere al segregării este important de menționat faptul că ZUM-ul cuprins în 

interiorul SDL nu este separat de restul orașului prin vreo barieră fizică naturală sau antropică,și de 

asemenea nu este situat în zone cu riscuri de mediu de genul gropilor de gunoi ori ariilor 

inundabile.În plus,este de specificat faptul că segregarea în zonă este evitată prin existența unor 

agenți economici mari-Dedeman,Incov,Selgros,etc.-care atrag toți locuitorii din oraș.De 

asemenea,blocurile de locuințe  din apropierea ZUM sunt locuite de foarte multi români și chiar de 

romi și români în același bloc.Mai mult decât atât,PUG-ul orașului are în vedere 

extinderea/dezvoltarea acestuia pe zonele de teren arabil din apropierea ZUM în contextul în care 

fenomenul investițional conturează extinderea dezvoltării orașului și întregirea fondului construit 

între Alba Iulia,Micești,Bărăbanț, după cum reiasă din documentațiile de urbanism deja promovate 

și aprobate(PUZ Extindere perimetru intravilan Calea Moților–Alba Iulia,PUZ terenuri aparținând 

episcopiei Romano Catolice,PUZ Cigaș-Cartier Orizont,PUZ-uri Zona Chip). 

În urma consultării comunității pe baza chestionarelor aplicate în cadrul analizei situației din 

teren,s-a reliefat faptul că,marea majoritate a cetățenilor doresc înființarea unui centru 

multifuncțional,ca loc de întâlnire și desfășurare de activități sociale.Intervenția POR de construire 

a unui Centru Multifuncțional este,prin urmare,o decizie asumată,ce reduce decalajul care ține de 

existența/calitatea serviciilor.În vederea evitării riscului transformării Centrului într-un serviciu 

segregat,SDL menționează o serie de intervenții POCU care vor anima,într-o manieră 
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integrată,comunitatea majoritară și cea segregată.Astfel,serviciile de tip After-school se vor adresa 

copiiilor din ambele comunități,membrii ai aceluiași grup de vârstă.Sala de spectacole din cadrul 

Centrului va găzdui activități culturale diverse și se va adăuga,printre altele,locațiilor de 

desfășurare a manifestărilor artistice cu tradiție ale orașului(Festivalul de teatru- Povesti, Zilele 

Orașului, etc).Campaniile de informare și educare pe domenii legate de spații publice 

urbane,locuire,ocupare,educație,comunitate și imagine publică,se vor adresa întregii comunități 

SDL vizând teme actuale ale societății contemporane. 

În același sens,de a se facilita desfășurarea de activități comune de către membrii grupului 

vulnerabil și cei ai comunității majoritare,prin realizarea unor zone special amenajate pentru 

sport,locuri de joacă pentru copii s-a urmărit crearea cadrului pentru dezvoltarea acestei 

apropieri.Joaca copiilor este o activitate care nu ține cont de granițe sau prejudecăți,iar un parc de 

joacă în zonă va oferi prilejul interacționării între copiii ambelor grupuri.De 

asemenea,evenimentele sportive crează ocazii pentru a urmări atingerea aceluiași scop,indiferent 

de apartenența socială,etnie,proveniență iar terenul care se va construi va oferi cadrul pentru 

acestea. 

Prin extinderea de trame stradale,realizare de parcări,sistem de supraveghere video, 

extinderea rețelei de transport public la nivelul ZUM prin înființarea de noi rute și amenajarea de 

stații de autobuze se va asigura accesul tuturor locuitorilor SDL și chiar ai orașului,către serviciile 

oferite în ZUM,ceea ce va conduce la crearea și întărirea,în timp,a relației între grupul vulnerabil și 

comunitatea majoritară și la micșorarea/dispariția distanței fizice între comunitatea marginalizată 

și restul comunității. 

În vederea îmbunătățirii condițiilor de locuire,construirea blocurilor sociale în zonă,s-a 

conturat ca o intervenție necesară.Fiind construite cu respectarea celor mai noi reglementări în 

materie de eficiență energetică,dotări,aceste blocuri vor reprezenta o variantă de locuire atractivă. 

În baza unui regulament de locuire,accesul către aceste locuințe va fi deschis întregii comunități 

SDL,iar acest fapt va conduce la conviețuirea în comun a membrilor grupului vulnerabil și cei ai 

comunității majoritare. 

6.1.6 Asigurarea sustenabilității intervenției DLRC 

În vederea asigurării sustenabilității intervenției DLRC,abordarea GAL,pe parcursul 

implementării acesteia si ulterior,va fi de permanentă colaborare cu autoritățile relevante în 

domeniile educațional,socio-medical și de ocupare,dar și cu companiile private și societatea civilă, 

astfel încât să se realizeze o corelare eficace a măsurilor întreprinse cu cerințele realității prezente 

și a comunității din teritoriul SDL. Urmând acest fir logic,specialiștii ce furnizează diferitele servicii 

necesare în zonă, o vor face de o  manieră constantă și sistematică. 

În procesul de selectare a proiectelor ce vor concretiza intervențiile DLRC,GAL-ul va aplica 

măsuri specifice pentru a crește șansele de sustenabilitate ale acestora.Astfel,va include între 

criteriile de selecție a proiectelor(etapa III) un criteriu conform căruia organizația care aplică 

(sector public, sector privat sau societate civilă) să aibă nu doar experiență în domeniu,ci și în 

lucrul cu grupurile țintă,acordând  punctaj suplimentar pentru organizațiile care în ultimele 24 luni 
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au înființat mai multe locuri de muncă pe care au angajat și reținut un număr mai mare de 

persoane din grupurile vulnerabile ce reprezintă grupuri țintă.De asemenea,va include un criteriu 

conform căruia acordă puncte suplimentare organizațiilor care prin aplicație preiau 

responsabilitatea sustenabilității,din fonduri proprii,pentru o perioadă de cel puțin 12 luni după 

încheierea perioadei de finanțare prin DLRC.GAL-ul își va asuma responsabilitatea introducerii 

unor criterii care să asigure sustenabilitatea activității demarate prin proiect pentru cel puțin 12 

luni după încheierea perioadei de finanțare prin DLRC. 

Ținând cont de faptul că implicarea sectorului privat reprezintă un element cheie care asigură 

sustenabilitatea unei intervenții,GAL-ul se va orienta spre realizarea acesteia într-o cât mai mare 

măsură.Prin înființarea celor două întreprinderi sociale de inserție se va realiza stimularea și 

facilitarea angajării persoanelor din ZUM/SDL iar sectorul privat va fi implicat în furnizarea de 

măsuri active/servicii integrate:Stagii de ucenicie,informare și consiliere,mentorat,formare 

profesională.Intervențiile din domeniul ocupării vor genera efecte multiplicatoare care vor garanta 

beneficiile pe termen lung pentru grupul țintă.Prin serviciile de ocupare,respectiv informare și 

consiliere profesională,formare profesională,mediere,antreprenoriat,se asigură un transfer de 

cunoșiințe dar și de competențe prin livrarea unor măsuri integrate care să diminueze excluziunea 

socială la nivelul comunității marginalizate.În același timp,beneficiarii vor avea o deschidere mult 

mai mare pe piața forței de muncă.Intervențiile din domeniul ocupării oferite își propun ca rezultat 

dezvoltarea de abilități,comportamente și atitudini care vor fi folosite de grupul țintă pe tot 

parcursul vieții. 

Un rol foarte important în asigurarea sustenabilității intervenției DLRC îl vor avea cei doi 

facilitatori comunitari din cadrul GAL.În procesul de selecție a acestora s-a acordat importanță 

aspectelor din dosarul de candidatură care relevă faptul că sunt capabili să înțeleagă,comunice 

eficient,mobilizeze și să ajute comunitatea marginalizată,dar și competențelor specifice pentru 

domeniile de intervenție din cadrul SDL. Ei vor contribui,pe întreg parcursul implementării 

strategiei,la asigurarea sustenabilității intervenției prin acțiuni care vor contribui la construirea,pas 

cu pas, a comunității.Acest demers se va realiza prin activități concertate în jurul ideii de implicare 

a acesteia în toate domeniile care o privesc.Un rol important îl va avea permanentizarea 

organizării periodice de ședințe publice în cadrul cărora să se discute principalele probleme 

(deduse din „sugestii şi reclamaţii”)și soluții ale comunității care să fie luate în considerare şi 

utilizate în acţiunile ulterioare,concrete.De asemenea,în ceea ce privește copiii și tinerii,vizionarea 

de desene animate,documentare,filme artistice cu ajutorul unui video proiector și alte activități 

educațional-recreative în cadrul Centrului Multifuncțional.  

Activitățile de dezvoltare comunitară se vor desfășura pe tot parcursul implementării 

intervenției DLRC în vederea imprimării unei inerții a realizării acestora și după finalizarea 

proiectelor.Acțiunile desfășurate în comun de membrii comunității,în special cele cu participarea 

voluntară a rezidenților,construiesc și întăresc comunitatea,ceea ce va conduce la sustenabilitatea 

intervențiilor.Membrii comunității vor fi încurajați să contribuie la personalizarea 

interiorului/exteriorului centrului, sub îndrum,area unor experți, să folosească amenajările 

spațiului urban propuse prin intrevențiile DLRC,să contribuie la păstrarea lor în bune condiții,în 
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special prin acțiuni de voluntariat, dar garanția motivării și responsabilizării acestora va fi dată și 

de existența sistemului de responsabilizare deja menționat și prin crearea unui post de poliție în 

comunitate.  

Crearea și operaționalizarea Centrului Multifuncțional reprezintă un factor determinant în 

asigurarea sustenabilității intervenției DLRC.Prin diversitatea dotărilor și activităților acestuia,se 

asigură îmbunătățirea substanțială a accesului comunității marginalizate la servicii publice: 

program After-school în vederea susținerii școlarizării copiilor din ZUM/SDL,evenimente culturale 

în comunitate cu participarea rezidenților și cu invitați din alte cartiere și/sau a unor personalități 

locale/naționale,servicii medicale,sociale și socio-medicale. Se va încuraja furnizarea serviciilor 

sociale prin promovarea utilizării forței de muncă de la nivelul comunității(inclusiv scheme de 

ucenicie) și de către echipe mobile multi-funcționale,prin implicarea specialiștilor de la nivelul 

rețelei teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistență socială. 

Măsurile axate pe teritoriul SDL se integrează cu măsuri sectoriale în vederea abordării unitare 

a problemelor existente.Campaniile de informare și educare a locuitorilor zonei se vor desfășura 

pe domenii problematice ale teritoriului vizat.Sunt propuse în intervenția DLRC în vederea 

desfășurării de campanii de informare și educație, domenii în care a reieșit, din cercetarea 

întreprinsă,o lipsă a cunoștințelor necesare.Astfel,se va interveni pentru formarea unor atitudini și 

deprinderi prin intermediul unor acțiuni educaționale privind igienizarea locuințelor și  gestionarea 

deșeurilor,stimularea și facilitarea angajării persoanelor din ZUM/SDL,stimularea antreprenorială 

pentru crearea de noi activități economice și noi locuri de munca în SDL,reducerea părăsirii 

timpurii a școlii,eliminarea barierelor care conduc spre marginalizare și discriminare. 

Îmbunătățirea condițiilor locative în ZUM prin construirea de blocuri sociale contribuie major 

la garantarea sustenabilității intrevenției DLRC.Siguranța oferită de existența unei locuințe decente 

permite orientarea rezidenților spre preocupări în domenii altfel mult ignorate 

ca,ocupare,educație,cultură,ceea ce,pe termen lung va determina o schimbare de atitudine. 

Totuși,în vederea motivării și responsabilizării noilor locatari, va fi întocmit un regulament de 

locuire care va preciza o serie de sancțiuni și condiționări legate de modul de utilizare a 

locuințelor.O altă componentă importantă a sustenabilității o reprezintă componenta de 

promovare a Centrului Multifuncțional.Pentru a asigura vizibilitatea serviciilor existente în cadrul 

acestuia, site-ul nou creat prin proiect,va oferi informații accesibile si adaptate grupului țintă și 

mai mult decât atât, tuturor locuitorilor orașului.Totodată,se va asigura susținerea 

Centrului,urmând a se elabora o strategie de dezvoltare a acestei structure,  care va prevedea 

obiectivele pe termen lung,sursele de finanțare și resursele umane ce vor fi implicate. 

La nivel financiar,sustenabilitatea intervenției DLRC se va realiza,în principal prin finanțarea de 

către GAL (prin implicarea actorilor relevanți din componența sa) dar și prin finanțări cum ar fi 

programe,instrumente și mecanisme destinate programelor de incluziune socială și combatere a 

sărăciei,programe culturale,programe educaționale, etc. 
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6.2 Măsuri prioritare 

6.2.1 Prioritizarea măsurilor 

Prioritizarea măsurilor s-a realizat prin consultarea Comitetului Director Gal și prin colaborarea 

cu experții implicați în proiect în vederea stabilirii acțiunilor necesare pentru rezolvarea 

problemelor din teritoriu. S-au luat în considerare rezultatele cercetării cantitative și a celei 

calitative care au stat la baza discuțiilor din cadrul Comitetului Director al GAL, precum și 

rapoartele sintetice ale celor 5 întâlniri cu comunitatea locală din ZUM. Proiectele care vor deriva 

din măsurile/intervențiile propuse prin SDL se vor implementa în perioada 2018-2023, prin 

intermediul finanțărilor POR și POCU, precum și din bugetul local. Responsabil pentru realizarea 

măsurilor/intervențiilor va fi GAL, precum și comunitatea ZUM și locuitorii din SDL. 

Tabelul de mai jos conține măsurile necesare pentru rezolvarea problemelor din teritoriul SDL, 

prioritizate. Aproape toate măsurile prezentate au fost considerate prioritare de către autoritățile 

publice locale, comunitatea locală, sectorul privat și sectorul public (măsurile considerate 

prioritare au fost marcate cu culoarea roșie). S-a remarcat faptul că pentru membrii comunității 

marginalizate măsurile legate de propria implicare în acțiuni comune care pot schimba statutul de 

sărăcie și excluziune socială nu sunt considerate a fi prioritare, abordare asupra căreia se va 

interveni în Strategie pentru asigurarea sustenabilității intervențiilor/proiectelor SDL. 

Măsurile prioritizate se vor transforma în intervenții, iar în etapa următoare în proiecte, pentru 

ca în final să ajungă rezultate și să schimbe statul de sărăcie și excluziune socială al persoanelor din 

comunitatea marginalizată. 

Tabel 5 - Prioritizare măsuri 

  Prioritate 
conform  

 

Măsuri necesare pentru rezolvarea problemelor din ZUM 

A
P

L 

ZU
M

 

S.
P

. &
 S

.C
. 

1 Sistematizarea și echiparea infrastructurală a teritoriului SDL ■ ■ ■ 

2 Îmbunătățirea/mărirea capacității transportului public în ZUM/SDL ■ ■ ■ 

3 Amenajarea spațiului urban pentru a asigura desfășurarea unor activități 
recreative și cultural sportive în SDL 

■ ■ ■ 

4 Îmbunătățirea condițiilor locative în ZUM/SDL ■ ■ ■ 

5 Facilitarea deschiderii unor afaceri în domenii cerute pe piața muncii și 
legate de meseriile tradiționale 

■ ■ ■ 

6 Stimularea și facilitarea angajării persoanelor din ZUM/SDL ■ ■ ■ 

7 Crearea unor facilități educaționale pentru persoanele din ZUM/SDL ■ ■ ■ 

8 Dezvoltarea capacității Centrului Multifuncțional în furnizarea a diferite 
servicii 

■ ■ ■ 

9 Antrenarea locuitorilor din ZUM/SDL în activități comune care vizează ■ ■ ■ 
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dezvoltarea zonei 

10 Măsuri de stimulare a voluntariatului în vederea rezolvării problemelor 
comunității  

■ ■ ■ 

 

În tabelul de mai jos se regăsesc măsurile prioritare cu termene de realizare și responsabili: 

Tabel 6 - Prioritizare măsuri cu termene și responsabili 

 

 

 

6.2.2 Abordarea integrată 

Caracterul integrat al planului de acțiune la nivelul teritoriului SDL este dat în primul rând de 

diferitele aspecte ale vieții comunitare locale studiate și reliefate: economice, sociale, culturale, 

educaționale, medicale, socio-medicale şi de mediu, aspecte ce împreună formează comunitatea 

locală în integralitatea ei. Vorbim așadar de elemente asociate inseparabil și interconectate ce 

sunt tratate în cadrul analizei diagnostic și conduc, odată cu implementarea intervențiilor, pe 

parcursul anilor 2018-2023, la regenerarea și sustenabilitatea comunității locale din teritoriul SDL. 

Măsura 
Termen de 
realizare 

Responsabili 

Sistematizarea și echiparea infrastructurală a 
teritoriului SDL 

2018-2021 
Membrii GAL, comunitatea locală și instituțiile 

responsabile de implementarea proiectelor 

Îmbunătățirea/mărirea capacității 
transportului public în ZUM/SDL 

2018-2021 
Membrii GAL, comunitatea locală și instituțiile 

responsabile de implementarea proiectelor 

Amenajarea spațiului urban pentru a asigura 
desfășurarea unor activități recreative și 
cultural sportive în SDL 

2018-2021 
Membrii GAL, comunitatea locală și instituțiile 

responsabile de implementarea proiectelor 

Îmbunătățirea condițiilor locative în 
ZUM/SDL 

2018-2021 
Membrii GAL, comunitatea locală și instituțiile 

responsabile de implementarea proiectelor 

Facilitarea deschiderii unor afaceri în domenii 
cerute pe piața muncii și legate de meseriile 
tradiționale 

2018-2023 
Membrii GAL, comunitatea locală și instituțiile 

responsabile de implementarea proiectelor 

Stimularea și facilitarea angajării persoanelor 
din ZUM/SDL 

2018-2023 
Membrii GAL, comunitatea locală și instituțiile 

responsabile de implementarea proiectelor 

Crearea unor facilități educaționale pentru 
persoanele din ZUM/SDL 

2021-2023 
Membrii GAL, comunitatea locală și instituțiile 

responsabile de implementarea proiectelor 

Dezvoltarea capacității Centrului 
Multifuncțional în furnizarea a diferite 
servicii 

2018-2023 
Membrii GAL, comunitatea locală și instituțiile 

responsabile de implementarea proiectelor 

Antrenarea locuitorilor din ZUM/SDL în 
activități comune care vizează dezvoltarea 
zonei 

2018-2023 
Membrii GAL, comunitatea locală și instituțiile 

responsabile de implementarea proiectelor 

Măsuri de stimulare a voluntariatului în 
vederea rezolvării problemelor comunității   

2018-2023 
Membrii GAL, comunitatea locală și instituțiile 

responsabile de implementarea proiectelor 
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Mai mult decât atât, modul în care este construit planul de acțiune este integrat – se pleacă de la 

nevoi/probleme, se stabilesc obiectivele, se identifică măsurile și se construiesc intervențiile. 

Măsurile/intervențiile realizate la nivelul ZUM vor avea impact asupra întregului teritoriu SDL ( a se 

vedea Anexa 18), o abordare care va avea rezultate pe termen lung. 

Dincolo de acest aspect, diversitatea și expertiza individuală a GAL-ului ca întreg și a membrilor 

săi individual, precum și portofoliul de proiecte deja implementate cu rezultatele/indicatorii 

aferenți și exemplele de bună practică care însumează valori de câteva sute de milioane de euro, 

precum și partenerii instituționali consultați, aduc valoare adăugată din punct de vedere al 

abordării integrate și integratoare a Strategiei de Dezvoltare Locală. Aceștia nu acoperă doar toate 

sectoarele vieții locale, ci și problematicile și tipurile de măsuri necesare pentru a schimba nivelul 

de sărăcie și excluziune socială a persoanelor din comunitățile marginalizate.  

Într-un plan de acțiune cu un caracter integrat accentul cade pe activitățile de 

grup/comunitate. Măsurile propuse prin planul de acțiune au în centrul lor componenta de 

responsabilizare comunitară, fiecare individ având un rol important în dezvoltarea comunitară, 

începând cu faza de identificare a nevoilor și problemelor comunității, și continuând cu etapa de 

implementare a intervențiilor și monitorizarea implementării acestora. Sunt vizate măsuri care 

implică comunitatea, ca de exemplu: antrenarea locuitorilor din ZUM/SDL în activități comune 

care vizează dezvoltarea zonei sau măsuri de stimulare a voluntariatului în vederea rezolvării 

problemelor comunității. Vorbim așadar de o strategie care angrena emergența unui 

comportament colectiv al comunității din teritoriul SDL ce va sta la baza îmbunătățirii calității 

vieții, creșterii coeziunii sociale, îmbunătățirii mediului de viață și creșterii economice în teritoriul 

SDL. 

Caracterul multisectorial al măsurilor incluse în strategie comportă eforturi inter-

organizaționale și inter-instituționale ce promovează participarea persoanelor resursă, cooperare 

interdisciplinară și inter-organizațională, precum și colaborare și coordonare transversală la nivelul 

sectoarelor cheie, inclusiv, dar fără a se limita la: infrastructură, mobilitate urbană și locuire, spații 

publice urbane, ocupare, educație, acces la servicii, comunitate și imagine publică. Această 

abordare pe sectoare oferă posibilitatea de a răspunde în mod integral și sistemic problemelor 

persoanelor din comunitatea marginalizată. Aceste sectoare includ de asemenea și toate 

instituțiile, organizațiile, persoanele fizice și resursele ce țintesc spre același obiectiv comun. 

Intercorelarea măsurilor la nivel hard și soft, evidențiată în Anexa 19: Distribuția măsurilor pe 

sectoare și tipuri de investiții, asigură complementaritatea între investițiile în infrastructură de tip 

FEDR și măsurile soft de tip FSE. Infrastructura creată prin intermediul finanțărilor POR este 

valorificată și exploatată prin intermediul intervențiilor POCU, cu implicarea directă a membrilor 

comunității din SDL. Această complementaritate a măsurilor asigură posibilitatea de a răspunde 

mai multor probleme ale comunității marginalizate. Mai mult decât atât chiar, pentru atingerea 

obiectivului strategiei, și plecând de la rezultatele cercetării cantitative și a celei calitative care au 

stat la baza discuțiilor din cadrul Comitetului Director al GAL, precum și a rapoartelor sintetice ale 

celor 5 întâlniri cu comunitatea locală din ZUM, complementaritatea intervențiilor hard cu cele 

soft a fost realizată dincolo de aspectele de natură financiară și/sau instituțională, la nivel de 
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prioritizare a intervențiilor, GAL-ul asumând și o suplimentare a bugetului necesar cu 1 000 000 

euro, respectiv o strategie considerată eficientă la nivel de obiective, măsuri, intervenții cu o 

valoare totală asumată de 7 441 100 euro. 

Abordarea integrată prevăzută în SDL trebuie legată și de Alba Iulia – Smart City. Proiectul 

Smart City se bazează pe dezvoltarea de parteneriate public-privat, care vor conduce la integrarea 

lanţurilor valorice din diverse sectoare de activitate la nivel local și regional. În alte cuvinte prin 

acest proiect Alba Iulia își propune să devină un oraș mai educat, mai sănătos, mai puțin costisitor, 

mai implicat în tot ceea ce înseamnă procesul de administrație publică, cu mai multe oportunități 

pentru mediul de afaceri și cetățean, beneficii care se traduc pe îmbunătățirea calității vieții. 

Legătura cu SDL este realizată printr-o aplicație Smart City deja activă la nivelul orașului: 

monitorizarea calității aerului din ZUM/SDL prin senzorii de monitorizare a calității aerului instalați 

în cele 15 autobuze dotate cu hotspoturi (măsura din SDL - îmbunătățirea/mărirea capacității 

transportului public în ZUM/SDL). Aplicațiile Smart City vor viza și ZUM și teritoriul SDL. 

 

6.3 Lista indicativă de intervenții 

Planificarea intervențiilor în teritoriul SDL și identificarea măsurilor necesare pentru rezolvarea 

principalelor probleme s-a realizat prin consultarea locuitorilor și a actorilor relevanți din SDL, cu 

accent pe ZUM, precum și prin implicarea GAL. S-a examinat în mod atent viața reală a 

persoanelor din teritoriul SDL/ZUM pentru a identifica probleme și pentru a găsi soluții. În alte 

cuvinte s-a plecat de la nevoie spre acțiune/intervenție. 

Pentru problemele identificate la nivelul ZUM, în vederea soluționării acestora, s-au propus 

câteva măsuri și modalități de intervenție, care respectă activitățile eligibile finanțate din POCU 

(AP 5, Obiectivul specific 5.1) și cu cele din POR (AP 9, Obiectivul specific 9.1.). 

Între intervențiile POR și POCU propuse există complementaritate, infrastructura creată prin 

POR „prinde viață” prin intermediul serviciilor și a activităților soft. Intervențiile hard asociate cu 

intervenții soft converg spre rezvolvarea problemelor din comunitate. Abordarea integrată și 

complementaritatea intervențiilor se evidențiază clar prin alocarea de fonduri suplimentare celor 

POR și POCU, din alte surse, pentru construire și dotare Creșă, pentru a răspunde mai multor 

nevoi, inclusiv celor de pe partea de servicii socio-medicale și educaționale.   

Operaționalizarea serviciilor de tip After-school și servicii medicale se va asigura în cadrul 

Centru multifuncțional, structură creată prin intervenții POR. 

Intervențiile propuse spre a fi finanțate din POCU vizează acțiuni integrate abordând mai multe 

domenii de activitate: ocupare prin antreprenoriat, stagii de ucenicie și servicii de informare, 

consiliere, mentorat, formare profesională și campanii de informare și educare; educație prin 

organizarea de activități educaționale și campanii în sprijinul creșterii acessului și a participării la 

educația timpurie, învățământ primar și a reducerii părăsirii timpurii a școlii; spații publice urbane 

prin organizarea de campanii de informare și educare, și competiții sportive; locuire prin campanii 

de informare și educare; acces la servicii prin serviciile integrate oferite prin Centrul 
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Multifuncțional; comunitate și imagine publică prin acțiuni comune de responsabilizare 

comunitară, ca de exemplu voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu 

care se confruntă comunitatea, precum și campanii de informare și educare. Toate campaniile de 

informare și educare organizate pe diferite domenii de intervenție vor avea componenta de 

responsabilizare comunitară în vederea găsirii de soluții/oportunități de asigurare a sustenabilității 

proiectelor care se vor dezvolta în etapa a III-a a mecanismului DRLC. 

În cadrul intervențiilor propuse spre finanțare prin POCU cel puțin 50% din persoanele care 

aparțin grupului țintă vor beneficia de măsuri de ocupare: antreprenoriat, stagii de ucenicie, 

servicii de informare, consiliere, mentorat și formare profesională. Pentru intervențiile soft se va 

respecta de asemenea procentul cel puțin egal cu ponderea locuitorilor din ZUM în totalul 

populației din teritoriul SDL. 

Intervențiile POR vizează mai multe acțiuni finanțabile prin POR 2014-2020: infrastructură de 

locuire; creare/reabilitare/modernizare diferite spații publice urbane; amenajări ale spațiului 

urban degradat al comunității defavorizate prin construire cladire pentru a găzdui diferite activități 

sociale, culturale, agrement și sport, etc.; construirea/dotarea întreprinderi de economie socială 

de inserție. În cadrul acestor intervenții se va realiza o intervenție de tip hard din resurse proprii și 

anume construire și dotare creșă pentru a răspunde în mod complet nevoilor identificate în rândul 

populației din SDL, respectiv ZUM, furnizând servicii integrate pe toate palierele identificate ca 

fiind lacunare/vulnerabile. 

În tabelul de mai jos este prezentată lista indicativă a intervențiilor propuse de tip hard și soft: 

Tabel 7 - Prezentare intervenții POR / POCU 

Intervenții POR Intervenții POCU 

- Creare/reabilitare/modernizare diferite spații 

publice urbane din teritoriul SDL 

- Extinderea rețelei de transport public la 

nivelul ZUM prin înființarea de noi rute și 

amenajarea de stații de autobuz. 

- Crearea de zone verzi: spații plantate 

integrate în amenajarile propuse și/sau pentru 

creșterea calității mediului urban 

- Crearea de facilități pentru recreere (zone 

special amenajate pentru sport, locuri de joacă 

pentru copii) 

- Modernizare piață Talcioc (spațiu public 

urban) 

- Construire locuințe sociale 

- Construire întreprinderi sociale de inserție  

- Construire Centru Multifuncțional (sală de 

spectacole, sală de activități, sală pentru 

- Organizare competiții sportive  

- Înființare și funcționare întreprinderi sociale de 

inserție  

- Furnizare măsuri active/servicii integrate 

- Stagii de ucenicie 

- Servicii informare și consiliere 

- Servicii de mentorat  

- Servicii de formare profesională 

- Organizare programe educaționale 

- Operaționalizare Centru Multifuncțional 

- Furnizare servicii sociale și medicale 

- Campanii de informare și educare 
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întâlniri comunitare)  

- Construire și dotare Creșă – intervenție 

realizată pe cheltuială din alte fonduri 

 

La nivelul teritoriului ZUM – 53% din populație se află în starea de sărăcie și excluziune socială. 

Prin intermediul intervențiilor POR și POCU din cadrul SDL se propune reducerea acestui procent 

până la 40 %, până în anul 2023. 

GAL-ul va crește șansele de sustenabilitate a intervențiilor propuse în cadrul listei indicative de 

intervenții prin diferite metode: 

- includerea în procesul de selecție a proiectelor a unor criterii prin care să se asigure 

sustenabilitatea: experiență în domeniu, cel puțin 12 luni de asigurare a sustenabilității sau 

punctaj suplimentar echivalent cu numărul de luni de asigurare a sustenabilității, după încheierea 

finanțării; 

- implicarea și responsabilizarea comunității locale în a găsi soluții de asigurare a 

sustenabilității proiectelor (de exemplu: menținerea curățeniei și amenajarea spațiilor verzi, a 

zonelor special amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii după încheierea perioadei de 

finanțare prin implicare comunitară); 

- implicarea și responsabilizarea membrilor GAL și atragerea altor parteneri și a altor resurse în 

vederea asigurării sustenabilității. 

O imagina mai clară a complementarității intevențiilor se regăsește în Anexa 20: Matrice de 

corespondență privind complementaritatea intervențiilor subsumate listei indicative de intervenții 

pentru care se intenționează solicitarea finanțării din POCU, POR, alte surse. De asemenea, 

descrierea fiecărei intervenții se regăsește în Anexa 21: Fișele intervențiilor din lista indicativă. 

 

7. Monitorizare și evaluare 

7.1 Monitorizarea și evaluarea continuă 

Monitorizarea şi evaluarea sunt instrumentele care vor fi folosite pentru planificarea şi 

implementarea proiectelor SDL. Ele vor ajuta la planificarea mai eficientă a activităţilor, la alocarea 

raţională a resurselor şi la asigurarea durabilității proiectelor desfăşurate.Odată ce Strategia de 

Dezvoltare Locală va deveni operaţională, personalul GAL va asigura monitorizarea și evaluarea 

continuă, privind urmărirea eficacităţii şi calităţii implementării acesteia. 

Procesul de monitorizare presupune colectarea, analiza şi structurarea sistematică a 

informațiilor relevante privind modul de derulare SDL pe baza indicatorilor financiari, de realizare 

imediată şi de rezultat, furnizând o bază pentru viitoarele acțiuni de evaluare. 

La nivelul Grupului Local de Acţiune monitorizarea continuă se va realiza prin: 

1. Reuniuni/ întâlniri ale membrilor Grupului Local de Acţiune: se vor avea în vedere 

organizarea de întâlniri periodice pentru prezentarea evoluţiei strategiei, urmărirea planului de 
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activităţi, dezbaterea măsurilor şi a intervenţiilor, aspecte financiare, implementarea proiectelor 

finanțate, respectiv propunerea de măsuri de remediere a deficiențelor semnalate, ori de câte ori 

se impune. Toate cele discutate în cadrul întâlnirilor se vor consemna în minute de lucru. Ordinea 

de zi a întâlnirilor va fi propusă de preşedintele GAL şi coordonatorul GAL, fiind comunicată tuturor 

membrilor GAL. 

2. Vizite de lucru trimestriale (sau la nevoie): vor avea loc în comunitatea marginalizată  din 

teritoriul SDL, pentru a verifica administrarea adecvată a resurselor proiectelor aflate în 

implementare, derularea intervenţiilor propuse în cadrul strategiei şi obţinerea de informaţii şi 

feedback de la membrii comunităţii cu privire la iniţiativele întreprinse. Planificarea vizitelor se va 

realiza de preşedintele GAL şi coordonatorul GAL, fiind transmisă tuturor membrilor GAL şi 

facilitatorilor/experților în mobilizarea comunităţii, cu excepția vizitelor ad-hoc. În cadrul 

vizitelor vor fi chestionați membrii ai grupului țintă implicat vizat de proiectele SDL și vor fi 

întocmite rapoarte de vizită/minute ale discuțiilor/întâlnirilor. Datele culese vor fi utilizate pentru 

corectarea oricăror nereguli semnalate în desfășurarea activităților. 

3. Elaborarea rapoartelor de monitorizare: se vor realiza trimestrial şi vor reflecta atât stadiul 

și impactul implementării SDL/al proiectelor finanțate, cât şi propunerea de măsuri de remediere a 

problemelor semnalate. Raportul de monitorizare va furniza informații care vor fi utile pentru: 

analizarea situației desfășurării activităților; identificarea problemelor și găsirea de soluții; 

asigurarea ca toate activitățile sunt realizate conform planului de activități, evaluarea atingerii 

obiectivelor în timp util și în bugetul alocat. Rapoartele de monitorizare întocmite de membrii GAL 

vor fi analizate de coordonatorul GAL, iar pe baza acestora, el va face o serie de recomandări 

pentru o mai bună derulare a activităților, respectiv va lua măsuri corective sau va propune măsuri 

corective în Comitetul Director al GAL, dacă este nevoie. 

 

Pe parcursul procesului de monitorizare a strategiei SDL vor fi urmărite și următoarele aspecte: 

• Relevanţa: modul în care intervenţiile şi resursele se adresează nevoilor identificate în 

cadrul studiului de referinţă și dacă justifică obiectivele SDL; 

• Eficacitatea: se compară rezultatele efectiv obţinute cu rezultatele preconizate; 

• Eficienţa: se analizează raportul resurse investite – rezultate obţinute, în  raport cu 

obiectivele SDL; 

• Durabilitatea beneficiilor: cât de durabile în timp sunt beneficiile, rezultatele obţinute în 

raport cu obiectivele strategiei; 

• Probleme apărute in implementare: identificarea vulnerabilităţilor, pentru luarea promptă 

a măsurilor corective la nivel de strategie. 

• Gradul de implicare din partea comunităţii: implicarea membrilor comunității Lumea Nouă 

este crucială, pentru a se asigura faptul că diferite perspective sunt luate în considerare şi 

reflectate în rezultatele monitorizării. Comunitatea marginalizată va fi încurajată să ia parte activ 

în activitatea de monitorizare a proiectului. Monitorizarea cu ajutorul comunității reprezintă o 

formă de responsabilizare a comunităţii cât şi de control public a modului în care strategia a fost 
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implementată. Va fi amplasată o cutie de sugestii și reclamații la Centrul Multifuncțional. 

Facilitatorii comunitari vor aduna mesajele primite și vor lua măsurile necesare pentru a remedia 

reclamațiile sau a da curs sugestiilor. 

Pentru fiecare dintre proiectele propuse pentru intervențiile stabilite prin SDL (POR și POCU ) 

se va asigura o bună gestionare a activității financiar-contabile și un management financiar de 

calitate, ceea ce va conduce la monitorizarea eficace a implementării strategiei, în termeni 

financiari. Astfel, se va urmări: 

• monitorizarea bugetului proiectului și a procedurilor financiare și contabile; 

• respectarea calendarului de raportare tehnică și financiară și întocmirea evidenței 

financiare; 

Un instrument de monitorizare și evaluare esențial în monitorizarea implementării și a 

succesului SDL este însăși comunitatea marginalizată care va fi implicată în mod activ în această 

activitate. Astfel, cel mai eficient mod de a implica comunitatea marginalizată în procesul de 

monitorizare și evaluare, dincolo de reprezentanții comunității din Comitetul Director al GAL-ului 

sau de vizitele de lucru ale GAL-ului în teritoriul SDL și la proiectele implementate ce răspund listei 

indicative de intervenții a SDL (prin intermediul cărora membrii comunității pot identifica erori, 

face sugestii de îmbunătățire, pot solicita date și pot oferi feedback coordonatorilor proiectului), 

este Barometrul comunitatii locale, amintit la partea de introducere a Strategiei, prin care se poate 

evalua satisfacția locuitorilor din SDL cu privire la proiectele implementate.Pentru asigurarea unei 

monitorizări integrate va fi folosit și instrumentul Micul Cetățean ce va implica copiii și tinerii în 

procesul de monitorizare prin completarea de chestionare pe care le vor completa acasă împreună 

cu părinții. Datele culese vor releva gradul de cunoaștere despre intervențiile realizate în 

comunitate, precum și satisfacția referitoare la aceste intervenții. Chestionarele vor fi înmânate 

mediatorului școlar sau facilitatorului comunitar care împreună cu personalul GAL le vor analiza. 

Rezultatele vor fi prezentate atât în ședințele publice pentru comunitate, cât și în ședințele lunare 

ale Comitetului Director, pentru a se lua măsurile corespunzătoare. 

În procedura de monitorizare și evaluare vor fi folosiți indicatori POCU și POR, care sunt 

prezentați în Anexa 22: Procedura de monitorizare și evaluare, indicatorii POCU și POR. 

7.2. Evaluarea de impact 

Evaluarea de impact constă în măsurarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite în cadrul 

proiectului și va fi realizată de către evaluatori independenți, din afara instituției implementatoare, 

dar și cu implicarea tuturor factorilor interesați. Acest tip de evaluare va avea un caracter 

cantitativ–calitativ, prin care se va urmări compararea a 2 surse de date: cele obținute din 

realizarea studiului inițial de referință și cele rezultate ca urmare a repetării acestuia. 

Complementar, va fi realizată și o analiză a percepției și a modului de raportare al locuitorilor 

Municipiului Alba Iulia față de specificul arealului ZUM post implementare. Corelarea celor 2 

planuri va asigura perspectiva integrată a impactului generat în urma implementării Strategiei de 

Dezvoltare locală de și prin intermediul GAL-ului Alba Iulia Incluzivă. 
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Considerăm că realizarea tipurilor de măsuri și activităților menționate în cadrul SDL, vor avea 

un impact semnificativ de evoluție a zonei ZUM în raport cu întreaga comunitate albaiuliană.  

Evoluția indicatorilor de tip output, preconizată, este prezentată în tabelul de mai jos:   

Tabel 8 - Prezentare evoluție indicatori output 

 UM Nivel 
de 
bază 

An 
de 
bază 

Țintă 
2023 

Reducerea ponderii persoanelor aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială (ZUM) 

% 53 2017 40 

Creșterea capitalului uman al comunității     

Creșterea ratei de participare la învățământ prescolar a copiilor 
din ZUM 

% 78.6 2017 100 

Reducerea numărului de persoane neîncadrate pe piața formală a 
muncii și care nu urmează o formă de învățământ (teritoriu SDL) 

% 2559 2017 2359 

Creșterea ponderii copiilor care beneficiază de programe de 
sprijin din ZUM 

% 57.4 2017 80 

Scăderea ponderii copiilor aflați în dificultate din ZUM % 13.13 2017 3 

Reducerea ponderii persoanelor bolnave cronic, cu dizabilități sau 
alte afecțiuni care le limitează activitățile zilnice 

% 16.4 2017 12 

Creșterea satisfacției rezidenților în legătura cu serviciile medicale 
de care dispun 

% 51.4 2017 95 

Creșterea ponderii populației inițiată în folosirea tehnicii moderne 
pentru obținerea de beneficii în diverse sfere ale vieții     

%  20 2017 50 

Creșterea capitalului material/economic al comunității     

Creșterea ponderii persoanelor ocupate în sectorul formal din 
ZUM,din care femei, tineri, romi 

% 41.23 2017 65 

Creșterea ponderii gospodăriilor racordate la apă, canalizare % 85.3 2017 95 

Creșterea satisfacției rezidenților în legătura cu depozitarea 
corespunzătoare a deșeurilor 

% 84.7 2017 100 

Îmbunătățirea condițiilor de locuire % 74.7 2017 95 

Reducerea ponderii locuințelor supraaglomerate (ZUM) % 89.1 2017 50 

Creșterea capitalului social al comunității     

Creșterea satisfacției cu nivelul de securitate din zonă % 9.3 2017 50 

Creșterea ponderii rezidenților care  evaluează relațiile cu vecinii 
ca fiind foarte bune 

% 20.3 2017 60 

Creșterea participării rezidenților la activități pentru atingerea 
unor obiective comune  

% 9.9 2017 50 

Creșterea capitalului simbolic al comunității     

Creșterea satisfacției locuitorilor municipiului, rezidenți în cartiere 
cu vedere directă la ZUM cu aspectul general al zonei 

% 24 2017 70 

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului % 16.5 2017 33 
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8. Planul financiar 

Pentru implementarea cu succes a Planului de Acțiune și atingerea obiectivului SDL cu lista sa 

indicativă de intervenții a fost estimat un necesar de 7 441 100 euro, necesar ce include cele 

6.941.100 euro ce vor proveni din FEDR și FSE, precum și o anvelopă financiară suplimentară de 

500.000 euro ce va fi suportată din alte surse de finanțare, considerată imperios necesară pentru 

reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM, alături de 

îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și 

creșterea economică în teritoriul SDL. 

Astfel, planul financiar respectă criteriile impuse de localizarea geografică a comunității 

marginalizate din Alba Iulia, județul Alba, Regiunea Centru, respectiv de nevoile și de dimensiunile 

ZUM și ale zonei funcționale (teritoriul SDL), previzionând valoarea maximă de finanțare din 

fonduri POR și fonduri POCU (inclusiv cofinanțarea națională aferentă) de 7.000.000 euro (în cazul 

regiunilor mai puțin dezvoltate). 

Din totalul de 6.941.100 euro, 4.830.000 euro, respectiv 69,6%, au fost direcționați către 

intervenții hard, finanțate prin POR, din FEDR, iar 2.111.100 euro, respectiv 30,4%, au fost 

direcționați către intervenții soft, finanțate prin POCU, din FSE. Din cele 2. .111.100 euro, 316.600 

euro, respectiv 15%, au fost direcționați pentru Costuri de funcționare legate de gestionarea 

implementării SDL și animarea comunității. Astfel, se respectă recomandările privind realizarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală publicate odată cu etapa II a mecanismului DLRC, respectiv: 

• Un procent de minimum 10% din bugetul total POR+POCU al SDL va fi alocat intervențiilor 

finanțabile din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin POR; 

• Un procent de minimum 30% din bugetul total POR+POCU al SDL este alocat intervențiilor 

finanțabile din Fondul Social European, prin POCU"    

Planul financiar estimează orientativ alocările financiare pe obiective specifice și/sau categorii 

principale de măsuri definite în SDL, cu specificarea sursei de finanțare, pe modelul din 

Documentul suport N la etapa II a mecansimului DLRC, după cum se poate observa în Anexa 23 

Bugetul SDL a Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Intervențiile hard, finanțate din POR, prin FEDR (inclusiv cofinanțarea națională aferentă) cu o 

valoare de 4.830.000 euro (inclusiv cofinanțarea națională aferentă) vor fi utilizate pentru: 

• Crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (extinderea de trame stradale, 

parcări, utilitățile aferente, sistem de supraveghere video, acces piață Talcioc, extinderea rețelei 

de transport public la nivelul ZUM prin înființarea de noi rute și amenajarea de stații de autobuz)  

750.000 euro (inclusiv cofinanțarea națională aferentă) 

• Crearea de facilități pentru recreere (zone special amenajate pentru sport, locuri de joacă 

pentru copii) 300.000 euro (inclusiv cofinanțarea națională aferentă) 

• Modernizare piață Talcioc (spațiu public urban) 500.000 euro (inclusiv cofinanțarea 

națională aferentă) 

• Crearea de zone verzi: spații plantate integrate în amenajarile propuse și/sau pentru 

creșterea calității mediului urban 380.000 euro (inclusiv cofinanțarea națională aferentă) 
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• Construire locuințe sociale 1.200.000 euro (inclusiv cofinanțarea națională aferentă) 

• Construcție întreprinderi sociale de inserție (2 întreprinderi) 400.000 euro (inclusiv 

cofinanțarea națională aferentă) 

• Centru multifunctional (sală de spectacole, sală de activități, sală pentru întâlniri 

comunitare) 1.300.000 euro (inclusiv cofinanțarea națională aferentă) 

• Intervențiile soft, finanțate din POCU, prin FSE (inclusiv cofinanțarea națională aferentă) cu 

o valoare de 2.111.100 euro (inclusiv cofinanțarea națională aferentă) vor fi utilizate pentru: 

• Organizare de competiții sportive 100.000 euro (inclusiv cofinanțarea națională aferentă) 

• Campanii de informare și educare – obiectiv specific 3 – 50.000 euro (inclusiv cofinanțarea 

națională aferentă) 

• Campanii de informare și educare – obiectiv specific 4 – 50.000 euro (inclusiv cofinanțarea 

națională aferentă) 

• Acțiuni de voluntariat ale membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se 

confruntă comunitatea 50.000 euro (inclusiv cofinanțarea națională aferentă) 

• Înființare și funcționare întreprinderi sociale de inserție 250 000 euro (inclusiv cofinanțarea 

națională aferentă) 

• Furnizare măsuri active: Stagii de ucenicie, servicii de informare și consiliere, formare 

profesională,servicii de mentorat 409.500 euro (inclusiv cofinanțarea națională aferentă) 

• Campanii informare și educare – obiectiv specific 7 – 50.000 euro (inclusiv cofinanțarea 

națională aferentă) 

• Organizare programe educaționale 100.000 euro (inclusiv cofinanțarea națională aferentă) 

• Campanii de informare și educare – obiectiv specific 8 – 50.000 euro (inclusiv cofinanțarea 

națională aferentă) 

• Operaționalizare centru multifuncțional 285.000 euro (inclusiv cofinanțarea națională 

aferentă) 

• Furnizare servicii socio-medicale 300.000 euro (inclusiv cofinanțarea națională aferentă) 

• Campanii de informare și educare – obiectiv specific 11 – 100.000 euro (inclusiv 

cofinanțarea națională aferentă) 

• Costuri de funcționare legate de gestionarea implementării SDL și animarea comunității 

316.600 euro (inclusiv cofinanțarea națională aferentă) 

Dincolo de cele 6.941.100 euro evidențiate în Anexa 23 fie din fonduri POR, fie din fonduri 

POCU (cu cofinanțarea națională aferentă), se evidențiază și suma de 500 000 euro ce va proveni 

din alte surse de finanțare, respectiv buget local, alte programe de finanțare naționale sau fonduri 

externe, sumă ce va acoperi nevoile identificate de Analiza diagnostic a nevoilor, resurselor și 

problemelor populației din teritoriului SDL și va susține implementarea intervențiilor din Planul de 

Acțiune SDL. Astfel, deși documentele citate anterior evidențiază necesitatea creării unor facilități 

educaționale pentru persoanele din ZUM/SDL și dezvoltarea capacității Centrului Multifuncțional 

în furnizarea serviciilor dispensar, after-school, post de poliție, microcantină socială, intervențiile 

din POR nu permit decât investiții în reabilitare/modernizare a centrelor comunitare integrate 




