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CUVÂNT INTRODUCTIV AL PRIMARULUI
ORAȘULUI ABRUD
Am reușit, împreună, să așezăm orașul Abrud pe un
traseu nou, modern, demn de istoria sa și în același timp de
proiectele pe care suntem obligați să le realizăm.
Am inițiat în anul 2020, în primul rând, o schimbare
de mentalitate, vizibilă de la instituția Primăriei orașului Abrud și până la felul în
care abrudenii își privesc, își proiectează viitorul.
Avem șansa de a gestiona strategia integrată de dezvoltare urbană a
Abrudului pentru următorii opt ani, respectiv perioada 2022 – 2030. Ceea ce dorim
pentru orașul nostru trebuie să se desfășoare etapizat, controlat, ordonat, cu bungust și cu respectarea legii. Tocmai de aceea, am elaborat, împreună aparatul de
specialitate, această strategie, gândind reperele după care ne vom ghida.
Am ținut cont la redactarea acestei strategii de ceea ce vor cetățenii orașului
Abrud. Creșterea sănătoasă a acestei zone urbane are la bază în primul rând
locuitorii, implicați atât în ducerea la bun sfârșit a proiectelor, cât și în calitatea
lor de beneficiari direcți. Astfel că am încercat să îmbinăm elementele de tradiție,
istorie, specific al Țării Moților cu ceea ce înseamnă sală de sport, zone de
promenadă, centre multifuncționale, iluminat public modern, serviciu de salubritate
integrat. Am încercat să identificăm resurse, să atragem altele noi, inclusiv prin
finanțări europene, să creăm oportunități pentru investiții și locuri de muncă.
Dincolo de tot ceea înseamnă, tehnic, o astfel de strategie, ne păstrăm
speranțele într-o situație de normalitate, de stabilitate, aspect pe care îl considerăm
unul dintre principalii factori ai dezvoltării.
Mi-aș dori ca, la încheierea acestui ciclu de opt ani, după anul 2030, să putem
spune că prognozele noastre au fost sub așteptări și că orașul Abrud a crescut
dincolo de toate previziunile din anul 2022!

Cristian Alexandru Albu,
Primarul Orașului Abrud
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Introducere
Scopul și necesitatea elaborării strategiei
Dezvoltarea durabilă a orașului necesită un document programatic care să ghideze acest proces care să
fie în concordanță cu strategiile de dezvoltare la nivel european, național, al regiunii de dezvoltare și
județean. În acest fel, se poate realiza o dezvoltare echilibrată, sustenabilă în acord cu nevoile
cetățenilor. Strategia integrată de dezvoltare urbană cuprinde viziunea de dezvoltare a orașului, analiza
cadrului strategic, cercetarea de fundamentare a strategiei, direcțiile strategice de dezvoltare și .
Strategia de dezvoltare a orașului Abrud reprezintă documentul programatic care ghidează activitățile
administrației locale în demersul de alocare a resurselor pentru realizarea obiectivelor care rezultă din
direcțiile strategice de dezvoltare. Acest document programatic integrează diferitele domenii de
dezvoltare cum sunt dezvoltarea economică și socială, conectivitatea, protecția mediului etc. și se
corelează cu strategiile de dezvoltare la nivel județean sau național și cu cele ale UAT-urilor din zonă.
Strategia de dezvoltare a orașului Abrud valorifică potențialul de dezvoltare local, oportunitățile oferite
de programele de dezvoltare finanțate de entități europene sau naționale și răspunde problemelor și
nevoilor identificate în cadrul studiului de fundamentare a strategiei locale de dezvoltare.
Metodologia
Metodologia de elaborare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Orașului Abrud este cea a
planificării strategice, cuprinzând cinci pași de bază: (1) analiza situației existente prin intermediul
studiului de fundamentare, (2) elaborarea viziunii și obiectivele dezvoltării, (3) analiza cadrului
strategic (4) planul de acțiune, (5) monitorizarea implementării.
Analiza situației existente
Analiza situației existente s-a realizat prin intermediul unui studiu sociologic de fundamentare a
strategiei de dezvoltare locală.
Elaborarea viziunii și direcțiilor de dezvoltare
Viziunea de dezvoltare a orașului Abrud a fost dezvoltată în acord cu documentele strategice de
dezvoltare consultate la nivel european, național, regional și local și totodată în concordanță cu voința
asumată a cetățenilor orașului așa cum a rezultat ea din studiul de fundamentare realizat.
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Capitolul I
1.1.Viziunea de dezvoltare a orașului Abrud

Orașul Abrud își definește dezvoltarea în termenii creșterii calității vieții locuitorilor săi și al
sustenabilității acesteia. Orașul va fi un spațiu în care cetățenii săi vor găsi oportunități de
autorealizare, cu instituții inclusive care încurajează participarea cetățenilor săi la guvernarea locală, o
economie competitivă și sustenabilă care utilizează eficient resursele locale.


Abrudul va fi un model de administrație locală eficientă, transparentă în care cetățeanul este
partener;



Abrudul va fi un centru educațional care va oferi educație de calitate adaptată la nevoile
economiei locale și naționale;



Abrudul va fi un oraș cu o viață culturală vie care valorifică și transmite tradițiile locale, produce
cultură și oferă o identitate culturală și istorică unică;



Abrudul va avea o dimensiune europeană fiind implicat în dialogul și acțiunea comunităților
locale europene în diferite arii de acțiune;



Abrudul va fi un centru turistic reprezentativ pentru zona Munților Apuseni;



Abrudul va fi un oraș inclusiv care identifică nevoile sociale din comunitate, oferă serviciile
sociale necesare și asigură participarea deplină la viața socială a tuturor categoriilor de cetățeni;



Abrudul va asigura servicii medicale la un nivel bun și va desfășura activități de prevenție și
educație pentru sănătate.

Proiectul strategiei de dezvoltare a orașului se bazează pe 4 elemente majore:
1. Utilizarea unor instrumente de planificare coerente și construcția unor modele de dezvoltare
strategică valide.
2. Implicarea comunității. Planificarea dezvoltării orașului va valorifica cât de mult posibil resursa
umană disponibilă la nivelul orașului.
3. Utilizarea eficientă a resurselor oferite de parteneriatele strategice ale orașului cu universități și
organizații cu expertiză în diferite domenii.
4. Neutralitate politică și coeziune comunitară. Strategia de dezvoltare a orașului trebuie să utilizeze
toate resursele și energiile comunității pentru identificarea obiectivelor comune pe termen mediu și
5

lung. Toți actorii implicați la nivelul comunității se vor raporta la aceleași obiective de dezvoltare
indiferent de schimbările produse la nivelul politic. Acest lucru reprezintă un element cheie pentru
succesul implementării strategiei.

1.2. Direcții strategice în dezvoltarea orașului

Direcțiile strategice au fost întocmite ținând cont de documentele programatice consultate și voința
asumată a cetățenilor orașului așa cum a rezultat ea din studiul de fundamentare realizat. Astfel am
formulat următoarele direcții de dezvoltare:
1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii locale;
2. Dezvoltarea unui sector privat bazat pe firme mici și mijlocii;
3. Dezvoltarea socială bazată pe analiza nevoilor și o ofertă de servicii sociale;
4. Dezvoltarea de parteneriate pentru dezvoltare: GAL-uri, Asociații Intercomunitare etc.;
5. Creșterea calității serviciilor educaționale la nivel local;
6. Digitalizarea administrației locale;
7. Creșterea calității serviciilor medicale și implementarea unor programe de promovare a sănătății
publice;
8. Dezvoltarea turismului și serviciilor în zonă;
9. Creșterea conectivității la nivel intraurban și regional
10. Echilibrarea demografică prin reducerea migrației și readucerea abrudenilor plecați în străinătate;
11. Dezvoltarea autoguvernării locale prin crearea de instituții inclusive și dezvoltarea unui parteneriat
cu cetățenii orașului ;
12. Dezvoltarea de parteneriate pentru dezvoltare cu universități și organizații independente cu
expertiză în diferite domenii;
13. Dezvoltarea unei vieți culturale prin valorificarea tradițiilor locale și promovarea unei identități
culturale și istorice distincte;
14. Dezvoltarea unei politici de mediu coerente axate pe combaterea schimbărilor climatice și crearea
unui mediu prietenos pentru locuitori;
15. Dezvoltare urbană prin regenerarea spațiilor urbane, recondiționarea clădirilor cu importanță
istorică, amenajarea spațiilor publice în acord cu nevoile funcționale din perspectiva locuitorilor;
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Capitolul II
Prezentarea orașului Abrud
2.1. Scurt istoric
Orașul este cunoscut din antichitate sub numele de ”Abruttus” dar istoria sa este probabil mult mai
veche fiind cunoscut încă perioada dacică ca un centru al exploatării aurului. Numele orașului este de
origine pur dacică, derivând de la cuvântul Abruttus, care la rândul său provine de la cuvântul
”abrudiom”, care înseamnă ”aur”. În epoca romană, Abrudul a purtat denumirile de Auraria Daciae,
Auraria Maior și Alburnus Minor.
Localitatea este atestată documentar din 1215. Din documentele medievale reiese că, începând
din 1427, așezarea a devenit „oraș” („civitas”).
În perimetrul orașului se găsesc urmele așezării daco-romane „Abruttus”, probabil un „vicus”, lângă
care exista și o mică fortificație cu rol de observație și de apărare a marelui centru aurifer din apropiere,
„Alburnus Maior” (azi: Roșia Montană). Fortificația romană din punctul “Cetățeaua” de la Abrud este
înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Alba 1 elaborată de Ministerul Culturii și
Patrimoniului Național din România în anul 2010.
Localitatea era renumită în timpul romanilor pentru bogatele zăcăminte aurifere. În Abrud se afla un
Colegiu al Aurarilor („Collegium aurariarum"). Tot aici s-au găsit multe vestigii romane, printre care
și trei table cerate2.
Localitatea este atestată documentar din 1215. Din documentele medievale reiese că, începând din
1427, așezarea a devenit „oraș” („civitas”), căpătând totodată unele privilegii, așa încât a reprezentat
al doilea centru important al Țării Moților, alături de Câmpeni. În 1491 i s-a acordat statutul de oraș
liber.
În anul 1271, întreg teritoriul Țării Abrudului este dăruit episcopiei romano-catolice de Alba Iulia, de
către regele maghiar Ștefan al V-lea. Satele din jurul Abrudului în care se extrăgea aurul și argintul

1

Repertoarul Arheologic al Județului Alba. http://www.monumenteistorice.ro/legislatie/LMI/LMI-2010_AB.pdf
Gh., Adamescu, Dicționarul Enciclopedic Ilustrat „Cartea Românească”. Partea a II-a. Dicționarul istoric și geografic
universal, București, Editura „Cartea Românească”, p. 1476.
2
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sunt menționate într-un document din 1366, prin care regele Ludovic cel Mare confirmă stăpânirea
episcopiei romano-catolice asupra acestui ținut.
Istoria consemnează faptul că în secolul al XVI-lea, la Abrud exista încă un cnezat, condus de către
cneazul Iacob. Cu sprijinul puterii centrale a imperiului, Abrudul s-a emancipat, astfel ca în 1491, prin
scrisorile lui Vladislav al II-lea a reușit sã devină oraș liber, cu jurisdicție liberă de cea a comitatului.
De-a lungul secolelor, suverani celebri au reconfirmat vechile privilegii ale Abrudului, printre aceștia
fiind și Ioan Zapolya, Cristofor Bathory, Carol al II-lea si Gheorghe Basta. În anul 1848, Abrudul
devenea centrul domeniului minier de mijloc, și cuprindea localitățile Abrud-Sat, Cărpiniș, Mutca si
După Piatră.
Orașul a participat la mișcarea lui Sofronie de la Cioara (1759-1761) și a fost unul dintre centrele
răscoalei populare din Transilvania conduse de Horea, Cloșca și Crișan (1784) și ale revoluției din
1848, suferind astfel distrugeri în timpul acelor evenimente 3.
Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan a fost mișcarea țărănească care a avut loc în Transilvania în anul
1784 sub conducerea lui Vasile Ursu Nicola, cunoscut ca Horia, Ion Oarga, poreclit Cloșca, și Marcu
Ghiurghiu, poreclit Crișan, în timpul guvernatorului Samuel von Brukenthal și al împaratului Iosif alII-lea. Contextul răscoalei a fost acela al iozefinismului, formă a absolutismului luminat îndreptat în
special împotriva privilegiilor nobiliare și ecleziastice. Vasile Ursu Nicola, denumit Horea, a fost primit
în mai multe rânduri în audiență de împăratul Iosif al II-lea, care a venit în întâmpinarea cererilor sale.
Odată întors în Transilvania, Horea a supralicitat ajutorul împăratului și a atacat și incendiat unele
reședințe nobiliare, fapt care a declanșat o mișcare populară.
În timpul revoluției din 1848-1849, la Abrud au avut loc tratativele dintre conducătorii moților, în
frunte cu Avram Iancu și Ion Dragoș, trimisul lui Kossuth Lajos, deputat de Bihor în Parlamentul de la
Budapesta, privind concilierea forțelor revoluționare române și maghiare. Încălcând armistițiul
preconizat pe durata tratativelor, în ziua de 6 mai, maiorul Hatvany atacă și ocupă Abrudul. Timp de
două săptămâni, în care au fost uciși în piața centrală 88 de români, Abrudul este cucerit și pierdut de

3

Gh., Adamescu, Dicționarul Enciclopedic Ilustrat „Cartea Românească”. Partea a II-a. Dicționarul istoric și geografic
universal, București, Editura „Cartea Românească”, p. 1476.
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mai multe ori de către trupele maghiare, până în 18 mai când aceștia se retrag spre Arad, unde, după ce
l-au dus legat cu lanțurile pe un tun, îl spânzură pe prefectul român av. Ioan Buteanu.
Chiar dacă ecourile revoluției conduse de Avram Iancu s-a stins, întâmplările din acele zile ale anului
1848 erau vii în memoria abrudenilor care au participat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
din 1 Decembrie 1918. Atunci, din partea aurarilor au fost prezenți la înfăptuirea marelui act al Unirii,
moți din comunele fostului cerc electoral Abrud. Printre aceștia se numără și doctorii Alexandru Broza,
Candin David și Laurențiu Pop și minerii Alexandru Vasinca și Alexandru Bucureșteanu.
În anul 1924, la împlinirea a 100 de ani de la nașterea lui Avram Iancu, sub organizarea Astrei, la Abrud
au avut loc manifestări comemorative ample, la care au participat și Majestatea Sa Regele Ferdinand
Întregitorul și numeroși membri ai familiei regale și diplomați.
În perioada interbelică, Abrud a fost reședința plășii Abrud.
Stemă
Stema orașului Abrud se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite. În
câmpul scutului, pe fond albastru, se află un animal fantastic denumit grifon, de aur, cu
cap de pasăre, limbă roșie și aripile desfăcute, ținând în gheare două ciocane de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.
Semnificațiile elementelor însumate:
Elementele stemei sunt preluate din vechea stemă a orașului, care era cunoscut încă din antichitate ca
un important bazin minier aurifer. Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea
are rangul de oraș4.
2.2. Așezarea geografică și principalele caracteristici geografice
Orașul Abrud este situat în depresiunea Abrudului, un spațiu dominat de un relief
vălurit, modelat la contactul dintre Muntele Găina si Munții Metaliferi, în estul
zonei cunoscute ca "Țara Moților". Înspre nord, Abrudul este străjuit de Dealul

4

Hotărârea guvernului nr. 509 din 30 mai 2007 privind aprobarea stemelor orașelor Abrud și Ocna Mureș, județul Alba.
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Băieșilor (872m), Dealul Hebatului (902 m) și Dealul Orzena (868 m) iar înspre sud de Dealul Ciuta
(899 m) și Vârful Știurț (941 m). In est se înalță Vârful Citera (830 m), Piatra Rară (880 m) și Dealul
Iazarului (817 m)
Orașul Abrud ocupa o suprafața de 39,53 kmp si se învecinează cu:
- nord - comuna Roșia Montană;
- nord-est - Comuna Bucium;
- sud - Comuna Ciuruleasa;
- nord-vest - comuna Sohodol.
Clima
Clima teritoriului străbătut de râul Abrudel este continental moderată. Regimul termic se caracterizează
prin temperatura medie anuală de 6ºC, fiind situat în zona izotermei de iarnă de - 10°C și cea de vară
de 22°C.
Primele fenomene de îngheț apar, de obicei, pe la mijlocul lunii septembrie și durează până prin a doua
parte a lunii aprilie, uneori și mai târziu. Zăpada începe să cadă din noiembrie până prin martie – aprilie.
Abrudul îndeplinește toate condițiile pentru instalarea inversiunii termice. Cei care coboară iarna de pe
dealurile din jur simt cum se întețește frigul pe măsură ce se apropie de oraș. Ceața este un fenomen
meteorologic frecvent peste Abrud. De pe crestele dealurilor din jur, în zilele cu ceață, totul seamănă
cu o mare, din care răsar insulele calcaroase ale Vâlcanului și Brădișorului, și abia când ceața s-a risipit,
se zărește: Abrudul, Gura Roșiei, Crîstea, Soharul, etc
Solul
În ce privește solul, predomină solurile „interzonale limitrofe grefate pe produse vulcanice (piroplastite,
cenuși, tufuri, andezite, bazalte, etc.)”
Vegetația
Este influențată de condițiile de relief și climă, distingându-se mai multe etaje. Vegetația este lemnoasă
în majoritate alternând cu suprafețele de pășuni și fânețe naturale. Pădurile sunt un amestec, format
din: fag, carpen, mesteacăn, conifere (brad, molid, pin). Stratul de arbuști este format din: alun, corn,
soc, măcieș, păducel, porumbar, jneapăn și enupăr. Stratul ierbos este format din mur, fragă, afin și
ghiocei. Pe lunci crește, vegetație formată din sălcii, anin, plop, rogoz, firuța, țepoșica, iarba neagră,
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ciuboțica cucului, coada calului, coada șoricelului, crușinul, feriga, etc. multe fiind plante medicinale
de mare valoare.
Prin padurile si poienile din jurul Abrudului pot fi întâlnite diferite tipuri de ciuperci comestibile:
gălbiorii, păstravi de fag, ghebe, pălăria șarpelui, pita vacii, râșcov, crăițe verzi, pâinișoara, bureți iuti,
vinețică etc.
Fauna
Fauna este tipică pentru zona central europeană și este reprezentată de: căprioara, vulpe, iepure, lup,
dihor, nevăstuică, șoarece de pădure. În ce privește păsările se regăsesc veverița ciocănitoare, pitigoiul
de munte, buha, mierla, cioara, gaița, vrabia, coțofana, pițigoi etc. Dintre reptile întâlnim: șarpele de
pădure, șopârle, brotacei, salamandre, amfibii.
Hidrografia
Orașul este trnversat de către două cursuri de apă, Abrudelul care izvorăște din zona Bucium și Cernița
care se varsă în Abrudel. Apa raului Abrud este puternic poluată și nu oferă condiții de viață.
2.3. Patrimoniul cultural și arhitectural

Următoarele clădiri din Abrud sunt înscrise pe lista monumentelor istorice din județul Alba 5 elaborată
de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național din România în anul 2010. Printre clădirile de
patrimoniu se regăsesc:
-Biserica „Sfinții Apostoli”, Soharu (sec. XVIII).
-Biserica romano-catolică (sec. XIV-XVIII, str.Detunata nr.2). Biserica a fost înzestrată cu picturi
murale datând din secolele XIV-XV, în care erau prezente, alături de scene aparținând iconografiei
apusene („Martiriul Sf. Erasmus“), scene comentate cu inscripții chirilice, dovedind participarea unui
zugrav român.

5

http://www.monumenteistorice.ro/legislatie/LMI/LMI-2010_AB.pdf
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-Casă și poartă (sec. XIX, str. Detunata nr.25)
- Ansamblul Calea Ferată Îngustă Abrud-Vidolm - datare 1912
- Halta Abrud - datare 1912
Case memoriale:
-„Casa lui Ioan Buteanu”, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Avram Iancu; aici a avut loc
la 3 aprilie 1848 adunarea revoluționarilor români din Munții Apuseni.
-„Casa tribunului Ioan Șuluțiu”, creator al artileriei moților, gazdă a revoluționarilor A. Golescu și B.
Iscovescu din Țara Românească.
-„Casa lui Ioan Boeriu”, vice-prefect și primar al Abrudului între 1848-1849.
-„Casa memorială Alexandru Ciura”, locuința părintească a scriitorului Alexandru Ciura (1876-1936);
aici a avut loc întâlnirea dintre Nicolae Bălcescu și Avram lancu. Clădirea găzduiește o expoziție
permanentă de documente referitoare la istoria Abrudului, îndeosebi din anii 1848-1849.
-Busturi: Memoria lui Horea, Avram Iancu și Ioan Buteanu, este evocată de busturile acestora ridicate
în centrul orașului.
-„Monumentul Eroilor Neamului“, amplasat în cimitirul Bisericii Ortodoxe din Abrud, a fost ridicat în
memoria Eroilor Români care s-au jertfit în Primul Război Mondial.
Obeliscul are o înălțime de 2 m și este realizat din gresie cioplită, în timp ce împrejmuirea este asigurată
de gardul cimitirului. Pe fața de vest, cât și pe cea de est, există câte un înscris memorial. Un alt înscris
se găsește și pe placa de marmură de pe fațada Obeliscului: „În amintirea Eroului nostru, Carol Sturza,
căzut în luptă - 1916“.
-

castre (roman, dacic etc.):
Castrul roman Abruttus/ Castellum de la Abrud - Cetateaua
Tip

Castru auxiliar

Tip construcție

Palisadă și val de pământ

Dimensiuni și suprafață

40 x 50 m2 (0,2 ha)

Unitate administrativă

Dacia Apulensis

Localitate

Abrud
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Obiceiuri locale:
Țarina

Abrudului, un dans încărcat de solemnitate si în același timp degajat, cu mișcare

lentă.
În zona Abrudului în perioada săptămânii mari se aud peste tot bubuiturile troscarilor,
preocuparea băieților, de după amiaza până dimineața. (Trascurile sunt țevi metalice de 4 țoli închise
la un capăt. În partea laterală în apropierea capătului închis se află un mic orificiu. Aceste țevi sunt
lungi, de 1-2 m și sunt fixate în poziție oblică. Se introduce puțin carbid peste care se toarnă puțină apă,
prin orificiul lateral, cu un chibrit se aprinde acetilena care produce o explozie cu o bubuitură. Aceste
explozii sunt controlate.) Aceste bubuituri continuă și în prima și a doua zi de Paști .
2.4. Căi de comunicație
Rețeaua rutieră
Zona de circulație rutieră este formată din DN74 - Alba Iulia - Abrud - Brad, DN74A Abrud - Câmpeni,
DJ742 Abrud - Corna, DC116 Abrud - Soharu. Există legături rutiere operaționale cu orașele: Alba
Iulia, Deva, Brad, Oradea, Câmpeni, Turda, Cluj. Lungimea străzilor orășenești este de 56 km din care
18 km sunt modernizați.
Rețeaua de căi ferate
Linia ferată îngustă Abrud - Turda are punct final localitatea Abrud; aici există o gară. Gara este înscrisă
pe lista monumentelor istorice din județul Alba, elaborată de Ministerul Culturii si Patrimoniului
Național din România în anul 2010. “Mocănița” circulă ocazional între Abrud și Câmpeni (curse
turistice locale).
Amplasarea față de aeroporturi
Orașul Abrud este amplasat la 140
km de aeroportul Sibiu și 135 km de
aeroportul “Avram Iancu” - Cluj
Napoca.
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Capitolul III
3.1.Studiu de fundamentare a strategiei de dezvoltare a orașului Abrud
3.1.1. Obiectivele studiului
Obiectivul principal al acestui studiu îl reprezintă identificarea direcțiilor și categoriilor de
măsuri de dezvoltare locală ce vor fi cuprinse în Strategia de dezvoltare locală a orașului Abrud . În
demersul operaționalizării demersului realizării acestui deziderat au fost formulate câteva obiective
specifice:
-realizarea unei diagnoze a problemelor socioeconomice, la nivel local, prin încrucișarea datelor
statistice cu date subiective, ce reflectă percepții ale actorilor sociali și instituționali relevanți la nivel
local;
-identificarea soluțiilor propuse de actorii sociali și instituționali la problemele revelate de diagnoza
problemelor locale ;
-identificarea vectorilor dezvoltării locale
-identificarea priorităților acționale, la nivel local .
Strategia de dezvoltare este cea care orientează utilizarea resurselor materiale, umane, financiare în
vederea implementării unor activități care au ca finalitate atingerea obiectivelor stabilite. Implicarea
actorilor sociali în elaborarea strategiei, cunoscută sub numele de planificare strategică participativă
reprezintă o premisă favorabilă a

implementării eficiente a acesteia. Participarea cetățenilor la

identificarea problemelor, stabilirea obiectivelor, formularea soluțiilor duce la implicarea acestora în
etapa de implementare și poate facilita chiar participarea acestora la evaluare. În literatură această
abordare este cunoscută sub numele de evaluare participativă și este utilizată mai frecvent în cadrul
intervențiilor de dezvoltare comunitară.
În definirea dezvoltării comunitare trebuie operate o distincția dintre conceptul de ”dezvoltare
comunitară” și cel de „dezvoltare a comunității”, proces ce nu implică, în mod necesar, membrii
comunității.
De asemenea, trebuie făcută distincția între dezvoltare comunitară și construirea capacității comunitare,
cele două concepte definind procese ce se intercondiționează reciproc
Pornind de la o astfel de premisă, abordarea propusă în realizarea acestui studiu sociologic pornește de
la diagnoza problemelor locale, ce integrează percepții ale actorilor instituționali locali , percepții ale
populației și analiza evoluției indicatorilor economici și socio-demografici relevanți.
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Pe baza construcției unui model agregat al evaluării actorilor instituționali și a actorilor sociali vor fi
identificate direcțiile de acțiune și prioritățile acționale. În procesul de colectare a datelor vor fi
identificați și posibilii vectori ai dezvoltării locale.
În contextul abordării amintite, evaluarea problemelor locale vizează două dimensiuni :
-gravitatea problemelor locale, din perspectiva amplorii(dimensiunii), a importanței percepute a
efectelor pentru comunitatea locală, respectiv, a efectelor pentru indivizi. Structura de analiză a vizat
problemele cauză și problemele stare, precum și factorii care influențează apariția și evoluția acestor
probleme.
- posibilitățile și modalitățile de rezolvare a problemelor locale, prin estimarea resurselor necesare, în
raport cu cele disponibile.
Probleme sociale latente, manifeste și centrale
Problemele sociale, așa cum reies din analiza secundară de date și din analiza datelor colectate în cadrul
acestui demers de cercetare, vor fi tipologizate după următoarea schemă, utilizată în dezvoltarea
socială proiectată6:
-probleme potențiale, care există, în mod obiectiv, prin efectele sociale pe care le produc, dar nu
au fost identificate de către colectivitate ca probleme sociale
-probleme asumate, identificate de colectivitate ca probleme sociale. Aceste probleme vor fi
împărțite la rândul lor, în următoarele categorii : latente, manifeste și centrale.
Problemele latente, deși identificate de către colectivitate ca probleme sociale, nu generează o atitudine
activă, spre deosebire de cele manifeste, care reclamă o atitudine activă în sensul rezolvării lor. Între
acestea din urmă, problema centrală reprezintă prioritatea absolută.
Rezultatele analizei contextului local, a riscurilor și oportunităților locale de dezvoltare configurează,
prin identificarea punctelor tari și punctelor slabe, a oportunităților și riscurilor de dezvoltare, reperele
elaborării analizei SWOT.
Analiza SWOT va sta la baza identificării direcțiilor de dezvoltare locală ce vor fi cuprinse în Strategia
de dezvoltare locală a orașului Abrud.

6

Vezi Cătălin Zamfir ş.a., coord. Proiectarea dezvoltării sociale.Ghid metodologic, ICCV,2007.
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3.1.2 Contextul analizei
În România actuală se înregistrează inegalități semnificative în dezvoltarea socio-economică
între mediul rural și mediul urban, între orașele mari și cele mici, între regiuni de dezvoltare, între
județele țării. Există și inegalități între județele fiecărei regiuni, precum și între localitățile aceluiași
județ.
Discrepanțele cele mai mari se înregistrează însă, între localitățile din rural și din urbanul mic,
pe de o parte si localitățile urbane mari, pe de altă parte. Diferențele vizează gradul de dezvoltare
economică, infrastructura, oportunitățile oferite de piața muncii, dar și capitalul uman, cu precădere,
stocul de educație, la nivel local.
Principalul mijloc prin care indivizii își obțin resursele ce le asigură bunăstarea este piața
formală a muncii, iar riscul de sărăcie crește în cazul persoanelor neocupate sau aflate în situații de
ocupare precară.
Pe de altă parte, probabilitatea de a fi ocupat crește cu nivelul de educație, astfel, cu cât nivelul
de școlaritate este mai ridicat, cu atât probabilitatea de a fi ocupat este mai mare. Stocul de educație
reprezintă unul dintre factorii cei mai importanți ce configurează relația dintre sărăcie și ocupare, atât
la nivel individual, cât și la nivel comunitar și societal.
În România, în anul 2018, erau ocupați aproximativ 88% dintre cei cu studii universitare,
aproximativ 70% dintre cei cu studii medii (liceu și post-liceal) și 55% dintre cei care au maximum
școală gimnazială finalizată (Ministerul Muncii și Justiției Sociale, 2019).
Creșterea economică susținută din perioada 2000-2008, respectiv, 2011-2019, avut un impact pozitiv
semnificativ asupra ratei de ocupare. Rata de ocupare a populației ocupate având un nivel de școlaritate
mai scăzut a rămas însă, constant scăzută , comparativ cu populația care are studii liceale, postliceale
și universitare, a cărei rată de ocupare a avut o dinamică semnificativ mai accentuată.
La nivel comunitar, ocuparea precară și stocul de educație redus, proprii, cu precădere, localităților
rurale și orașelor mici din România, generează sărăcie și subdezvoltare socială.
Etapa de analiză preliminară a datelor, continuată cu etapa de desk research au revelat existența
unui asemenea pattern al evoluției indicatorilor socioeconomici locali relevanți ,precum cei ai ocupării
și cei educaționali .
Abordarea propusă a fost configurată pornind de la o analiză preliminară a situației actuale și a
evoluției demografice, economice și sociale, la nivel județean și local, realizată prin valorificarea
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oportunităților de acces la date și rezultate ale unor proiecte de cercetare consubstanțiale tematicii
dezvoltării locale, proiecte finalizate sau în curs de derulare.
Cele mai importante proiecte ale căror rezultate au fost valorificate în acest studiu sunt proiectul
SIPOCA 4, având drept beneficiar Ministerul Muncii și Justiției Sociale, derulat între 2013-2021,
respectiv, proiectul privind Tipologia subdezvoltării zonelor rurale și orașelor mici, finanțat prin Grant
al Academiei, proiect în curs de derulare.
Analiza preliminară a datelor la nivel local și a rezultatelor finale , respectiv, preliminare, ale datelor
și rapoartelor de cercetare, precum cele amintite mai sus, a furnizat reperele proiectării abordării
teoretice și metodologice.
Tendințe precum scăderea stocului de educație, scăderea ponderii salariaților în populație, pe de o parte,
tendințe demografice precum îmbătrânirea populației, pe de altă parte, coroborat cu menținerea unei
părți relativ importante a populației în situații de ocupare precară în activități de agricultură de
subzistență și semisubzistență, reprezintă premise ale frânării dezvoltării locale.
Pe lângă identificarea factorilor și mecanismelor ce pot frâna dezvoltarea locală, foarte importantă, în
cercetarea propusă este identificarea factorilor ce impulsionează dezvoltarea locală, a oportunităților
locale de dezvoltare, precum și a persoanelor/instituțiilor ce pot acționa ca vectori ai dezvoltării locale.
3.1.3. Abordarea teoretică și metodologică
Abordarea teoretică este structurată după un model de tip ”pâlnie”. Teorii cu grad ridicat de
generalitate, precum cele ale dezvoltării sociale, operaționalizate la nivel local în modele de măsurare
a dezvoltării locale sunt interesectate cu abordări și concepte ce definesc dezvoltarea socială din
perspectivă acțională și participativă.
Dezvoltarea socială
Există două mari direcții de dezvoltare a paradigmei dezvoltării sociale 7 :
-paradigma dezvoltării ca modernizare, după un model evolutionist, cel mai cunoscut fiind cel propus
de Rostow (1959);

7

Preluate din sinteza făcută în Preotesi, 2007
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-paradigma dezvoltării sub impactul factorilor/agenților externi ai dezvoltării-teoriile dependenței (AG
Frank, 1996, 1975; FH Cardosso, 1975).
Rostow identifică șase etape de creștere a societăților, de la etapa societăților tradiționale, la cea a
societății postconsumeriste. Modelul de dezvoltare propus de Rostow poate avea o anumită relevanță
în abordarea tipologiei complexe a comunităților locale din România, aflate în diverse stadii de
dezvoltare, conform modelului propus de Rostow.
În timp ce în orașele mari consumul de masă și consumul , în creștere, de bunuri nemateriale, relevă
caracteristici al fazei postconsumeriste, o bună parte dintre localitățile rurale și orașele mici prezintă,
mai degrabă caracteristici proprii societății tradiționale. Aceste decalaje au o determinare istorică dar
sunt, în mare parte,și produsul unor fenomene de involuție, incompatibile cu abordarea evoluționistă
a autorului citat mai sus. Fenomene precum dezindustralizarea, reagrarizarea și reruralizarea unor
localități sunt fenomene proprii tranziției postcomuniste, ce au căpătat forme specifice în tranziția
românească. Astfel de fenomene, au un impact important asupra unei ponderi semnificative a
localităților rurale și orașelor mici din România (Preotesi, 2013, 2015, 2020, 2021).
Deși astfel de fenomene de involuție s-au înregistrat și în Abrud, realitatea socioeconomică a localității
este una diversificată , iar abordarea trebuie să fie una nuanțată. Abrudul este un oraș vechi, ce a
traversat mai multe epoci istorice și a asimilat în grade diferite de integrare organică , elemente proprii
fiecărei epoci .Pe de altă parte, peste ”nucleul identitar dur”, ce definește caracterul urban al localității,
se suprapun elemente socioculturale și ocupaționale rurale, accentuate prin includerea administrativă
în oraș a satelor aparținătoare, transformată din sate de pe dealuri, în străzile de pe dealuri ale orașului.
Dezvoltarea locală reprezintă un caz particular de dezvoltare socială. Modelele de măsurare a
dezvoltării locale se bazează pe o serie de indicatori socioeconomici ce operaționalizează factorii
structurali ai dezvoltării comunitare.
Modelul propus de Dumitru Sandu (1999), ce pornește de la premisa identificării a două tipuri de factori
structurali ai dezvoltării comunitare: capitalul uman, respectiv, infrastructura, la nivel comunitar.
Capitalul uman este operaționalizat pe trei dimensiuni: stocul de educație, la nivel comunitar- predictor
al dezvoltării sociale a comunei; numărul de salariați angajați pe plan local - predictor al dezvoltării
sociale a comunei; ponderea populației ocupate în agricultură, ce corelează negativ cu gradul de
dezvoltare socială.
Infrastructura comunitară reprezintă un indice construit ca scor factorial al mai multor indicatori:
distanța până la cel mai apropiat oraș cu peste 30.000 de locuitori; ponderea populației de 60 de ani și
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peste; localizarea la marginea județului; localizarea în vecinătatea unui drum european; regiunea
istorică în care este localizată comunitatea.
În demersul de cercetare pe care l-am propus am operaționalizat cei doi factori structurali ai dezvoltării
la nivel local, ținând cont de influența factorilor contextuali ce pot modela impactul acestora asupra
dezvoltării locale. Experiența unei serii de proiecte anterioare în care au fost implicați autorii acestui
studiu (Preotesi, 2013,Preotesi, Tomescu, 2020, Marina, 2019) relevă importanța acestor factori
contextuali în configurarea unui model de dezvoltare la nivel local.
O primă categorie de factori vizează istoria recentă a localității și a celui mai apropiat oraș important
din perspectiva proceselor de dezindustrializare și reagrarizare.
O a doua categorie de factori vizează modalitățile de răspuns la schimbarea socială a locuitorilor
acestor localități-fie modalități pasive, precum accesarea de beneficii sociale, fie modalități active,
precum reorientarea profesională, sau modalități de retragere, precum migrația.
O modalitate de răspuns ambivalentă poate fi considerată ”întoarcerea la tradiție” – strategie activă,
pentru că implică acțiune, pasivă prin scopurile și tipul de orientare pe care le propune. Întoarcerea la
agricultura autarhică, de subzistență – o alegere a unui risc minim, dar cu șanse de dezvoltare la fel de
reduse (Voicu, B., 2005, p. 113).
Ca răspuns la o situație generatoare de incertitudine acțională și axiologică, întoarcerea la tradiție
reprezintă un mecanism de absorbție artificială a incertitudinii prin „investirea cu plus-valoare a
soluțiilor cristalizate în experiența colectivității și demonstrate a fi satisfăcătoare (Zamfir, C., 1999, p.
357–358). Tradiția reprezintă un răspuns pentru frica de a abandona rutina sigură în favoarea riscurilor
asociate cu metodele neexperimentate (Nadel, apud. Zamfir, 1999, p. 358). Pe de altă parte,
tradiționalismul reprezintă o premisă nefavorabilă pentru inovația socială, fiind asociat, în plan
individual și colectiv, cu obișnuința, care reprezintă un factor blocant al inovației sociale.
Agricultura de subzistență și semisubzistență reprezintă un tip de activitate care, deși în anumite zone
rurale a avut un caracter de continuitate, în altele a reprezentat tocmai o astfel de modalitate de răspuns
la provocările dinamicii socioeocomice cu impact negativ semnificativ, la nivel local.
La nivel teoretic, nu există o definiție unanim acceptată asupra semnificației conceptelor de agricultură
de subzistență și agricultură de semi-subzistență. Cel mai adesea, demarcația între aceste două tipuri
de practici se realizează plecând de ponderea pe care o reprezintă autoconsumul în totalul producției
realizate. În timp ce agricultura de subzistență este pusă în legătură cu folosirea întregii producții pentru
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satisfacerea nevoilor membrilor gospodăriei agricultura de semi-subzistență presupune utilizarea unei
părți a producției pentru autoconsum, în timp ce o excedentul este valorificat pe piață (Davidova 2011).
Elementele comune ale acestor două tipuri de practici sunt date de utilizarea unor suprafețe reduse de
teren agricol, de recursul la metode tradiționale și de implicarea membrilor gospodăriilor în activitățile
de profil” (Mihalache, 2020, p.71).
Autori precum Davidova (2011), Preotesi (2016), Aligică și Dabu (2003) analizează tranziția
postcomunistă și contextele economice ce au generat perpetuarea și revigorarea unor practici agricole
tradiționale. În timp ce în statele cu economii dezvoltate adoptarea acestor strategii este dată, în mod
special, de opțiunile valorice și stilurile de viață ale indivizilor (Davidova 2011), în tranziția
postcomunistă, ele au reprezentat o strategie de adaptare la provocările unui mediu economic perceput
ca ostil.
Orașul Abrud a evoluat, în ultimii ani, de la statutul de oraș monoindustrial, la un statut ce poate fi
descris ca fiind cel al unui oraș industrial-agrar, tranziție datorată includerii în cadrul UAT Abrud a
satelor de pe dealuri, unde se practică încă, într-o pondere semnificativă, agricultura de subzistență și
semisubzistență.
Chiar dacă, din perspectiva volumului producței și a modului de organizare a activității, ponderea
rezultatului acestor activități este una redusă, ponderea unei părți semnificative din populație în astfel
de activități, poate justifica o astfel de poziționare. Ipoteza conturată în proiectele anterioare amintite (
rezultate sintetizate în Preotesi, Tomescu, 2020, Preotesi 2020, 2021) este că subvenția pentru animale
și terenuri reprezintă catalizatorul principal al menținerii unei activități economice slab eficiente din
punct de vedere economic, dar care, tocmai datorită acestei subvenții , reprezintă o activitate ce aduce
plusvaloare pentru cei ce o practică fiind însă, mai degrabă o supapă de supraviețuire, decât o activitate
economică profitabilă, în sine.
În acest context, beneficiile economice la nivel individual/familial se transferă în mică măsură în
beneficii la nivel comunitar și în catalizatori ai dezvoltării locale (Preotesi, 2020/ 2021).
Pe de altă parte, în timp ce pentru populația din fostele sate aparținătoare, integrată din punct de vedere
administrativ în orașul Abrud, tradiția este operaționalizată prin activitatea agricolă tradițională, pentru
restul populației tradiția urbană vizează, preponderent, activitatea minieră.
Cele două rapoarte (2016,2018) ale Băncii Mondiale, ce valorifică date ale Recensământului din 2011
într-un demers de identificare a zonelor marginalizate, pe de o parte, a indicelui de dezvoltare umană
locală, pe de altă parte, utilizează modele de măsurare a dezvoltării locale la nivel de sate/cartiere. În
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abordarea Băncii Mondiale categoria orașelor mici , sub 30.000 de locuitori este analizată împreună cu
cea a localităților rurale.
Includerea orașului

Abrud în această categorie reprezintă contextul în care trebuie interpretată

evaluarea gradului înalt de dezvoltare umană locală, pe toate cele cinci dimensiuni de evaluare avute
în vedere. Dezvoltarea comprehensivă presupune ”stocuri ridicate pe toate cele cinci dimensiuni ale
capitalului comunitar (educație, locuire, ocupare, vârstă de muncă și experiența cu mobilitatea), în
context național” ( Teșliuc, Grigoraș, Stănculescu, coord. 2016, p. 159).
Așadar, această evaluare utilizează drept repere mediile înregistrate de indicatorii aferenți fiecărei
categorii, la nivelul comunelor și orașelor mici, pe de o parte, la nivelul orașelor cu peste 30.000 de
locuitori, pe de altă parte.
Într-un asemenea context, o pondere de peste 60% a absolvenților de gimnaziu care ajung la liceu,
poate fi considerată una importantă. Conform Raportului amintit (Stănculescu, ș.a. 2016), în localitățile
rurale din România proporția populației cu vârste de 15-64 de ani care a absolvit cel mult 8 clase este
de 47% (în zonele rurale marginalizate, ajungând la 80%).
Situația amintită mai sus, în care tradiția și profilul urban al Abrudului coexistă cu elemente culturale
și ocupaționale rurale, deși nu poate pune în discuție profilul urban dominant al Abrudului, necesită o
abordare nuanțată din perspectiva aplicării modelelor de măsurare a dezvoltării locale.
3.1.4. Perspectiva acțională-participativă.
Activizarea și împuternicirea comunității
Dezvoltarea socială proiectată presupune identificarea problemelor, a soluțiilor alternative și
configurarea posibilului acțional. În timp ce problemele potențiale, deși produc efecte asupra
dezvoltării sociale, nu sunt identificate de comunitate, problemele asumate sunt cele identificate ca
atare, dintre acestea, cele manifeste generând comportamente active de identificare a soluțiilor de
rezolvare.
Așadar, orice demers de dezvoltare locală, presupune suprapunerea demersului de identificare a
problemelor manifeste, identificate de actorii sociali , respectiv, a problemelor potențiale, identificate
de specialiști, împreună cu reprezentanții instituționali relevanți la nivel local.
Procesul prin care cetățenii participă la identificarea problemelor, la stabilirea obiectivelor și la
formularea soluțiilor contribuie la construirea capacității comunitare și la activizarea comunității,
procese ce se intercondiționează reciproc.
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Activizarea comunității reprezintă un instrument a cărui valorizare depinde de poziționarea față de
importanța politică ce este acordată nivelului comunitar. Heather Fraser identifică 4 tipuri de abordări
ale implicării comunității în calitate de actor ai dezvoltării sociale (Fraser, 2005). Această tipologie
poate fi structurată pe un continuum având drept extreme abordarea comunității ca marginală în
economia demersului de dezvoltare locală, respectiv, considerarea ei ca actor principal al oricărui
scenariu de dezvoltare locală.
Implicarea nivelului comunitar presupune identificarea și consolidarea unui grup local de acțiune care
să își asume sarcina agregării unei mase critice de reprezentanți ai comunității ce pot cataliza un demers
de activizare a comunității ce funcționează precum cel prezentat, schematic, mai jos.
Schema activizării comunității. Actori și mecanisme (Preotesi 2015, coordonator)
Grup local de
acţiune

rețea
raportare

participare

Viziunea
împărtăşită
asupra
problemelor
locale şi solutiilor

suport

Context local
instituţonal

Comunitate

Abordarea participativă are și o serie de limitări , precum tendința de a implica preponderent managerii
și personalul în procesul de evaluare. Deși clienții programelor sunt cel mai adesea persoane sărace,
bolnave, delincvenți și membrii ai altor grupuri marginalizate social, tocmai aceștia nu sunt întotdeauna
implicați suficient în evaluare (Weiss C. H., 1998, pg. 27-30).
O dimensiune importantă a cercetării participative este așa numitul proces de restituire (Pascaru, 2011
ce presupune diseminarea rezultatelor cercetării către cei care au participat, la nivel local, ca subiecți
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activi, la realizarea cercetării Evaluarea prin împuternicire (empowerment evaluation), definită de David
Fetterman (1996, p. 5) ca o abordare inovatoare în domeniul evaluării, este caracterizată prin utilizarea
conceptelor, tehnicilor și rezultatelor evaluării pentru „a-i ajuta pe oameni să se ajute singuri și să își
îmbunătățească programele”. Participanții la program acționează ca facilitatori și conduc propriile
procese de evaluare, evaluatorul extern jucând rolul de instructor și oferindu-le asistență.
Diferențele actuale dintre nivelurile de dezvoltare dintre diferite localități/ regiuni, pot fi explicate și prin
tradiția implicării civice pe care o are o anumită comunitate, adică „civicul poate ajuta la explicarea
economicului mai degrabă decât invers” (Putnam, 2001, p. 173).
Procesele participative trebuie privite și din perspectiva relațiilor cu administrația publică, deoarece
comunitățile sunt legate prin localizare de unități administrative sau prin caracteristicile lor, de medii
administrative specifice. În consecință, instituțiile publice cum ar fi primăriile, serviciile lor exterioare
(sociale, de sănătate, culturale, de evidență informatizată a persoanelor), școlile, poliția, prin agenții lor
și pe baza legitimității lor, pot ajuta la mobilizarea comunității și mai ales pot furniza informații calitative
și cantitative privind resursele umane sau materiale din comunitate.
În practica dezvoltării comunitare pot fi întâlnite comunități care reacționează prompt la schimbările din
mediul extern, în timp ce altele manifestă inerție sau chiar o lipsă de reacție. Ceea ce diferențiază aceste
comunități sunt elemente precum gradul de înțelegere a problemelor cu care se confruntă și reacția
colectivă, mobilizarea comunității, pentru a se adapta cu succes la schimbări, cu alte cuvinte un anumit
tip de inteligență colectivă.
Inteligența comunitară este capacitatea de a percepe la nivel colectiv problemele esențiale cu care se
confruntă comunitatea și de a găsi soluții la aceste probleme, valorificând experiența anterioară proprie
sau experiențele altor comunități, în scopul adaptării conștiente la mediul extern.
Procesul conștient de schimbare, declanșat în comunitate în vederea adaptării la schimbările socioeconomice din mediul extern, poate fi denumit abilitare comunitară, capacitare, împuternicire, întărire
comunitară, creștere, îmbunătățire sau consolidare a capacității comunitare – termeni care compun
conceptul de empowerment.
Prin empowerment înțelegem procesul prin care un actor social, este sprijinit pentru a se autosusține/ a
câștiga mai multă putere și vizează atât starea de a avea putere și conștiință a puterii cât și procesul de
câștigare a stării respective. Întărirea capacității unui actor social pentru a-și soluționa singur problemele
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se face prin sporirea spațiului de oportunități și prin orientare psihologică spre controlarea mediului de
viață în mai mare măsură. Conceptul are aplicabilitate, atât la nivel individual, cât și la nivel instituțional,
dar și- ceea ce ne interesează în cazul de față- la nivel comunitar.
Vectorii comunitari ai dezvoltării, identificați din rândul liderilor informali recunoscuți de către
comunitate sunt cei ce pot desfășura în comunitățile lor, astfel de acțiuni de empowerment .
Proiectarea metodologiei cercetării pornește de la premisele și ipotezele detaliate mai sus, circumscrise
cadrului teoretic și conceptual prezentat.
3.2. Metodologia cercetării
3.2.1. Abordarea metodologică
Abordarea metodologică este una mixtă, cantitativ-calitativă și pornește de la principiul traingulației
datelor și metodelor de cercetare. Datele colectate în etapa de desk research prin analiza indicatorilor
statistici și analiza secundară de date din rapoarte de cercetare și studii sociologice și datele colectate
din perspectivă cantitativă și calitativă au fost analizate într-un model integrat de analiză.
Prima etapă a cercetării a fost etapa de desk research, care a vizat analiza indicatorilor relevanți, la
nivel local și zonal, precum și analiza secundară de date.
Componenta cantitativă a colectării de date a fost operaționalizată prin culegerea de date pe bază de
chestionar cu întrebări cu răspuns standardizat și întrebări deschise. Având în vedere contextul
pandemic, modul de aplicare a chestionarului a fost unul hibird. Acolo unde a fost posibil, au fost
aplicate chestionare ”face to face”, dar și chestionare autocompletate.
Componenta calitativă a colectării de date a presupus realizarea de interviuri de grup și interviuri
individuale cu actori sociali și instituționali locali relevanți.
Abordarea cantitativă a presupus aplicarea unui număr de minimum 100 de chestionare pe un eșantion
ce reflectă structura categoriilor de respondenți selectate prin segmentarea populației, respectiv, a
reprezentanților instituționali. Eșantionul de 100 de persoane, deși nu este unul reprezentativ din punct
de vedere statistic, poate oferi informație relevantă privitor la problemele manifeste identificate la nivel
local, precum și privitor la soluțiile identificate.
Anchetele pe bază de chestionar, utilizând eșantioane de disponibilitate de minim 100 de respondenți
pot produce rapid informație utilă în ce privește ierarhizarea unor preferințe punctuale, cum ar fi
reprezentarea asupra principalelor probleme ale comunității.
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În astfel de cazuri chestionarele presupunând, fie alegeri multiple, fie întrebări deschise, fie întrebări
factuale referitoare la localitate, aduc ușor informație interesantă și interpretabilă. Spre exemplu, la
întrebările cu alegeri multiple, variantele ce atrag consensul a peste 40-50% dintre respondenți pot fi
considerate probleme cheie pentru localitate. Investigarea lor suplimentară trebuie făcută însă în relație
cu datele colectate prin metode calitative sau provenite din statistici agregate la nivelul comunității 8.
În acest context, datele calitative, cât și cele obținute prin aplicarea de chestionare, au fost confruntate
cu date statistice relevante, la nivel local și național , în vederea realizării unui demers de validare
externă.
Constrângerile de timp, cât și contextual pandemic, nu au permis proiectarea unei cercetări cantitative
bazate pe un eșantion probabilistic, reprezentativ statistic pentru populația Abrudului. Chiar dacă nu
am vizat reprezentativitatea statistică, iar eșantionul respondenților a fost, mai degrabă, un eșantion de
disponibilitate, am avut în vedere includerea categoriilor principale de populație identificate în faza
analizei preliminare a datelor:
-pensionari
-salariați
-persoane fără ocupație
-tineri
-oameni de afaceri
O altă categorie, important a fi chestionată în contextul elaborării acestui studiu, este cea a
reprezentanților instituționali locali. Această categorie a fost adresată , ca atare, în ancheta pe bază de
chestionar, dar și în cadrul interviurilor individuale și de grup-în acest caz, calitatea de reprezentant
institutional fiind una secundară, cea principală fiind cea de pensionar, salariat, sau antreprenor local.
Respondenți din fiecare dintre cele cinci categorii au fost incluși, atât în culegerea de date calitative,
cât și ca respondenți la chestionare, în ambele cazuri obiectivul fiind asigurarea reprezentativității
teoretice a eșantionului de respondenți.

8

B.Voicu, Mihnea Preotesi, ş.a., Note de cercetare asupra comunităţilor rurale din România de astăzi, Sociologie
Românească, nr.2/2010
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Opțiunea metodologică a fost cea a asigurării unei anumite simetrii în ceea ce privește reprezentarea
respondenților la chestionar, respectiv, a respondenților la interviuri individuale și de grup și în ceea ce
privește temele abordate, pe de altă parte.
Există mai multe modalități de integrare a metodelor și tehnicilor cantitative și calitative în cercetare.
În contextul de cercetare definit de constrângerile de timp și de cele asociate pandemiei 9, opțiunea
autorilor acestui studiu a fost cea a mixării celor două metode „nu numai teoretică, ci și de cercetare
efectivă, de a practica mai mult decât o simplă îmbinare între cantitativ și calitativ”(…) printr-o
suprapunere (…) a cantitativismului înțelept cu genul de calitativism riguros” (Iluț, 1997,pag. 170).
Această metodologie mixată, reprezinta o abordare ce reflectă ”un grad înalt de integrare a abordării
cantitative și calitative, dat fiind faptul că amestecul paradigmelor și metodelor se manifestă în fiecare
etapă a cercetării” (Creswell,apud Chelcea, 2001, pag. 72) .
Așadar, cele două metode de culegere a datelor au fost folosite, nu doar complementar, ci într-o
abordare integrată în fiecare dintre etapele și fazele demersului de cercetare.
În acest demers de cercetare hibrid, pe de o parte, toți participanții la interviuri de grup au completat
chestionare de opinie, asemănătoare cu cele aplicate celorlalți respondenți la ancheta pe bază de
chestionar.
Pe de altă parte, pe lângă întrebările cu variante de răspuns standardizate, chestionarul a cuprins un
număr semnificativ de întrebări dechise, ce acoperă, într-o măsură importantă, tematica discuțiilor din
cadrul interviurilor de grup.
Pe lângă informația colectată prin chestionare și interviuri de grup, a fost realizat și un număr restrans
de interviuri individuale, cu așa numiți key-informants, focalizate pe anumite teme specifice.
Pe lângă abordarea temelor mai generale, precum identificarea problemelor socioeconomice, a
soluțiilor alternative și a posibilului acțional , în aceste interviuri au fost abordate în profunzime,
anumite teme precum cea a turismului, ca posibil catalizator al dezvoltării locale.

9

Aplicarea chestionarului pe un eșantion reprezentativ ar fi presupus în jur de minimum 700 de chestionare aplicate la
700 de adrese
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3.2.2. Analiza rezultatelor datelor colectate în etapa de desk research
Abordarea statică, ce prezintă o fotografie a momentului, ce prezintă situația actuală, operaționalizată
prin indicatori sociodemografici, este completată cu abordarea dinamică ce prezintă evoluția în timp a
acestor indicatori.
De asemenea, perspectiva individuală este completată cu cea comparativă, contextual comparative
fiind definit de mulțimea localităților urbane din zona Munților Apuseni.
Analiza relevă evoluția principalilor indicatori demografici în Abrud, dar și din perspectivă
comparativă, în contextul localităților din zona Munților Apuseni.
Prezentarea evoluției indicatorilor demografici, precum populația totală, populația pe grupe vârste și
a unor indicatori precum natalitatea, nupțialitatea, divorțialitatea, este completată cu analiza evoluției
unor indicatori economici.
În Anexa 1 sunt prezentate sintetic, în formă grafică principalele evoluții locale și zonale, din
perspectivă demografică și socioeconomică.
3.2.3. Analiza datelor colectate în cercetarea de teren
Modalități de analiză a datelor
Respondenții la chestionar au ierarhizat răspunsurile în ordinea importanței, pornind de la cele mai
importante probleme/bariere/soluții/grupuri vulnerabile, către cele considerate a fi mai puțin
importante.
Postulând un nivel de măsurare cel puțin ordinal, utilizând scale ordinale (cu trepte ce reflectă o anumită
ierarhizare), am realizat analizele statistice corespunzătoare acestei situații, în acord cu obiectivele
propuse. În consecință, am realizat analize de frecvență și analize ale rangurilor, rezultatul fiind o
ierarhie a problemelor sociale ale orașului, respectiv, o ierarhie a percepției importanței barierelor
dezvoltării și a soluțiilor identificate pentru rezolvarea problemelor locale și barierelor dezvoltării
locale. De asemenea, am realizat analize de frecvență și analize ale rangurilor privitor la grupurile
vulnerabile identificate la nivel local.
Pe lângă analiza statistică a datelor colectate prin chestionare, o parte din răspunsurile la întrebările
deschise, au fost analizate, într-un demers integrat de cercetare, din perspectivă calitativă.
În contextul specific al desfășurării cercetării de teren, explicat mai sus, cele 120 de chestionare aplicate
au fost completate, după cum aminteam, într-o modalitate hibridă. Chestionarele autocompletate la
Primărie au vizat o anumită categorie de respondenți, cele trimise la angajați ai instituțiilor publice
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locale și autocompletate, au vizat câteva subcategorii ale angajaților din sistemul public, din domeniile
Sănătate, Educație, Asistență socială.
La aceste grupe de respondenți s-au adăugat chestionarele completate face to face, cu respondenții la
interviurile de grup și cu alți respondenți selectați aleatoriu.
Dacă, în ceea ce privește identificarea problemelor socioeconomice ale Abrudului și a categoriilor de
grupuri vulnerabile identificate la nivel local, eșantionul de disponibilitate de 120 de respondenți a fost
analizat, ca atare, fiind considerat adecvat demersului de cercetare respectiv, am considerat ca pentru
analize statistice precum analiza comparativă a rangurilor problemelor și grupurilor vulnerabile
identificate și pentru analiza corelațiilor relevante între anumite variabile, analizele statistice este
adecvat să fie făcute pe 3 subeșantioane separate:
-un eșantion de disponibilitate cuprinzând respondenții angajați ai Primăriei
-un eșantion de disponibilitate cuprinzând reprezentanți ai categoriilor principale de populație, conform
segmentării inițiale a respondenților: pensionari, salariați, persoane fără ocupație, fermieri, tineri,
oameni de afaceri
-un eșantion al respondenților ce furnizează servicii publice locale în domeniile sănătate, educație,
asistență socială.

3.2.4. Analiza statistică a datelor
Analiza datelor colectate prin ancheta pe bază de chestionar relevă identificarea câtorva probleme
identificate cu frecvență foarte mari, ce pot fi considerate probleme manifeste evaluate ca fiind foarte
importante:
-problema locurilor de muncă
-sărăcia
-îmbătrânirea populației
Între acestea, problema locurilor de muncă este considerată problema centrală. Problema integrează
aspecte ce țin de oferta, dar și de cererea de forță de muncă. Precaritatea ofertei de muncă funcționează
într-un tandem ce generează dezechilibre pe piața locală a muncii, cu precaritate ofertei de forță de
muncă.
Analiza statistică preliminară a datelor, pe fiecare dintre cele trei subeșantione este prezentată în
tabelele din Anexa 2.
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3.2.5. Analiza calitativă a datelor
Deși a existat un corp comun de teme și chiar întrebări comune, perspectiva de abordare în colectarea
datelor pe bază de chestionar și cea pe bază de interviu de grup și individual, a fost una diferențiată.
Abordarea în colectarea datelor calitative a fost una, preponderent dinamică, focalizată pe factori,
procese și mecanisme de dezvoltare locală, într-o măsură mai mare decât pe evaluări ale situației
actuale și soluții corelative, preponderent adresate în ancheta pe bază de chestionar
Analiza datelor calitative a presupus o abordare a datelor culese dintr-o astfel de perspectivă dinamică,
suprapusă peste obiectivul pragmatic de a identifica percepțiile celor intervievați după modelul analizei
SWOT: puncte tari, puncte slabe, oportunități, riscuri.
În acest context de analiză am structurat analiza datelor pe următoarele categorii :
-percepții cu privire la profilul/identitatea locală;
-percepții cu privire la evoluțiile socioeconomice la nivel local, în ultimii 10 ani (pentru tineri,
intervalul de evaluare a fost redus la 5 ani);
-percepții cu privire la problemele socioeconomice actuale ale Abrudului;
-soluțiile la problemele locale identificate raportate la posibilul acțional;
-prioritățile acționale ce trebuie incluse în Strategia de dezvoltare locală;
-identificarea posibililor vectori comunitari ai dezvoltării locale.
3.3. Profilul identitar al Abrudului
Analiza datelor calitative relevă suprapunerea unor elemente identitare, integrate și asimilate istoric,
într-o configurație ce definește specificul Abrudului. Multiculturalismul, și istoria bogată a orașului și
mărturiile sale prezente încă în zona lui centrală, pe de o parte, tradiția minieră, pe de altă parte,
reprezintă cele două repere ce definesc acest specific al Abrudului.
În Abrud exista traditia de oras minier, dar exista și o traditie meșteșugărească, dar și elemente ce
definesc o istorie a consumului cultural de elită. Înainte de a deveni un oraș monoindustrial, Abrudul
era ”un oras de propietari de mine, orașul în care se schimba aurul, dar era și un oraș ce avea casino,
fanfara, o viata culturala elevata”(interviu de grup, oameni de afaceri).
O descriere elaborată a acestui specific al Abrudului oferă unul dintre oamenii de afaceri intervievați :
„În primul rând, specificul care vine din istoria localității, tradiția meșteșugărească, de furnizori,
Abrudul a fost un furnizor de servicii pentru localitățiile din zona, și atunci au venit aici oameni
specializați pe mai multe meserii. (...) Specificul multicultural a fost foarte important pentru că, de la
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fondarea lui în evul mediu, a fost un oraș săsesc.(...) caracterul multicultural e un punct forte, pentru
ca să poți exploata, șă îți aducă bani, toata lumea are locul lui aici și faptul că poți găsi o chestie
friendly ori de unde ai veni, că oamenii sunt deschiși prind definiție, că au o mie de ani de conviețuire,
că toată lumea e prietenă cu toată lumea. ”
Tinerii completează profilul de ”mic oraș vechi, din inima muntilor Apuseni, ce exista din antichitate”,
cu elemente de culoare : ”oamenii sunt faini”, ”Abrudul este Amsterdam-ul Apusenilor”, sau prin
valorizarea comparativă a unor aspecte punctuale: ”liceul este unul dintre liceele bune din zonă”.
3.4. Percepția evoluțiilor socioeconomice la nivel local
Între aspectele pozitive sunt amintite îmbunătățirea accesului la utilități și a situației drumurilor locale,
canalizarea în curs de finalizare, renovarea Spitalului. Aceste evoluți pozitive sunt rezultatul
implementării, în ultimii cinci ani, a unor proiecte de infrastructură locală, prevăzute în vechea strategie
de dezvoltare- alimentarea cu apă, asfaltarea străzilor, canalizarea.
O descriere mai elaborată și mai completă a evoluțiilor socioeconomice locale pozitive oferă unul dintre
oamenii de afaceri intervievați :
„În primul și primul rând în bine, faptul că s-a diversificat oferta economică,că nu a mai rămas
singurul angajator Cupruminul , Cupruminul și spitalul.(...) A apărut un investitor care avea profil
industria auto, automotive.”
„La lucruri bune ar fi faptul că administrația a început să acceseze fonduri europene. (...) De exemplu,
și asfaltul ăla pe Cristea poate da oportunități în turism, deci dezvoltarea infrastructurii rutiere, în
mentalitatea colectivă induce că, uite bă, ceva se face.”
O evoluție cu efecte ambivalente vizează eficientizarea activității la combinatul Cuprumin.
Eficientizarea a dus la scăderea numărului salariaților, dar ”din acest motiv am si supraviețuit,
combinatul trăiește fără subvenții” (interviu de grup, salariați).
Pe de altă parte, scăderea numărului de salariați s-a făcut, în mare parte, prin pensionare, iar prin efectul
schimbării legii privind grupele de muncă, ”cei care au lucrat în subteran s-au pensionat cu o pensie
mai mare ca salariul”.
Aspectele ce descriu evoluții negative vizează clădirile degradate, blocurile, care arata din ce în ce mai
rău, mizeria din oraș, numărul în creștere al câinilor comunitari.
Sunt amintite și alte aspecte punctuale, precum desființarea centralelor termice de la blocuri ce a
contribuit la degradarea blocurilor, prin utilizarea de coșuri la fiecare sobă individuală. Construirea
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târgului de animale este valorizată pozitiv de către fermieri, dar negativ, de către unii dintre oamenii
de afaceri intervievați, în ceea ce privește poziționarea sa, prea aproape de centrul orașului, .
Tinerii resimt negativ dispariția locurilor de joacă și a ștrandului local, degradarea parcului de joaca.
Parcul nu este întreținut corespunzător, nu se repara ce se distruge.
O exprimare sintetică a

evoluțiilor negative ce integrează toate aceste elemente punctuale este

evaluarea că ”orașul este într-o degradare continuă”.
Pe lângă aspecte foarte concrete și vizibile, precum cele amintite mai sus, sunt identificate și evoluții
socioeconomice având cauze și producând efecte structurale :
„Ce s-a întâmplat rău socioeconomic, faptul că din ce în ce mai mulți tineri, populație activă, pregătită
bine sau nu, a luat calea exilului, a emigrat, către centre urbane românești sau în afara. Vin efectiv
investitori și nu are cine să muncească”.
Problema îmbătrânirii orașului, corelată cu cea a ”plecării tinerilor” apare, de altfel, în abordări mai
mult sau mai puțin elaborate, cam în toate discuțiile din cadrul interviurilor de grup. Unele dintre
estimările privind magnitudinea acestui fenomen, sunt de-a dreptul șocante:
”Au plecat din Abrud, cam 90 % dintre tineri din fiecare generație” (interviu de grup, salariați)
”Au plecat mai mult de 1000 in străinătate, din oraș. Au găsit ceva mai bun decât aici” (interviu de
grup pensionari).
”Mai mult de 80% dintre prietenii pe care îi aveam în școala generală au plecat din localitate”
(interviu de grup tineri).
Plecarea tinerilor reprezintă unul dintre elementele ce contribuie la dezechilibrarea pieței locale a
muncii. Alături de problemele de infrastructură, precum drumurile și distanța față de căile principale
de acces rutier, aerian și feroviar, ponderea în scădere a tinerilor și, mai ales, a forței de muncă locale
calificate, scad atractivitatea orașului pentru investitori :
”Nu vin investitori: lipsa forței de munca, accesul la căile de comunicare, nu pot fi satisfăcute cererile
investitorilor” (interviu de grup salariați)
În timp ce noi domenii și noi afaceri nu apar, o parte dintre cele vechi dispar, odată cu cei care le
practicau:
”A dispărut industria meșteșugărească locală” (interviu de grup salariați)
Una dintre alternativele ocupaționale la restructurarea mineritului și la dispariția industriei
meșteșugărești locale, precum agricultura de semisubzistență, este evaluată diferențiat. Perpetuarea
ocupării în activități agricole, încurajată prin subvențiile pentru animale și terenuri este considerată o
31

supapă de supraviețuire pentru oameni care nu au alternative de supraviețuire, dar dificil de transformat
într-o activitate ce produce plusvaloare semnificativă, prin prelucrarea produselor : ”Nu avem tradiție
in asocierea si valorificarea produselor locale” (interviu de grup salariați).

3.5. Probleme socio-economice identificate
Problemele socioeconomice identificate

se suprapun, în mare parte, peste cele prezentate din

perspectiva evoluțiilor la nivel local., al căror rezultat sunt. Cu mențiunea că în ceea ce privește
problemele identificate, dintre acestea , ca urmare a unui proces de ierarhizare a lor în ordinea
importanței percepute, au fost selectate cele considerate ca fiind cele mai importante .
Între aceste probleme, câteva apar în toate interviurile de grup:
-problema exodului de tineri, având drept efect îmbătrânirea populației
-problema locurilor de muncă, corelată cu cea a lipsei investitorilor, din perspectiva ofertei, cu
precădere a ofertei pentru tineri, dar și a precarității ofertei, atât ca număr de persoane care ar dori să
se angajeze, cât și ca adecvare a profilului lor profesional și educațional la aceste oferte de locuri de
muncă.
-anumite probleme legate de infrastructură: problema lipsei alternativelor la încălzirea cu lemne (și
prețul acestora, din ce în ce mai mare), problema degradării clădirilor din centrul istoric și cea a imaginii
dezolante a zonei de blocuri a orașului.
-problema lipsei spațiilor de joacă pentru copii și a spațiilor publice de socializare pentru tineri -parcuri,
terenuri de sport, săli de fitness, etc. (interviu de grup, tineri)
-lipsa unui ștrand în localitate -vechiul ștrand fiind, în prezent, nefuncțional. (interviu de grup, tineri)
Cu o frecvență mai mică, apar probleme precum curățenia orașului, lipsa parcărilor, problema
traficului de tranzit, care a ajuns la un volum neadecvat drumurilor înguste din oraș.
În interviul de grup cu pensionari sunt identificate și comportamente ale unor localnici, considerate
inacceptabile, precum și lipsa de reacție a autorităților față de aceste comportamente:
” Orașul este orașul lui nimeni, se urca pe trotuar cu mașina la bancomat, nu ia nimeni masuri ca sunt
toți prieteni”” (interviu de grup, pensionari)
”Parcarea este o problema, mai ales in zona magazinelor. (...) se parchează in locurile interzise”
(interviu de grup, pensionari).
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În interviul cu fermieri au fost identificate doar probleme foarte specifice, care-i afectează pe locuitorii
”de pe dealuri”:
- Holhorea Virginia nu are curent.
-Vacile beau apa din parau: a venit adresa de la mediu sa plătească taxa.
-Sunt probleme cu tensiunea scăzută și fluctuantă a curentului din rețea (interviu de grup, fermieri)
Alte probleme identificate în cadrul interviurilor de grup vizează probleme diverse:
”Piața orașului este o țigănie totală” (interviu de grup, oameni de afaceri)
”Nu exista informare turistica, nu sunt pliante cu orașul. Turiștii umblă ca bezmeticii fără informare
prin oraș si zonă (interviu de grup, pensionari)
”Lipsesc activitățile culturale și a infrastructurii aferente (interviu de grup, oameni de afaceri)
”Se strica monumentele locale, cad plăcile informative de pe ele” (interviu de grup, pensionari).
Interviurile individuale cu informatori-cheie relevă o abordare focalizată pe probleme structurale ce ar
trebui adresate în orice demers de dezvoltare locală proiectată:
Faptul că nu ai un orizont, adică nu poți prevedea dezvoltare, ce va fi mâine, cum, nu ai un plan bine
pus la punct, oamenii pleacă. Vârstnicii, cu probleme sociale, ei au pensie, nu au probleme, acolo la
servicii sociale, pentru ei, iarăși am putea dezvolta. (...) Puțini sunt cei care sunt vulnerabili, dar pentru
ei se poate rezolva, în bloc poți dezvolta pentru ei servicii pentru timp liber, pentru socializare, asta
văd eu.”
„Oportunități culturale, și aici putem aminti tot ce înseamnă de la concerte, teatru, expoziții, lansări
de carte, astea sunt importante că dacă nu ai o viață culturală, nici nu ești important ca oraș, noi am
tot încercat dar e insuficient”
-probleme de mediu, poluare
„Avem poluare pentru că nu gestionăm bine gunoaiele și aici poți aminti rampe de gunoi ilegale, cu
impact și asupra mediului dar și asupra turismului, pentru că un turist dacă vede un gunoi pe malul
văii zice că bă, eu la ăsta nu am ce căuta acasă, dacă în proximitatea lui e jeg, și scade gradul de
încredere în serviciile pe care le poți oferi.”
„Poluarea istorică e pe pârâul Abrudel, care vine de la minele de la Bucium, nu poți să prinzi păstrăvi
pe Abrudel și nu o sa poți niciodată, că asta e poluare de 1000 de ani, care vine de la romani încoace.”
”Toate comunitățile din jur trebuie să fie atente, că degeaba nu mai aruncăm noi gunoi dacă vine de
la Bucium, vine de la Ciuruleasa, deci aici ar trebui să fim atenți la integrat toate zona, managementul
gunoiului.”
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Migrația tinerilor
„Din statistici eu zic că un 30% din populație sunt plecați permanent sau sezonier, cam pe acolo
[plecați]”
„Care termină liceul un 70 %, pleacă la Timișoara, Cluj, Sibiu.10%, se întorc în Abrud ăia care au
ales o facultate care nu le oferă, cum să spun, nu or ales bine.”

3.6. Oportunități locale de dezvoltare
Între puținele oportunități locale de dezvoltare identificate de respondenți, câteva elemente ale
specificului local apar, în mod recurent, drept

oportunități ce pot fi valorificate în dezvoltarea

activității turistice. Majoritatea respondenților consideră că orașul are potențial turistic, dar acest
potențial nu este exploatat.
Aceste oportunități sunt relaționate cu modele alternative de dezvoltare a turismului în localitate. Între
aceste tipuri de turism au fost identificate :
1. Agroturismul
2. Turismul cultural-obiective turistice: Biserica catolică și alte clădiri în stil gotic si romanic, fresce,
case i particulare vechi, inele chiar din secolul XV
3.Turismul industrial
Turismul în localitate se află într-un stadiu considerat a fi unul incipient, fază în care e nevoie de
exemplul unor afaceri de succes în acest domeniu
În acord cu tipurile de turism identificate drept oportune, sunt identificate atracțiile turistice locale:
-elemente naturale: localitatea este înconjurată de dealuri/munți și păduri-favorabile, inclusiv unor
trasee de tip off-road
- casele vechi și încărcate de istorie din Centru, ce pot deveni atracții turistice, dar și spații de cazare
pentru turiștii dornici să fie mai aproape de istoria închisă între zidurile lor- ”Pe fiecare piatra este un
gram de istorie”(interviu de grup, pensionari)
- cariera de la Cuprumin
Unul dintre oamenii de afaceri intervievați, implicat în activități turistice oferă o sinteză a acestor
oportunități:
„Păi acuma începem cu turismul, turismul promițător, eu chiar am participat la o conferință turistică
la Budapesta și pe partea de turiști maghiari avem de oferit multe, pentru că avem accesibilitate in
primul rând, autostrăzi in jurul nostru, acces la autostradă, ai autostradă în multe direcții ,e suficient
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că într-o oră ești pe autostradă cea ce e foarte important, și în alegerea investitorilor mari care ar
veni, plus de aia avem proximitatea pentru turism cultural, zona noastră în sine, dar avem și Alba Iulia
aproape, Abrudul, Râmeț, plus partea de frumusețile naturii, hai să amintim, Detunata, Roșia
Montană, și la turism cultural Roșia Montana, ca e turism cultural, peisaj minier, treburi, eu vorbesc
din experiență că vara avem autobuze întregi de turiști din Ungaria de care ne ocupam, Muntele Mare,
Scărița Berioara, Minele romane de la Vâlcoi, tot la cultural, la drumul roman(...) la Muntele Mare
am in gând un proiect, unde am putea aduce, este un loc la morminte unde a fost o bătălie în 1849,
unde ai putea face comemorarea împreună cu ungurii, cu gărzi de onoare române, maghiare, faci o
chestie de reconciliere pe modelul germano-francez și atragi turiști cu ocazia asta îi bagi în pensiuni
si trebuie să vinzi povestea, si ca a fost faină sau nu, e o poveste, atragi oamenii și le iei banii, e simplu,
și sunt bătălii și în jurul Abrudului, că sunt foarte bine documentate, și poți să faci traseu pe chestia
asta”.
3.7. Priorități acționale
În identificarea priorităților acționale , problemele socioeconomice identificate în cea mai mare măsură
ca fiind cele mai importante trebuie analizate în contextul posibilului acțional.
Abordarea strategică pe care o propunem presupune ca demersul de rezolvare a problemelor stare , să
fie dublat de cel de rezolvare a problemelor cauză .
Pe de altă parte, prioritizarea acțiunilor de dezvoltare locală este un demers complex ce trebuie să
maximizeze armonizarea intereselor diferite ale grupurilor sociale.
Analizele statistice prezentate sintetic în Anexa 2, relevă anumite patternuri valoric-atitudinale ce se
reflectă în pachete de opțiuni de evaluare a importanței problemelor locale, asociate profilurilor
diferențiate ale respondenților.
Un prim pas este identificarea problemei/problemelor centrale și a posibilului acțional de rezolvare a
lor.
Problema centrală, așa cum reiese din interviurile individuale și de grup, dar și din răspunsurile la
întrebări deschise din chestionare, este cea a locurilor de muncă. Problema definită ca atare sintetizează,
în fapt, mai multe probleme ce vizează atât cererea, cât și oferta de locuri de muncă din localitate.
Dezechilibrele de pe piața locală a muncii reprezintă atât efecte, cât și cauze ale altor dezechilibre,
precum cele demografice. Precaritatea ofertei de locuri de muncă reprezintă unul dintre factorii ce
influențează emigrația, operaționalizată în discuțiile de grup în sintagme precum ”exodul de tineri”.
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Un efect demografic al migrației tinerilor, precum îmbătrânirea populației , accentuează dezechilibrele
pe piața muncii, din perspectiva ofertei de forță de muncă. Precaritatea forței de muncă la nivel local
scade atractivitatea pentru anteprenori de a deschide afaceri în localitate, iar dezechilibrele pieței
muncii se accentuează.
În acest context, oprirea fenomenului de depopulare a orașului, pare a fi principala prioritate. Un
asemenea demers, ce vizează o problemă complexă, structurală, necesită o abordare strategică, un plan
de măsuri și o corelare a acestora în etape bine definite de implementare.
O direcție de acțiune este cea creșterii atractivității orașului, din perspectiva anumitor aspecte ce
definesc calitatea vieții: posibilități de petrecere a timpului liber, accesul la servicii publice de calitateeducație, sănătate, asistență socială, calitatea locuirii și calitatea infrastructurii locale de transport.
Dezvoltarea de activități culturale și turistice ar putea avea un impact important asupra tinerilor, din
perspectiva creșterii atractivității localității.
Îmbunătățirea percepției tinerilor asupra șanselor de viață pe care le oferă localitatea este un proces de
durată, ce implică schimbări structurale. Unele dintre direcțiile de acțiune și măsuri aferente acestora
dintre cele identificate în cercetarea de teren, ar putea fi aplicate într-un interval scurt de timp și ar
putea reprezenta un prim pas în această direcție.
Pe de altă parte, analiza structurii demografice actuale a populației Abrudului, relevă faptul că și în
condițiile încetinirii proceselor de emigrație, procesul îmbătrânirii populației se va accentua și
depopularea orașului va continua.
Astfel încât, măsuri precum cele amintite mai sus pot avea un rol, nu doar în creșterea atractivității
orașului pentru tinerii din localitate, ci și pentru cei din alte localități ale județului. Dezvoltarea unor
activități locale cu deschidere externă, precum concerte, evenimente comemorative legate de istoria
bogată

a locului, trasee off-road și trasee pentru ATV-uri, pot duce la creșterea densității

interacțiunilor sociale.
Deși contextul pandemic actual nu poate permite astfel de evoluții, ele trebuie pregătite din timp și
astfel de direcții de dezvoltare locală trebuie operaționalizate în măsuri prioritizate.
Un prim set de măsuri ar fi cele ce privesc promovarea identității locale și a obiectivelor ce pot deveni
de interes pentru turiști. Un prim pas ar putea fi refacerea și îmbunătățirea substanțială a site-ului
Primăriei, dar și furnizarea de date și conținut media privitor la astfel de obiective locale, instituțiilor
de informare de la nivel județean și regional.
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Astfel de măsuri trebuie încă să fie dublate de măsuri ce privesc îmbunătățirea aspectului general al
orașului, precum renovarea caselor istorice și curățenia orașului.
De asemenea, între măsurile prioritare identificate de respondenți în cercetarea de teren, se regăsește
necesitatea înființării, de către Primărie, a unui Centru de informare turistică.
Un alt tip de prioritate acțională vizează constituirea unei echipe de specialiști, în cadrul Primăriei
Abrud, în vederea redactării de proiecte de dezvoltare locală ce pot fi finanțate, total sau parțial prin
fonduri europene.
Astfel de proiecte vor trebui să răspundă priorităților acționale identificate, dar aceste priorități vor
trebui modelate și adaptate în vederea încadrării în prioritățile stabilite în cadrul Mecanismului
european de redresare și reziliență, pe cele 6 Axe prioritare ale sale:







tranziția verde;
transformarea
digitală;
coeziunea
economică,
productivitatea și
competitivitatea;
coeziunea socială
și teritorială;
reziliența
sanitară,
economică,
socială și
instituțională;
politicile pentru
generația
următoare.
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3.8. Analiza SWOT a orașului Abrud
Datele culese în cercetarea de fundamentare a strategiei de dezvoltare a orașului Abrud ne conduc la
următoarele domenii de interes pentru dezvoltarea locală:
- cadrul natural și identitatea istorică și culturală locală;
- economia locală;
- populația și capitalul uman;
- infrastructura rutieră și locativă;
- probleme sociale, sărăcie, grupuri vulnerabile,
-vectorii dezvoltării comunitare/locale

Cadrul natural și identitatea istorică și culturală locală
Puncte tari

Oportunități

-Cadrul natural atractiv pentru turiști;

-Oportunități de valorificare a patrimoniului

-Istoria bogată a localității și densitatea cultural local prin activități de turism cultural,
reperelor istorice locale, inclusiv cele privind meșteșugărești și artizanale
personalitățile Abrudului din diferite domenii -Dezvoltarea de circuite turistice zonale cu
care s-au născut sau au trăit aici și cele privind includerea de obiective turistice culturale
istoria milenară a mineritului;

locale, din perspectiva abordării multiculturale

-Elementele de identitate multiculturală care -Organizarea
prezintă artefacte și în prezent.

frecvență

de

evenimente

anuală-concerte,

locale

cu

evenimente

tematice cultural-istorice și creșterea densității
interacțiunii sociale in-group și outgroup
(proiectarea acestor activități pentru perioada
postpandemie).
Puncte slabe

Amenințări

- Lipsa de informare și formare cu privire la
patrimoniul cultural și istoric local;

- Scăderea coeziunii sociale, în special pe

- Lipsa oportunităților de petrecere a timpului fondul emigrației;
liber, în special pentru populația tânără și cea
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activă;

-Asumarea

neasimilată

organic

a

unor

-Oferta locală precară de locuri de cazare și elemente de identitate/ istorie locală suprapuse
instituții de cultură (muzee, centre culturale

din perioade istorice diferite;

etc.);

-Dispariția tradițiilor meșteșugărești locale.

-Starea avansată de degradare a clădirilor
istorice din Centru.

Economia locală
Puncte tari

Oportunități

-Spritul antreprenorial local dezvoltat reflectat -Potențial de atragere de fonduri europene
în numărul relativ mare de firme active cu nerambursabile la nivelul autorității publice
angajați;

locale și firmelor pe toate cele 6 Axe ale

-Diversificarea ofertei de locuri de muncă pe

mecanismului

ramuri economice;

reziliență:

-Relativa

stabilizare

posteficientizare

european

de

redresare

și

productivitatea

și

a -tranziția verde;

numărului de locuri de muncă oferite de -transformarea digitală;
principalul angajator din zona, Cuprumin.

-coeziunea

economică,

-Cerere solvabilă relativ mare de bunuri și competitivitatea;
produse de strictă necesitate-pensionari cu -coeziunea socială și teritorială;
pensii semnificativ peste cele medii din -reziliența sanitară, economică, socială și
extracția și prelucrarea cuprului-număr relativ instituțională;

politicile

pentru

generația

mare de supermarketuri și magazine de cartier următoare.
raportat la populația Abrudului;

Prin Politica agricolă comună:

-Creșterea numărului de firme de transport -subvenția pentru terenuri și animale;
național și internațional, inclusiv de servicii în -Inițierea și participarea la dezvoltarea unor
domeniu;
-Apropierea

HUB-uri și conectivități zonale și regionale în
de

infrastructuri

dezvoltate domeniul transportului, protecției mediului,

(autostradă, aeroport. drumuri europene).

turismului etc..
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Puncte slabe

Amenințări

-Proporție foarte mare a firmelor mici cu 1-3 -Scăderea ofertei de forță de muncă calificată
angajați;

și scăderea atractivității pieței locale a forței de

-Număr mic de unități turistice de cazare;

muncă pentru investitori;

-Apetență scăzută a fermierilor locali spre -Scăderea ponderii populației de vârstă activă
forma de organizare asociaționiste. Ferme ce -Lipsa eficienței activității economice a
exploatează suprafețe mici de teren/număr fermierilor

în

contextul

condiționării

redus de animale și eficiență economică subvenției pentru terenuri și animale de
redusă;

suprafețe/număr de animale, în lipsa unor

-Oferta salarială neatractivă a angajatorilor condiționalități de eficiență economică.
locali;
-Inițiativă redusă în prelucrarea produselor
tradiționale locale;
-Implicarea unei părți relativ mari, în context
urban, a populației ocupate în muncă precară,
în

activități

agricole

slab

eficiente

de

subzistență și semi-subzistență

Populația și capitalul uman
Puncte tari

Oportunități

-Densitatea școlară ridicată în context zonal;

-Atragerea de elevi din zonele rurale adiacente;

-Rețeaua școlară locală relativ bine dezvoltată

-Parteneriat

din punct de vedere al infrastructurii locale și

angajatori locali - secție tehnologică liceu

resurselor umane;

Abrud.

privind

învățământul

dual

-Resursă umană însemnată în domeniul sociomedical.
Puncte slabe

Amenințări

-Lipsa oportunităților educaționale de nivel -Migrația tinerilor în absența unor oferte
postliceal și superior;

atractive pe piața forței de muncă și în
condițiile percepției unor șanse scăzute a unei
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-Lipsa

oportunităților

de

formare

și calități ridicate a vieții;

perfecționare profesională;

-Scăderea stocului local de educație prin

-Preocupare inconstantă pentru mobilizarea migrația populației cu nivel superior de
comunitară în ultimii 15 ani (la un moment dat educație;
s-au implementat în Abrud 10 proiecte FRDS - Reducerea populației școlare;
de creștere a capitalului social dar acest fapt nu -Trenduri negative ale unor fenomene și
a fost valorificat ulterior).

procese

demografice

(îmbătrânirea

demografică a populației, depopularea zonei,
subfertilitate,

creșterea

intensității

divorțialității).
Infrastructură locală rutieră și locativă
Puncta tari

Oportunități

- Modernizarea și asfaltarea drumurilor locale -Identificarea unor terenuri ale primăriei și/sau
-Densitatea locuirii relativ mică în context ale unor foste unități militare ce pot fi utilizate
zonal (spațiu locativ/persoană relativ mare);
-Renovarea

clădirii

Spitalului

pentru construirea de parcuri industriale sau

orășenesc pentru alte destinații de activități economice

Abrud;

-Posibilitatea de amenajare a a unor trasee;

-Extinderea rețelei de apă curentă;

pentru ATV-uri pe dealurile locale;

-Construirea sistemului de canalizare-în curs -Posibilitatea accesării de fonduri europene
de finalizare.

pentru renovarea blocurilor;
-Conexiune prin infrastructură rutieră și
apropiere geografică de puncte de atracție
turistică importante;
-distanță redusă față de infrastructura majoră
(aeroport Cluj-Napoca, autostradă) și reședința
de județ.

Puncta slabe

Amenințări

-Rețeaua rutieră subdimensionată în raport cu

-Continuarea procesului de degradare a

volumul circulației de tranzit;

clădirilor istorice din zona centrală aflate în

-Accesul dificil la rețeaua feroviară;

proprietate private;
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-Lipsa/subdimensionarea trotuarelor și accesul -Degradarea blocurilor de locuințe agravată de
pietonal dificil;

încălzirea cu sobe și coșuri individuale pentru

-Insuficiența locurilor de parcare;

combustibili fosili.

-Spații de locuit degradate și inestetice în zona
blocurilor;
-Lipsa sistemului de încălzire centralizat și a
accesului la rețeaua de gaze naturale;
-Reticența locuitorilor blocurilor de locuințe în
formarea Asociațiilor de proprietari condiție
de bază pentru a putea accesa fonduri europene
pentru

izolarea

și

reabilitarea

fațadelor

blocurilor.

Probleme sociale, sărăcie și grupuri vulnerabile
Puncte tari

Oportunități

Numărul redus de beneficiari de VMG

Oportunitatea Abrudului de deveni un hub
zonal

al

serviciilor

nerezidențiale

adresate

sociale-servicii
persoanelor

cu

dizabilități și servicii rezidențiale pentru
vârstnici (Centrul pentru persoane vârstnice).
Puncte slabe

Amenințări

-Ponderea mare a ratei sărăciei în anumite -Excluderea de la beneficiile de asigurare
categorii: familii cu mulți copii, vârstnici cu socială a persoanelor ocupate în muncă
pensii mici (majoritatea celor care nu au lucrat precară-în
în minerit sau activități conexe);

agricultura

de

subzistență

și

semisubzistență, în munci ziliere și sezoniere

- Lipsa serviciilor de îngrijire la domiciliu a în regim informal.
persoanelor vârstnice singure;
-Lipsa serviciilor adresate tinerilor care
părăsesc sistemul de protecție social;
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-Lipsa/insuficiența

serviciilor

adresate

familiilor sărace cu mai mult de 3 copii.

Vectori ai dezvoltării locale
Puncte tari

Oportunități

-Tinerii și oamenii de afaceri potențiali -Valorificarea spiritului antreprenorial în
vectori/catalizatori ai dezvoltării locale -Noua parteneriate locale între oameni de afaceri și
Strategie de dezvoltare locală a orașului primărie;
Abrud.

-Încrederea cu care este investită noua ”putere
locală” la început de mandat.

Puncte slabe

Amenințări

-Slaba comunicare între primărie și cetățeni - -Erodarea

încrederii

acordate

instituției

Încrederea scăzută în competența echipei publice locale și reprezentanților în lipsa
Primăriei în atragerea de investitori și de demarării unor proiecte de dezvoltare locală
fonduri prin proiecte cu finanțare europeană.

-Lobby scăzut pentru includerea Abrudului și
a zonelor adiacente în strategiile naționale și
județene de dezvoltare.
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Capitolul IV
Analiza cadrului strategic
Analiza cadrului strategic general pentru strategia de dezvoltare a orașului Abrud a cuprins studierea
documentelor programatice relevante pentru acest demers. În cadrul acestui demers au fost considerate
relevante următoarele documente:
Listă documente analizate
Nivelul
Global și European
Național

Regional
Județean
Local

Programul
(1) Strategia Europa 2021-2027
(2) Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă (ONU)
(3) Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României
Orizonturi 2013-2020-2030
(4) Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030
Planul Național de Redresare și Reziliență;
(5) Programul Național de Reformă (PNR 2021-2027) – sinteză
(6) Programul Operațional Educație și Ocupare 2021- 2027
(7) Programul Operațional Sănătate 2021-2027
(8) Strategia Regiunii de Dezvoltare Centru perioada 2021-2027
(9) Strategia de dezvoltare a județului Alba 2021-2027
(10) Strategia de dezvoltare a UAT-urilor din zonă

În cadrul acestui capitol am avut în vedere următoarele:
- Obiectivele strategice ale fiecărui document analizat;
- Principalele măsuri/programe de implementare/punere în aplicare;
- Concluzii, recomandări, oportunități (pentru fiecare document analizat);
- Concluzii generale (o sinteză a informațiilor relevante în relație cu strategia orașului)
4.1.Documente la nivel global și european
Cel mai important document European este în contextual demersului de față Strategia Europa 2027.
Aceasta cuprinde o serie de schimbări față de varianta 2014-2020. Astfel în perioada următoare de
programare au fost stabilite cinci priorități investiționale:
1.Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea
întreprinderilor mici și mijlocii;
44

2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în
tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice;
3. Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale;
4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității
locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la
sistemul de sănătate;
5. Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel
local și a dezvoltării urbane durabile în UE.
Potrivit informațiilor furnizate de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, vor fi susținute
prioritar investițiile în obiectivele 1 și 2 care vor primi 65-85 % din alocările FEDR și ale Fondului de
Coeziune având în vedere criteriul pib-ului pe cap de locuitor.
Se introduc și criterii noi: rata șomajului în rândul tinerilor; nivelul de educație, schimbările climatice,
primirea și integrarea emigranților.
Politica de coeziune va continua să susțină strategiile de dezvoltare locale să susțină autonomia
autorităților locale în gestionarea fondurilor.
Regiunile periferice vor fi prioritare în alocarea fondurilor.
Regenerarea urbană devine un obiectiv mai important al politicii de coeziune primind o alocare de 6
%. Aici se adăugă un nou program, Inițiativa urbană europeană care va susține colaborarea în rețea și
consolidarea capacităților autorităților locale.
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă (ONU)
Agenda 2030 a fost adoptată Summit-ul ONU privind dezvoltarea din septembrie 2015 când 193 de
state au adoptat acest program. Aceasta este un program de acțiune globală în domeniul dezvoltării cu
un caracter universal și care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile –
economic, social și de mediu. Pentru prima oară, acțiunile vizează în egală măsură statele dezvoltate și
cele aflate în curs de dezvoltare.
Conceptul de obiective de dezvoltare durabilă (ODD) s-a născut la Conferința Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare Durabilă (Rio+20), în 2012. ODD înlocuiesc cele opt Obiective de Dezvoltare ale
Mileniului (ODM) cuprinse în textul Declarației Mileniului adoptată în septembrie 2000 la ONU.
Agenda 2030 cuprinde cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal și sub
denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabilește o agendă de
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acțiune ambițioasă pentru următorii 15 ani în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii
inegalităților și a injustiției și protejării planetei până în 2030. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
urmărite sunt:
1. Fără sărăcie. Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context.
2. Foamete „zero”. Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției
și promovarea unei agriculturi durabile.
3. Sănătate și bunăstare. Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la orice
vârstă.
4. Educație de calitate. Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare
de-a lungul vieții pentru toți.
5. Egalitate de gen. Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor.
6. Apă curată și sanitație. Asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei și sanitație
pentru toți.
7. Energie curată și la prețuri accesibile. Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile,
într-un mod sigur, durabil și modern.
8. Muncă decentă și creștere economică. Promovarea unei creșteri economice susținute, deschise
tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă și a unei munci decente pentru
toți.
9. Industrie, inovație și infrastructură. Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea
industrializării durabile și încurajarea inovației.
10. Inegalități reduse. Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară la alta.
11. Orașe și comunități durabile. Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise
tuturor, sigure, reziliente și durabile.
12. Consum și producție responsabile. Asigurarea unor tipare de consum și producție durabile.
13. Acțiune climatică. Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a
impactului lor.
14. Viața acvatică. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine pentru
o dezvoltare durabilă.
15. Viața terestră. Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre,
gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și
stoparea pierderilor de biodiversitate.
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16. Pace, justiție și instituții eficiente. Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o
dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și
incluzive la toate nivelurile.
17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor. Consolidarea mijloacelor de implementare și
revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.
Pentru prima dată,
Concluzii și oportunități pentru orașul Abrud
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) cuprinse în Agenda Globală pentru Dezvoltare 2030,
realizate sub egida ONU sunt asumate de către România și reprezintă un instrument complementar de
mobilizare, la nivel intern, fapt care duce la incorporarea acestuia în politicile publice elaborate și
implementate de către statul român. Având în vedere că aceste obiective de dezvoltare durabilă propuse
de către Uniunea Europeană sunt susținute de către instrumentele structurale, există oportunități de
finanțare a unor obiective locale de dezvoltare la nivelul orașului.
Astfel, obiectivul (1) Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context, poate oferi prin
programele de finanțare prin care este operaționalizat oportunități pentru finanțarea unor obiective
locale sau regionale de combatere a sărăciei și promovare a incluziunii sociale.
Obiectivul (2) care conține și promovarea unei agriculturi durabile poate fi util pentru susținerea unor
programe de sprijinire a fermierilor locali pentru a implementa noi metode de a face agricultură și de
ași vinde produsele pe piață.
Obiectivul (3) referitor la sănătate și bunăstare oferă oportunități pentru obiectivele de dezvoltare
locală legate de îmbunătățirea calității serviciilor medicale și susținerea unor programe de promovare
a sănătății publice care să contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor orașului.
Obiectivul (4) referitor la calitatea învățământului oferă oportunități pentru îmbunătățirea calității
învățământului în unitățile de învățământ local, susținerea unor programe de învățare pe tot parcursul
vieții necesare pentru pregătirea forței de muncă din oraș și zonă astfel încât aceasta să fie mai bine
adaptată la nevoile economiei locale.
Obiectivul (5) referitor la egalitatea de gen oferă oportunități pentru reducerea inegalităților de gen în
orașul Abrud, creșterea coeziunii sociale și a calității vieții locuitorilor.
Obiectivul (6) Apă curată și sanitație implică o serie de obiective asumate la nivel național și județean
și incorporate în proiecte specifice derulate de către operatorii de apă. În acest sens, punerea în practică
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a proiectelor de interes pentru orașul Abrud de către SC Apa CTTA Alba contribuie la realizarea
accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru locuitorii orașului Abrud și a
celorlalte obiective urmărite.
Obiectivul (7) referitor la Energie curată și prețuri accesibile are impact asupra politicilor la nivel
național dar se răsfrânge pozitiv și la nivel local.
Obiectivul (8) cu privire la Muncă decentă și creștere economică are impact asupra politicilor la nivel
național dar se răsfrânge pozitiv și la nivel local.
Obiectivul (9) referitor la industrie, inovație și infrastructură are relevanță în principal la nivel național
și regional dar poate avea impact pozitiv asupra dezvoltării locale și asupra conectivității, contribuind
la conectarea orașului la rețelele naționale și regionale de transport rutier
Obiectivul (10) referitor la Inegalități reduse. Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară
la alta.
Obiectivul (11) Orașe și comunități durabile. Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele
să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile oferă o șansă pentru realizarea unor obiective
importante pentru locuitorii orașului Abrud cum este accesul tuturor la locuințe și servicii de bază
adecvate, sigure și la prețuri accesibile și modernizarea zonelor degradate din oraș dar și îmbunătățirea
gestionării deșeurilor municipale și asigurarea accesului universal la spații verzi și publice sigure,
incluzive și accesibile, în special pentru femei și copii, persoane în etate și cele cu dizabilități.
Obiectivul (12) Consum și producție responsabile. Asigurarea unor tipare de consum și producție
durabile are relevanță pentru orașul Abrud în special în ceea ce privește realizarea managementului
ecologic al deșeurilor produse de către activitățile de exploatare a resurselor minerale și al prelucrării
lemnului în conformitate cu standardele convenite la nivel internațional, reducerea impactului asupra
solului, aerului și apei, în scopul de a reduce la minimum efectele adverse ale acestora asupra sănătății
umane și a mediului și adoptarea unui stil de viață în armonie cu natura.
Obiectivul (13) Acțiune climatică. Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice
și a impactului lor. Acest obiectiv este relevant din perspectiva dezvoltării locale în principal cu privire
la dezvoltarea rezilienței la nivel local și a capacității de adaptare la riscurile legate de climă și
dezastrele naturale care au probabilitate mare de producere în zonă.
Obiectivul (14) Viața acvatică. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor
marine pentru o dezvoltare durabilă. Acest obiectiv nu are un impact direct asupra dezvoltării orașului
Abrud având ca obiectiv în principal viața acvatică din mări și oceane.
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Obiectivul (15) Viața terestră. Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor
terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării
solului și stoparea pierderilor de biodiversitate. Acest obiectiv poate avea un impact asupra dezvoltării
locale în măsura în care se finanțează din programele operante proiecte care au ca scop asigurarea
conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul de a spori capacitatea
acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă sau stoparea defrișărilor și restabilirea
pădurilor degradate și creșterea semnificativă a împăduririi și reîmpăduririi la nivel local.
Obiectivul (16) Pace, justiție și instituții eficiente. Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru
o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile
și incluzive la toate nivelurile. Punerea în practică a acestui obiectiv la nivel global și național poate
avea un impact și la nivel local în principal în ce privește stoparea abuzurilor, exploatării, traficului și
altor rele tratamente asupra copiilor, creșterea transparenței decizionale la nivel local.
Obiectivul (17) Parteneriate pentru realizarea obiectivelor, Consolidarea mijloacelor de implementare
și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. Realizarea țintelor asumate în cadrul
acestui obiectiv de dezvoltare la nivel global se poate răsfrânge și la nivel local și stimula dezvoltarea
în sensul pozitiv.
Putem spune că obiectivele de dezvoltare durabilă specificate în document pot avea un impact direct
asupra dezvoltării locale durabile în cazul în care oferă finanțare unor proiecte locale dar și indirect
prin realizarea țintelor propuse în cadrul acestor obiective printr-un efect de stimulare și generalizare a
inițiativelor locale.
UAT Abrud este semnatar al Convenției Primarilor - Convenția Primarilor reprezintă un
angajament asumat de orașele semnatare în vederea depășirii obiectivelor politicii energetice a Uniunii
Europene (UE) în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2 prin intermediul unui randament
energetic sporit și printr-o producție si un consum de energie mai ecologic.
Nou-instituita Convenție a primarilor privind clima și energia a fost lansată de Comisia Europeană la
15 octombrie 2015 în cadrul unei ceremonii desfășurate la Parlamentul European, la Bruxelles. O
susținere importantă a fost acordată celor trei piloni ai convenției consolidate - atenuare, adaptare și
asigurare a unei energii durabile și la prețuri accesibile.
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Semnatarii au adoptat o viziune comună pentru 2050: accelerarea procesului de decarbonizare a
teritoriilor lor, consolidarea capacității de adaptare la impactul inevitabil al schimbărilor climatice și
asigurarea accesului cetățenilor la energie sigură, durabilă și la prețuri accesibile.
Angajamentele semnatarilor:
Orașele semnatare a Convenției nou-instituite se angajează să sprijine atingerea obiectivului UE de
reducere a gazelor cu efect de seră cu 40 % până în 2030 și adoptarea unui demers comun în vederea
integrării strategiilor de atenuare a efectelor schimbărilor climatice și de adaptare la acestea. Pentru ași traduce angajamentul politic în proiecte și măsuri practice, semnatarii convenției trebuie în special
să elaboreze un Inventar de referință al emisiilor și o Evaluare a vulnerabilităților și a riscurilor legate
de schimbările climatice. Aceștia se angajează să prezinte în doi ani de la data deciziei consiliului local
un Plan de acțiune privind energia durabilă și clima (PAEDC), în care să prezinte acțiunile-cheie pe
care intenționează să le întreprindă. Strategia de adaptare trebuie să facă parte din PAEDC și/sau să fie
elaborată și integrată într-un document separat sau în mai multe documente separate de planificare,
semnatarii având libertatea de a alege formatul dorit. Acest angajament politic îndrăzneț marchează
începutul unui proces pe termen lung, orașele luându-și angajamentul să înainteze o dată la doi ani un
raport despre evoluția implementării.
4.2.Documente la nivel national
Aceste documente sunt construite în concordanță cu cele adoptate la nivel european și transpun
direcțiile de dezvoltare urmărite în plan european la nivel național într-un mod specific.
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030
În anul 2008, a fost elaborată având ca motto ideea “Menține sănătos ceea ce te menține sănătos”,
document aprobat prin H.G. nr. 1460 din 12 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 824 din
8 decembrie 2008. Strategia recomandă mecanisme specifice la nivelul autorităților centrale, locale dar
și la nivelul societății civile, sub egida Academiei Române, pentru monitorizarea implementării
obiectivelor stabilite. Documente programatice și strategii sectoriale au fost elaborate pre- și postaderare ca bază de referință pentru Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă: teme, domenii,
obiective EU, obiective RO.
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030.
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Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 a fost adoptată prin HG nr. 877/9
noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 985/21 noiembrie 2018.
Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă
Obiectivul 1: Fără sărăcie
Rata sărăciei
Măsuri adoptate în domeniul serviciilor și transferurilor sociale
Obiectivul 2: Foamete zero
Malnutriția
Producția agricolă
Agricultura ecologică și produse tradiționale
Finanțarea Europeană
Obiectivul 3: Sănătate și bunăstare
Sănătatea populației și speranța de viață
Finanțarea sistemului de sănătate
Infrastructura
Personalul medical
Mortalitatea maternă și infantilă
Vaccinarea
Bolile infecțioase
Bolile cronice
Consumul excesiv de substanțe nocive
Bolile psihice
Obiectivul 4: Educație de calitate
Educația formală
Infrastructura învățământului
Rata de părăsire timpurie și rata de abandon școlar
Educația pe tot parcursul vieții
Educația pentru Dezvoltare Durabilă
Finanțarea
Reforme adoptate
Obiectivul 5: Egalitate de gen
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Disparitatea salarială
Violența împotriva femeilor
Femeile în funcții de conducere
Măsuri adoptate
Obiectivul 6: Apă curată și sanitație
Utilizarea apei
Accesul populației la apă și calitatea apei
Sanitație
Obiectivul 7: Energie curată și la prețuri accesibile
Infrastructura energetică
Securitatea energetică
Accesul la energie
Energia regenerabilă și eficiența energetică
Obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economică
Creșterea economică și competitivitatea
Sistemul financiar-bancar
Ocuparea forței de muncă
Start-Up și Climatul de Afaceri
Turismul
Concertare socială
Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructură
Infrastructura
Industrializarea durabilă
Cercetarea și inovarea
Obiectivul 10: Inegalități reduse
Reducerea decalajelor în interiorul țării
Inegalitățile între rural și urban
Decalajele față de statele UE
Combaterea discriminării
Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile
Locuințe decente
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Riscul seismic
Riscul la inundații și alunecări de teren
Calitatea Aerului
Dimensiunea culturală a dezvoltării durabile
Smart City (Oraș Inteligent)
Obiectivul 12: Consum și producție responsabile
Politica industrială
Productivitatea resurselor
Tranziția către economia circulară
Etichetarea ecologică europeană
Sistemul UE de management de mediu și audit (EMAS)
Achiziții publice verzi
Managementul integrat al deșeurilor
Obiectivul 13: Acțiune în domeniul schimbărilor climatice
Schimbările climatice
Creșterea capacității de adaptare la efectele schimbărilor climatice
Obiectivul 14: Viață acvatică
Conservarea ecosistemelor marine și a zonelor costiere
Pescuitul durabil
Obiectivul 15: Viața terestră
Conservarea biodiversității
Protecția și conservarea ecosistemelor forestiere
Protejarea solului
Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții eficiente
Capitalul social, bazele unei societăți pașnice și incluzive
Protecția și eradicarea violenței împotriva copilului
Multiculturalismul
Scăderea demografică
Transparența și accesul la justiție
Siguranța publică
Eficiența instituțiilor administrative
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Obiectivul 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor
Asistența Oficială pentru Dezvoltare (AOD)
Uniunea Europeană
Securitatea națională și parteneriatele internaționale
Coerența politicilor în plan intern
Un document important, programatic, la nivel național este Planul național de Reziliență și Redresare
care va fi implementat în perioada 2021-2026
Planul Național de Redresare și Reziliență
Pandemia de Coronvirus 19 survenită la începutul anului 2020 a schimbat planurile de viitor ale Uniunii
Europene în plan economic, social și al protecției mediului. Pentru a contracara consecințele economice
și sociale asupra statelor membre precum și alte efecte nedorite, Uniunea Europeană a conceput un nou
instrument de intervenție prin intermediul căruia să poată oferi ajutor financiar statelor membre.
Beneficiind de experiența dobândită de UE în utilizarea diferitelor instrumente și programe,
mecanismul de intervenție creat numit Planul de Redresare și Reziliență are menirea să accelereze
implementarea reformelor sustenabile și a investițiilor publice în statele membre pentru a contracara
efectele crizei determinate de pandemia de Covid 19. Planul urmărește trei obiective strategice:
1. Ameliorarea stării economice a României ca urmare a crizei pandemice;
2. Consolidarea capacității de reziliență și
3. Asigurarea unei creșteri economice pe termen lung.
Mecanismul de intervenție este structurat pe 6 piloni:
1. Tranziția verde;
2. Transformarea digitală;
3. Creștere inteligentă;
4. Coeziune socială și teritorială;
5. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională;
6. Politici pentru generația următoare, copii și tineret.
Alocările bugetare pentru cei 6 piloni ai PNRR ne arată clar prioritățile stabilite în cadrul acestui
mecanism de intervenție:
1. 37 % din bugetul total către tranziția verde;
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2. 20 % pentru transformarea digitală.
Obiectivul general al PNRR
Obiectivul general al PBRR pe care Români și l-a propus este concordant cu obiectivul general al
Mecanismului de Redresare și Reziliență European conform specificațiilor din Regulamentul 2021/241
al Parlamentului European și al Consiliului, din 12 februarie 2021, Art.4. 10
Obiectivul specific
În mod specific, România și-a propus să utilizeze fondurile puse la dispoziție în cadrul acestui
mecanism pentru operaționalizarea reformelor prin intermediul cărora să își atingă obiectivele de
dezvoltare.
Principii de implementare ale PNRR
Realizarea obiectivelor cuprinse în PNRR va fi ghidată de o serie de principii:
1. Distribuirea echitabilă geografic a fondurilor.
Alocarea resurselor pentru investiții în cadrul acestui program va fi realizată în mod echilibrat la nivel
teritorial și va urmări valorificarea specificului local și reducerea disparităților de dezvoltare.
2. Descentralizarea
Implementarea acestui program va implica autoritățile locale care vor fi sprijinite să realizeze reforme
care să conducă la un nivel ridicat de reziliență răspunzând nevoilor comunităților locale.
3. Consultarea autorităților locale

10

Obiectivul general al mecanismului este să promoveze coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii prin
îmbunătățirea rezilienței, a nivelului de pregătire pentru situații de criză, a capacității de adaptare și a potențialului de
creștere ale statelor membre, prin atenuarea impactului social și economic al crizei în cauză, în special asupra femeilor, prin
contribuția la punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale, prin sprijinirea tranziției verzi, prin contribuția
la realizarea obiectivelor privind clima ale Uniunii pentru 2030 stabilite la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (UE)
2018/1999 și prin respectarea obiectivului UE de realizare a neutralității climatice până în 2050, precum și a tranziției
digitale, contribuind astfel la convergența economică și socială ascendentă, restabilind și promovând creșterea durabilă și
integrarea economiilor Uniunii, încurajând crearea de locuri de muncă de înaltă calitate, contribuind la autonomia strategică
a Uniunii alături de o economie deschisă și creând valoare adăugată europeană.
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PNRR a fost elaborat în cadrul unui proces consultativ la care au participat autoritățile la nivel local și
regional care au jucat un rol atât în definirea apelurilor cât și în monitorizarea și evaluarea planului
unde a fost cazul.
Structura PNRR
PNRR conține 15 componente distribuite la cei 6 piloni prevăzuți de Regulament:
Pilonul

Componente

1

Tranziția verde

2

Transformare digitală
Pilonul

1. Sistemul de management al apei
2. Împădurim România și protejăm biodiversitatea
3. Managementul deșeurilor
4. Transport sustenabil
5. Fondul pentru Valul renovării
6. Energie
7. Cloud guvernamental și sisteme publice digitale
Componente

8. Reforme fiscale și reforma sistemului de pensii
inteligentă,
și favorabilă 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și
inovare

3

Creștere
sustenabilă
incluziunii

4

Coeziune socială și teritorială

10. Fondul local pentru tranziție verde și digitală
11. Turism și cultură
12. Sănătate
Sănătate, precum și reziliență 13. Reforme sociale
economică,
socială
și 14. Reforma sectorului public, creșterea eficienței
instituțională
justiției și întărirea capacității partenerilor sociali
Politici
pentru
noua 15. România Educată
generație

5
6

Relevanța pentru dezvoltarea orașului Abrud
Principalele reforme și investiții preconizate a fi realizate în cadrul acestui program vor avea un impact
pozitiv cu privire la:


finanțarea unor proiecte locale care urmăresc renovarea fondului locativ local (așa cum rezultă
și din studiul de fundamentare) și creșterea eficienței energetice a clădirilor din oraș



îmbunătățirea conectivității orașului în principal și la reducerea izolării sale.
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economia locala - prin îmbunătățirea securității aprovizionării cu energie, reducerii poluării și
direct prin finanțarea proiectelor locale de creare a infrastructurii de încărcare a vehiculelor
electrice.



creșterea gradului de digitalizare al serviciilor publice la nivel local, regional și național și drept
consecință creșterea transparenței, reducerea corupției și creșterea calității serviciilor publice.



dezvoltarea infrastructurii medicale la nivel local, creșterea calității și a cost eficienței
serviciilor medicale se pot acoperii mai bine nevoile de îngrijiri medicale la nivelul orașului și
va crește atractivitatea orașului în zonă, spitalul fiind un element care poate crește interesul
pentru Abrud.



proiectele și demersurile locale pentru creșterea transparenței decizionale și a implicării
cetățenilor în decizia publică iar acest lucru reprezintă o premisă importantă pentru dezvoltarea
locală



creșterea calității educației la nivelul orașului, adaptarea mai bună a procesului educativ la
nevoile pieței locale a muncii și acest lucru reprezintă o premisă importantă pentru dezvoltarea
locală.

Astfel, fondurile pentru reziliența localităților pot susține o serie de obiective locale care contribuie
la dezvoltarea localității. Printre cele mai importante se cuvin menționate: reabilitarea clădirilor publice
care furnizează diferite servicii, dezvoltarea infrastructurii de transport verzi (stații de încărcare pentru
mașinile electrice, transport local electric nepoluant, schimbarea documentațiilor pentru amenajarea
teritoriului (aici PUZ-ul local) în format GIS, construcția de locuințe pentru tineri, construcția de piste
pentru biciclete și în final reducerea disparităților de dezvoltare în raport cu orașele mai dezvoltate din
România.
În ce privește sectorul turismului, această componentă a PNRR prin implementarea obiectivelor de
investiții poate ajuta la dezvoltarea sectorului turismului în oraș și zonă în multiple moduri. Astfel, o
bună oportunitate este includerea orașului în cadrul unor rute culturale care să valorifice patrimonial
istoric (clădirile de importanță istorică din oraș), natural (Detunata, mina romană de la Rosia Montană)
și industrial (cariera Cuprumin) al orașului și al zonei. Prin intermediul fondurilor allocate acestei
componente pot fi finanțate:
-Reabilitarea patrimoniului istoric, natural și industrial,
-Îmbunătățirea căilor de acces către obiective;
-Promovarea patrimoniului cultural, istoric, natural și industrial local;
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-Construirea / modernizarea muzeului local;
-Formarea lucrătorilor în turism;
-Realizarea de produse autentice locale;
-Susținerea unei agende culturale locale.
Dezvoltarea sectorului economic al turismului la nivel local poate juca un rol important în punerea în
valoare a elementelor de identitate locale și regionale.
Dezvoltarea turismului la nivelul orașului Abrud va conduce la dezvolarea economică general și la
creșterea veniturilor la nivelul bugetului local.
Programul Operațional Educație și Ocupare 2021- 2027
Obiectivul național de politică privind educația și ocuparea este: „O Românie mai socială cu acces egal
la ocupare durabilă, de calitate, la un sistem de educație relevant pentru piața muncii, stimulativ pentru
învățarea pe tot parcursul vieții, o societate bazată pe solidaritate și condiții de viață mai bune pentru
toți cetățenii” Acest obiectiv, coerent cu obiectivul de politică 4 al Uniunii Europene „O Europă mai
socială, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale”, cuprinde 2 obiective majore:
(i)

„Optimizarea sistemelor de educație și formare pentru a răspunde cerințelor pieței muncii,
concomitent cu promovarea accesului egal la educație și stimularea învățării pe tot parcursul 9
* Dedicated priorities according to ESF+ Regulation vieții”.

(ii)

(ii) „Consolidarea funcționării eficiente a pieței muncii și facilitarea accesului și a participării
incluzive și egale la ocupare de calitate și durabilă pentru resursa de forță de muncă” Viziunea
pentru educație și formare Strategia POEO este de a concentra intervențiile FSE pe provocările
majore din domeniul educației și ocupării, corelate cu prioritățile obiectivului de politică 4,
Agenda pentru competențe în Europa, Planul de Acțiune pentru Educația Digitală (2021-2027),
Pactul Verde European și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Soliditatea abordării este
asigurată de existența cadrului strategic național reprezentat de proiectul România Educată,
coerent cu Programul Național de Reformă, fundamentând prioritățile de investiții naționale
sprijinite prin programele FESI 2021-2027. Astfel, România Educată susține strategic
intervențiile propuse prin POEO și le corelează atât cu priorități din alte strategii naționale
interconectate cu domeniul educație, cât și cu intervențiile ce vor fi finanțate prin Programul
Național Redresare și Reziliență (PNRR), asigurând complementaritatea necesară progresului
reformei educației în România.
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În acest context, obiectivele specifice selectate spre a fi abordate prin investițiile în cadrul POEO vor
urmări:
i.

îmbunătățirea accesului la ocupare pentru toți

ii.

modernizarea instituțiilor și a serviciilor oferite pe piața muncii pentru anticiparea nevoii
de competențe și furnizarea de sprijin personalizat, adaptat nevoilor individuale,

iii.

promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii și asigurarea echilibrului între
viața profesională și viața de familie, inclusiv prin acces la servicii de îngrijire a copiilor și
a persoanelor dependente,
iii bis) promovarea adaptării lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor la schimbare,
îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate și asigurarea unui mediu de lucru adecvat,
care să prevină riscurile profesionale,

iv.

îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței sistemului de educație și formare, pentru
piața muncii, pentru sprijinirea dobândirii competențelor cheie, inclusiv digitale,

v.

promovarea accesului egal la educație și formare de calitate, favorabile incluziunii,

vi.

promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a unor oportunități flexibile de
perfecționare și reconversie profesională, facilitând tranzițiile și promovând mobilitatea
profesională.

Relevanta pentru orașul Abrud in accesarea POEO:


înființarea/dezvoltarea de centre (fixe și mobile)/cluburi de tineret la nivel comunitar cu
implicarea autorităților locale



Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor: formare competențe antreprenoriale,
tutorat/mentorat, asistență/consiliere/coaching pentru tineri cu inițiativă în organizații



Utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor (softuri, platforme etc.), în educație,
formarea competențelor digitale, ca necesități indispensabile într-o lume globalizată,



Creșterea populației cu studii superioare cu impact direct asupra accesului la piața muncii in
orașul Abrud



Nevoia de actualizare a competențelor sau de calificare a persoanelor slab calificate
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Programul Operațional Sănătate 2021-2027
Obiectivul general al programului operațional:
Îmbunătățirea accesibilității, eficacității, eficienței și rezilienței sistemului de sănătate.
Obiective specifice:


Îmbunătățirea eficacității serviciilor medicale de urgență



Creșterea accesului la servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în
regim ambulatoriu



Îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilor de reabilitare/recuperare, serviciilor de
îngrijire paliativă, serviciilor de îngrijire pe termen lung



Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii



Îmbunătățirea eficacității și eficienței serviciilor medicale prin investiții în cercetare și în
digitalizarea sistemului medical



Creșterea gradului de utilizare a metodelor moderne și inovative de investigație, intervenție și
tratament

Prioritare sunt investițiile în :


Serviciile de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim ambulatorii:
infrastructura cabinetelor medicilor de familie, infrastructura pentru servicii de asistență
medicală școlară și comunitară, inclusiv servicii de asistență stomatologică, unitățile sanitare
care furnizează asistență medicală ambulatorie, centre de screening;



Serviciile de reabilitare și îngrijiri pe termen lung, incluzând și investițiile în măsuri sistemice
și pentru dezvoltarea competențelor personalului, precum și servicii medicale destinate
persoanelor vulnerabile;



Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii, prin
dezvoltarea: sistemului de transport, preluare precum și a unităților dedicate îngrijirii pacienților
critici, inclusiv copii, neurologie pediatrică-boli rare, sistemului național de transfuzii, rețelei
de laboratoare regionale, spitalelor orășenești, rețelei de genetică medicală. Concomitent, va fi
finanțată:



Implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare și tratament al stadiilor
incipiente în special pentru persoane din grupurile vulnerabile, pe segmente care constituie
principalele cauze de mortalitate: cancer col uterin, cancer mamar, cancer colorectal, hepatite/
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HIV SIDA, screening metabolic, tuberculoză, testare genetică, screeningul factorilor de risc
comuni ai bolilor cronice etc.


Măsuri de diagnosticare precoce și/ sau tratament antenatal/ neonatal/ postnatal. Implementarea de programe de diagnosticare precoce și tratament, în special pentru persoane
aparținând grupurilor vulnerabile precum cancer pulmonar, cancer prostată, cancere
ginecologice, cancere ale capului și gâtului, testare genetică etc.



O componentă importantă pentru care vor fi alocate fonduri europene este cea care urmărește
controlul infecțiilor asociate actului medical.



Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical. Investițiile în domeniul cercetării vor
sprijini:



Dezvoltarea infrastructurii, modernizarea, reluarea producției de vaccin și dezvoltarea de noi
produse farmaceutice în Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară
„Cantacuzino"; - Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în domeniul genomicii;



Consolidarea capacității de cercetare-dezvoltare în domeniul tratării cancerelor.



Digitalizarea sistemului medical:

Investițiile vor susține:


Refacerea și modernizarea sistemului informatic al Casei Națională de Asigurări de
Sănătate;



Dezvoltarea Observatorului național pentru date în sănătate.



Digitalizarea internă și externă a instituțiilor din domeniul medical precum și
uniformizarea fluxurilor informaționale



Promovarea metodelor moderne de investigare, intervenție, tratament – dezvoltarea de
centre de excelență în terapii celulare inovative în hematologie și transplant medular, boli
digestive și transplant hepatic, urologie și transplant renal;

4.3. Documente strategice la nivel regional
Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027 (PDR Centru)
La nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru, viziunea și obiectivele de dezvoltare pentru perioada 20212027 sunt exprimate în Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru 2021-2027 care reprezintă principalul
instrument de planificare și programare la nivel regional. Acesta a fost întocmit în acord cu metodologia
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orientativă elaborată de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației ce vizează
atât conținutul Planurilor de Dezvoltare Regională cât și cadrul partenerial de elaborare, consultare și
aprobare al acestora. Au fost luate în considerare de asemenea deciziile adoptate la nivel regional cu
privire la constituirea și funcționarea structurilor parteneriale și calendarul orientativ pentru elaborarea
documentelor de planificare a dezvoltării regionale.
Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru 2021-2027 a fost fundamentat pe Analiza socio-economică
regională și prin Analiza SWOT a Regiunii Centru, care a identificat nevoile majore ale regiunii și
resursele acesteia care pot fi valorificate pentru atingerea potențialului de dezvoltare. Evaluarea
nevoilor și potențialului regiunii s-au făcut prin intermediul a trei studii sectoriale realizate în perioada
2016-2018: Situația forței de munca in Regiunea Centru și nevoile de dezvoltare ale sistemului de
formare profesională, Studiu privind potențialul de dezvoltare și perspectivele economice ale Regiunii
Centru și Analiza disparităților intra-regionale și dezvoltarea urbană la nivelul Regiunii Centru.
Analiza a cuprins de asemenea elemente-cheie din Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii
Centru.
Analiza socioeconomică, analiza SWOT și Strategia de Dezvoltare a Regiunii au fost supuse unui
amplu proces consultativ în cadrul structurilor parteneriale din această regiune și au vizat cu precădere
identificarea nevoilor și problemelor de la nivelul regiunii și stabilirea priorităților și direcțiilor de
acțiune. Consultarea a fost realizată în cadrul Comitetului Regional de Planificare ,,Centru”, în cadrul
celor șapte grupuri tematice:
1) infrastructură și dezvoltare teritorială;
2) dezvoltare urbană durabilă;
3) CDI și competitivitate economică;
4) mediu, energie schimbări climatice;
5) resurse umane și incluziune socială;
6) turism și patrimoniu cultural;
7) agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală.
În cadrul în cele șase grupuri județene de lucru s-a urmărit implicarea actorilor relevanți pentru
dezvoltarea regională în toate etapele procesului de planificare și programare. În elaborarea strategiei
de dezvoltare s-a ținut cont și de strategiile de dezvoltare ale județelor componente ale regiunii
urmărindu-se armonizarea și compatibilizarea lor.
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Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru 2021-2027 este de asemenea corelat cu strategiile de
dezvoltare elaborate la nivel național (strategiile naționale) și documentele de programare elaborate la
nivelul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 (Noua politică de coeziune pentru perioada 20212027) și angajamentele internaționale ale României. Astfel, printre priorități se regăsesc: inovarea,
digitalizarea, transformarea economică, reducerea emisiilor de carbon și combaterea schimbărilor
climatice, creșterea gradului de conectare prin dezvoltarea rețelelor de transport și de internet,
incluziune socială prin creșterea accesului la educație, ocupare și la servicii de sănătate de calitate.
Viziunea care stă la baza acestei strategii de dezvoltare este: ” Regiunea Centru să devină o regiune
curată, atractivă pentru locuitorii săi și turism, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și
inovare, în care grija pentru exploatarea și utilizarea durabilă a resurselor să se afle în atenția fiecărui
cetățean”.
Obiectivul global al Regiunii Centru este ca aceasta să ajungă în urma implementării strategiei la un
nivel de convergență economică de 70 % față de media Uniunii Europene.
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru din cadrul Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru cuprinde
6 domenii strategice de dezvoltare, fiecare acestea având priorități și măsuri specifice.
Domeniile strategice sunt:
- Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă;
- Competitivitate economică, cercetare-dezvoltare și inovare;
-Resurse umane, incluziune socială, ocupare și sănătate;
-Mediu, eficiență energetică și schimbări climatice;
-Turism și patrimoniu cultural;
-Dezvoltarea rurală, agricultura și silvicultura.
Relevanța pentru dezvoltarea orașului Abrud
Problemele și provocările pe această componentă se regăsesc în mare parte printre problemele
identificate în studiul de fundamentare al SIDU Abrud. Prin urmare, obiectivele și măsurile cuprinse
în strategie la acest domeniu strategic au impact și asupra dezvoltării oraașului Abrud.
Susținerea cooperărării teritoriale cuprinsă în strategia regiunii Centru va ajuta la dezvoltarea
asocierilor UAT Abrud și la favorizarea dezvoltării zonei și a orașului. Implementarea strategiilor
teritoriale integrate la nivel microregional prin utilizarea de instrumente de tip ITI poate avea de
asemenea un impact asupra dezvoltării orașului.
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Măsurile care vor fi implementate la nivelul regiunii referitoare la creșterea competențelor personalului
APL de planificare urbană se vor resfrânge pozitiv și asupra personalului din cadrul UAT Abrud care
își poate de asemenea îmbunătății competențele în domeniu.
Progresele în ce privește extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii regionale de transport
(incluzând drumurile județene), chiar și în proximitatea zonei Moților Apuseni poate crește
conectivitatea zonei și a orașului, aceasta fiind o premise important pentru dezvoltarea acestuia.
Măsurile referitoare la dezvoltarea infrastructurii TIC la nivel regional va conduce și la creșterea
conectivității digitale la nivelul orașului.
Dezvoltarea capacității administrative la Nivelul Regiunii de Dezvoltare prin crearea Structurilor de
sprijin la nivel acestora oferă un sprijin concret în vederea elaborării, implementării și monitorizării
Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) la nivelul orașului.
De asemenea vor putea fi finanțate proiectele locale (vezi portofoliul de proiecte al SIDU Abrud) pentru
creșterea eficienței energetice a clădirilor din oraș.
Va fi susținut efortul comunității locale de dezvoltarea a unui sector turistic la nivelul orașului și zonei
prin formarea forței de muncă în domeniu, dezvoltarea infrastructurii turistice, renovarea clădirilor de
patrimoniu și valorificarea patrimoniului local.
Se poate oferi un sprijin semnificativ pentru dezvoltarea fermelor locale și orientarea lor către piață.

4.4. Documente strategice la nivel județean
Strategia de dezvoltare a județului Alba
Strategia de dezvoltare a județului Alba este documentul programatic care ghidează eforturile
administrației locale pentru dezvoltarea echilibrată și durabilă a județului în toate domeniile în care
Consiliul Județean și UAT-urile din județ au atribuții și responsabilități. Aceasta cuprinde, viziunea de
dezvoltare a județului și obiectivele de dezvoltare la nivel județean care vor fi realizate prin intermediul
portofoliului de proiecte ce vor fi implementate în perioada de programare 2021-2027.
Strategia de dezvoltare a județului este corelată cu strategiile de dezvoltare elaborate la nivel european,
național și regional.
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Viziunea de dezvoltare a județului Alba
La nivelul județului Alba, dezvoltarea este văzută ca fiind ”dezvoltarea unui ecosistem uman în care
proiectarea, implementarea și extinderea proiectelor creează complementar valoare socială și
economică pentru susținerea creșterii competitivității și coeziunii teritoriale”11
Documentul programatic prevede atragerea până în 2030 de investiții private care să genereze locuri
de muncă cu valoare adăugată și creșterea semnificativă a numărului de turiști.
Resursele care asigură dezvoltarea județului sunt:
1. Diversitatea existentă în rândul comunităților noastre;
2. Resursele naturale și culturale existente;
3. Rezultatele activităților acestor comunități pentru respectarea și promovarea valorilor și unicității
lor.
Conform viziunii de dezvoltare a județului Alba, acesta va fi în 2030:
1. Un județ care conectează, promovează și susține dezvoltarea afacerilor păstrând și atrăgând noi
companii;
2. Un județ care răspunde nevoilor cetățenilor prin servicii adevate, eficiente și de calitate;
3. Un județ care promovează posibilități de odihnă și recreere variate într-un cadru natural și o
atmosferă culturală de excepție;
4.Un județ în care asigurăm o administrare integră, transparentă și responsabilă, înțelegând că deciziile
pe care le luăm astăzi vor avea un ecou peste mai multe generații.
Valorile care ghidează procesul de implementare al strategiei de dezvoltare a județului sunt:
1. Respect - cetățenii fiind tratați egal, cu demnitate și compasiune
2. Onestitate - administrația acționând corect și cu integritate,
3. Răspundere - administrația fiind responsabilă pentru toate acțiunile întreprinse și în interacțiune cu
publicul
4. Angajament în furnizarea serviciului public pentru cetățenii județului, corect și echitabil.
Principiile pe baza cărora se implementează strategia de dezvoltare a județului sunt:

11

Strategia de dezvoltare a Județului Alba
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1. Coeziunea teritorială;
2. Dezvoltarea durabilă;
3. Integrarea și coordonarea;
4. Participarea și transparența;
5. Calitatea și responsabilitatea;
6. Adaptabilitate și flexibilitate.
Obiectivele strategice
Strategia de dezvoltare a județului are ca obiective strategice care sunt operaționalizate prin intermediul
unor obiective sectoriale:
Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea competitivității economiei
județului;
Obiective sectoriale:
Obiectiv sectorial 1.1:
Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate Durabilă: Creșterea gradului de conectivitate la
infrastructura de transport și la rețele de energie și TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și
vizitatori
Obiectiv sectorial 1.2:
Domeniul: Forță de muncă: Asigurarea necesarului de forță de muncă calificată și adaptată la cerințele
mediului de afaceri din județ
Obiectiv sectorial 1.3:
Domeniul: Specializare economică inteligentă: Diversificarea și modernizarea economiei și a
serviciilor publice prin dezvoltarea capacităților de cercetare, inovare și adoptarea tehnologiilor
avansate
Obiectiv sectorial 1.4:
Domeniul: Antreprenoriat și IMM-uri: Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a sectorului IMM în
vederea diversificării și creșterii competitivității economiei județene, cu precădere în domeniile
regionale de specializare inteligentă
Obiectiv sectorial 1.5:
Domeniul: Turism: Consolidarea sectorului turistic prin îmbunătățirea infrastructurii de profil în zone
rurale și urbane și diversificarea serviciilor pentru nișele cu potențial ale județului
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Obiectiv sectorial 1.6:
Domeniul: Agricultură: Creșterea veniturilor fermierilor și promovarea siguranței alimentare, prin
încurajarea unei agriculturi bazate pe activități cu valoare adăugată ridicată, produse bio și lanțuri de
furnizare integrate
Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor care asigură creșterea calității
vieții în zonele urbane și rurale ale județului
Obiective sectoriale:
Obiectiv sectorial 2.1:
Domeniul: Spațiul public: Creșterea atractivității, funcționalității și siguranței spațiului public cu
asigurarea de măsuri de adaptare pentru persoane cu dizabilități;
Obiectiv sectorial 2.2:
Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație, sănătate și servicii sociale: Creșterea
coeziunii sociale prin asigurarea accesului cetățenilor, cu precădere al celor proveniți din comunități
marginalizate și din grupuri defavorizate, la servicii de educație, sănătate și sociale;
Obiectiv sectorial 2.3:
Domeniul: Utilități publice de bază: Modernizarea rețelelor de infrastructură edilitară și adaptarea lor
la măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și la tehnologii de reducere a poluării aerului, solului
și apelor;
Obiectiv sectorial 2.4:
Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile cultural-sportive și de recreere: Protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural, concomitent cu diversificarea oportunităților atractive de petrecere a
timpului liber pentru locuitorii județului.
Obiectivul strategic 3: Asigurarea unui mediu curat, rezilient și sigur pentru dezvoltarea durabilă a
județului, menținerea calității peisajului și creșterea atractivității acestuia pentru locuitori și turiști.
Obiective sectoriale:
Obiectiv sectorial 3.1:
Domeniul: Patrimoniul natural, biodiversitatea și infrastructura verde: Protejarea și conservarea
biodiversității și dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre;
Obiectiv sectorial 3.2:
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Domeniul: Schimbări climatice, riscuri și reziliență la dezastre: Creșterea capacității de prevenire și
gestiune a riscurilor, respectiv de adaptare a județului la schimbările climatice;
Obiectiv sectorial 3.3:
Domeniul: Eficiență energetică și energie verde: Reducerea emisiilor cu efect de seră, prin promovarea
eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile;
Obiectiv sectorial 3.4:
Domeniul: Deșeuri și economie circulară: Prevenirea generării și depozitării deșeurilor, prin creșterea
gradului de reciclare, tratare și valorificare în scop energetic
Obiectiv sectorial 3.5:
Domeniul: Poluare: Reducerea surselor de poluare și a procesului de degradare a factorilor de mediu
de pe teritoriul județului Alba rezultată din activități antropice.
Obiectiv strategic 4: Intărirea capacității de management al dezvoltării, a accesibilității și calității
serviciilor publice furnizate de administrația publică locală.
Obiective sectoriale:
Obiectiv sectorial 4.1:
Domeniul: Digitalizare, cooperare și transparență: Implementarea de soluții TIC, de implicare
comunitară, comunicare și transparentizare pentru furnizarea de servicii publice adaptate schimbărilor
sociale și nevoilor comunităților locale;
Obiectiv sectorial 4.2:
Domeniul: Capacitate administrativă: Asigurarea resurselor umane, financiare, logistice, tehnice și
informaționale pentru managementul eficient al dezvoltării județului.

Relevanța pentru dezvoltarea orașului Abrud
Strategia de dezvoltare a județului este documentul programatic de dezvoltare care implică direct
administrația locală a orașului Abrud deoarece implementarea acesteia se face în cadrul parteneriatului
dintre Consiliul Județean Alba și administrațiile locale de pe teritoriul județului și mai ales cuprinde
obiective specifice ce urmează să fie realizate la nivelul orașului.
Strategia de dezvoltare a județului Alba are în vedere reducerea disparităților de dezvoltare dintre zona
de Est a județului (mai dezvoltată) și cea de Vest (mai puțin dezvoltată) prin orientarea cu prioritate a
investițiilor publice către aceasta din urmă care cuprinde zona Munților Apuseni.
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Obiectivele de dezvoltare propuse vor contribui direct sau indirect la dezvoltarea orașului prin impactul
pe care îl au asupra creșterii gradului de conectivitate al acestuia la rețeaua de transport și la rețele de
energie și TIC, asigurarea necesarului de forță de muncă calificată la nivelul județului care cuprinde și
nevoile angajatorilor de la nivelul orașului, dezvoltarea infrastructurii turistice care este o direcție de
dezvoltare asumată la nivel local, dezvoltarea spiritului antreprenorial, susținerea fermierilor locali,
adaptarea spațiilor publice la nevoile persoanelor cu dizabilități (accesibilitatea), dezvoltarea
infrastructurii locale, protecția și valorificarea patrimoniului cultural, adaptarea la schimbările
climatice, îmbunătățirea accesului nediscriminatoriu la educație, sănătate și servicii sociale și
susținerea
materialelor

reciclării
și

combaterea poluării la
nivel local.
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Capitolul V
Direcții strategice în dezvoltarea orașului Abrud
5.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii locale
Dezvoltarea, extinderea, modernizarea infrastructurii locale constituie una din prioritățile majore nu
doar la nivel local, ci și regional și național. Un prim segment al infrastructurii care trebuie extins /
construit și modernizat îl constituie infrastructura tehnico – edilitară, care potrivit directivelor europene
și programelor naționale bazate pe fonduri europene, precum de exemplu, Programul Operațional
Regional, este constituit din rețelele de alimentare cu apă, canalizare. Orașul Abrud trebuie ca prin
accesarea de fonduri europene și investiții din bugetul local să își modernizeze și să extindă în primul
rând rețeaua de distribuție a apei potabile, dar și găsirea unor noi posibile surse de alimentare. Rețeaua
de apă a orașului Abrud este formată din conducte în lungime de cca 13 km, cu o vechime foarte mare
între 15-30 ani, în majoritate din oțel zincat și oțel, care sunt deteriorate și au pierderi de apă în mai
multe puncte, fapt ce constituie un pericol pentru alimentarea cu apă a consumatorilor. Obiectivul
general este de a continua dezvoltarea infrastructurii de apă și de canalizare din orașul Abrud prin
creșterea cantității de ape reziduale colectate și tratate și a furnizării de apă potabilă și prin
îmbunătățirea calității apei potabile. Acest lucru va asigura respectarea normelor UE, în special a
Directivei din 1991 privind apele reziduale urbane și a Directivei din 1998 privind apa potabilă. Prima
normă este menită să protejeze mediul înconjurător de apele uzate urbane și de evacuările industriale,
iar a doua vizează protejarea sănătății oamenilor împotriva contaminării apei pentru consumul uman.
Canalizarea în orașul Abrud este realizată în sistem separativ. Apele menajere ale localității sunt
preluate de canalul colector principal prin tuburi ovoide și sunt deversate în râul Abrudel fără epurare.
Apele pluviale sunt conduse prin tuburi de beton circular cu Dn200 – 400 mm spre râul Abrudel. Două
stații de tratare a apelor uzate sunt în construcție în Abrud și Baia de Arieș. În ceea ce privește apele
uzate, infrastructura va permite tratarea, conform normelor UE. Stația de epurare Abrud va avea rolul
de a deservi cu servicii de epurare a apelor uzate populația situată în zonele montane cu densitate
scăzută, fiind estimat ca vor fi preluate anual ape uzate vidanjate de la circa 570 locuitori. Operatorul
Apa CTTA SA Alba a lansat în 2020 prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație
pentru proiectarea și execuția de lucrări pentru construirea Stațiilor de epurare apă uzată Abrud și Baia
de Arieș și reabilitarea Stațiilor de tratare apă potabilă Zlatna și Mihoiești. Pornind de la situația
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existentă și deficiențele identificate pentru cele două Sisteme Zonale de Alimentare cu apă (SZA Zlatna
și SZA Apuseni) respectiv cele două Aglomerări pentru colectarea – epurarea apelor uzate (Abrud și
Baia de Arieș), și în baza rezultatelor analizei opțiunilor din cadrul Studiului de Fezabilitate s-au
prevăzut pentru acestea lucrări de investiții pentru dezvoltarea sistemelor existente de apă potabilă și
apă uzată”, se precizează în caietul de sarcini aferent documentației. Valoarea totală estimată este de
40.174.370 de lei, fără TVA, proiectul fiind finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare –
POIM. Obiectivul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii în sectoarele de apă și
canalizare din localitățile din județul Alba incluse în proiect, în vederea îndeplinirii obligațiilor de
conformare cu angajamentele de tranziție și cu obiectivele intermediare convenite între Comisia
Europeana și Guvernul României pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a Comisiei Europene
cu privire la colectarea și tratarea apelor uzate urbane Populația totală în zona de colectare-vidanjare a
stației de epurare ape uzate Abrud este de 10.150 locuitori, dintre care 4.708 sunt racordați la rețelele
existente sau noi de canalizare. Direcția nouă în ce privește apele menajere și uzate, dar și colectarea
celor pluviale o constituie reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare pe o suprafață de 6 km,
racordarea la canalizare a locuințelor neracordate și o eficientizare a epurării apei, toate acestea prin
realizarea de noi racorduri și branșamente. În ce privește sistemul de colectare a apei pluviale, sunt
destule străzi care urmează a fi modernizate și unde se vor realiza sisteme de canalizare pentru apele
puviale, iar în alte locuri se vor curăța șanțurile și rigolele de scurgere.
Rețeaua de distributie a energii electrice – Sistemul de iluminat public este o infrastructură tehnicoedilitară specifică, compusă din :


Rețele electrice de joasă tensiune supraterane sau subterane, destinate iluminatului public;



Stâlpi de susținere a rețelei, respectiv a corpurilor destinate iluminatului public;



Posturi de transformare, puncte de aprindere și cutii de distribuție aeriene, terane sau

supraterane, destinate exclusiv iluminatului public;


Echipamentele de comandă, automatizare, măsurare și control;



Corpuri de iluminat, console, accesorii.

Alimentarea cu energie electrică a orașului Abrud se face prin 4 linii de 20 kv ce pleacă din stația de
transformare de 110/20kV amplasată la Gura Roșiei și prin punctul de alimentare (PA). Posturile de
transformare sunt alimentate de liniile de 20 kV, o parte din cabluri subterane (zona blocurilor) și o
parte aeriană pe stâlpi de beton. Posturile de transformare din Abrud sunt atât de tip aerian cât și în
construcție zidită. Consumatorii industriali și cei casnici sunt alimentați prin rețele de 0,4 kV aeriene,
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iar în zona blocurilor prin cabluri subterane. Direcția este de a înnoi rețeaua de distribuție a energiei
electrice, de a o extinde și la consumatorii noi, precum și de a eficientiza consumul la rețeaua publică.
Trebuie ținut cont că la nivelul anului 2017 erau raportate un număr de 6 gospodării neeletrificate în
Abrud, iar la nivelul anului 2015 consumul pe cap de locuitor a crescut în Abrud cu 15,3% față de anul
2008. De aici reiese că este necesară extinderea și modernizarea rețelei electrice. Potrivit Strategiei
Județului Alba în domeniul energiei 2018-2023 , conform simulărilor, energia solară ar fi potrivită
pentru orașul Abrud, pentru că ar fi produsă o cantitate de 1510 kWh m2 / an. Din Strategia Județului
Alba în domeniul energiei 2018-2023 reiese că deja s-au făcut pași considerabili. Datele arată că s-a
eficientizat și îmbunătățit în primul rând consumul public de energie electrică. Față de anul 2009 , când
erau la nivel stradal un număr de 497 de corpuri de iluminat public și un consum la iluminatul public
de 195 MWh, la nivelul anului 2016 numărul corpurilor de iluminat public a crescut la 590 iar consumul
aferent lor a scăzut la 185 MWh (SURSA: Strategia Județului Alba în domeniul energiei 2018-2023,
p. 36).
Rețeaua de distribuție a energiei termice – În prezent în orașul Abrud încălzirea se realizează prin
centrale termice individuale sau sobe de încălzire pe bază de lemne. Încălzirea fondului de locuințe
existent în blocuri se realizează prin patru centrale termice, cu funcționare pe combustibil lichid ușor;
dintre acestea două nu mai funcționează datorită uzării avansate. La nivelul anului 2020 s-au început
lucrări de înlocuire a rețelei de distribuție a energiei termice către consumatorii abrudeni. Direcția de
dezvoltare în ce privește eficientizarea termică este înlocuirea și dezvoltarea rețelei de distribuție a
energiei termice și extinderea ei, precum și eficientizarea prin sisteme alternative, nepoluante și „verzi”
de producere a energiei termice.
Infrastructura de gestionare a deșeurilor: Stația de transfer de la Abrud are o capacitate de 2000
tone/an și, în prezent, asigură transferul deșeurilor municipale colectate în amestec de pe teritoriul
localităților Abrud, Ciuruleasa și Mogoș. În condițiile directivelor europene în ce privește protejarea
mediului și selectarea responsabilă a deșeurilor se impune eficientizarea continuă a sistemului de
colectare și de selecție pe categorii a deșeurilor de pe raza orașului Abrud. O direcție complementară
ar consta în încurajarea parteneriatului public – privat în ceea ce privește gestionarea deșeurilor și
reciclarea lor.
Orașul Abrud are în vedere dezvoltarea rețelei de drumuri din localitate prin modernizarea celor
existente și prin crearea unora noi în condițiile în care se continuă construirea de noi locuințe. De
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asemenea se are în vedere și modernizarea și eficientizarea mobilității urbane prin modernizarea
sistemului de transport public și prin realizarea unui sistem de transport alternativ.
Tot în ce privește infrastructura, de această dată cea de utilități publice, prin asocierea între cele 2 orașe:
Câmpeni și Abrud se dorește realizarea unei rețele de gaze naturale pentru a oferi locuitorilor din cele
2 localități posibilitatea încălzirii din mai multe surse. Direcția de dezvoltare a infrastructurii prevede
și proiecte de investiții de reabilitare SA 12 Abrud, conform Masterplan Județean pentru Infrastructura
de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040); Investiții de reabilitare și extindere rețele canalizare GA 07
Abrud, conform Masterplan Județean pentru Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040);
Reabilitare clădiri proprietatea UAT; Reabilitare termică și energetică a construcțiilor a sediului
poliției; Reabilitarea termica și alimentarea cu energie regenerabila la Centrul de îngrijire și asistență
pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud. Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe (acest proiect
este sinergic și cu cele de mediu prin reducerea amprentei de CO2), toate prevăzute în Strategia de
Dezvoltare a Județului Alba pe următoarea perioadă de timp.
În ce privește iluminatul public administrația are în vedere un proiect amplu de modernizare și
extindere iluminat public.
Nici infrastructura culturală nu va rămâne mai prejos deoarece administrația abrudeană dorește
realizarea unui așezământ cultural, proiect care este în sinergism cu direcția de valorificare, conservare
și dezvoltare a tradițiilor și obiceiurilor din oraș și localitățile limitrofe. Nici infrastructura sportivă nu
va rămâne mai prejos deoarece pentru următorul orizont de timp de zece ani se propun și în Strategia
de Dezvoltare a județului Alba o serie de proiecte precum: Construire bazin înot; Construire patinoar
artificial; Modernizare arena sportiva (stadion), toate menite să vitalizeze viața în oraș și posibilitățile
de recreere și petrecere a timpului liber într-un mode plăcut.
Prin programul 4.2a-1: Infrastructura (logistica) administrativă: Construcția, extinderea, reabilitarea,
modernizarea și dotarea spațiilor cu destinație administrativă; dotarea serviciilor publice cu
echipamente se are în vedere realizarea proiectului de Achiziție utilaje necesare serviciilor publice.

5.2. Dezvoltarea unui sector privat bazat pe firme mici și mijlocii
România este țara din UE cu cea mai rapidă creștere economică din 2000 în 2013. Exporturile României
au crescut de 8 ori între 1995 și 2014. Conform raportului “Doing Business” al Băncii Mondiale 2016,
înființarea unei firme durează în medie 8 zile în România, față de 4 zile în Franța, 5 zile în Marea
Britanie și 6 zile în Italia. In privința conectării la curent electric, România se afla pe o pozitie
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îngrijorătoare (locul 133 din 189 de economii ale lumii). De asemenea, obținerea unei autorizații de
construcție situează România pe locul 105, necesitând peste 15 proceduri administrative și peste 257
de zile pentru obținerea sa. O guvernare inteligentă înseamnă implicarea banilor privați în investițiile
publice. Parteneriatul Public Privat, concesiunile de lucrări și servicii precum și alte modele de atragere
a capitalului privat în realizarea de investiții publice în orașul Abrud pot încuraja dezvoltarea unor
sectoare ale economiei: construcții, prelucrarea lemnului, confecțiile, comerțul, industriile extractive și
de prelucrare a metalelor. Cu cât reușim să atragem mai mult capital privat în economie cu atât vom
avea locuri de muncă mai multe și mai bine plătite, venituri mai mari la taxe locale și un nivel de trai
mai ridicat. Câteva măsuri sau direcții pentru dezvoltarea unui sector privat bazat pe firme mici și
mijlocii (în prezent există mai multe microîntreprinderi și prea puține firme mici) sunt: oferirea de către
administrația locală și județeană de oportunități pentru dezvoltarea de afaceri pentru antreprenori, dar
și pentru firmele străine (scutiri de taxe și impozite pe anumite perioade, punerea la dispoziție a unor
terenuri sau clădiri unde investitorii să poată să își deschidă afacerile, atragerea de investitori și pe alte
domenii, oferirea de către administrația locală de consultanță pentru stabilirea acestor parteneriate
publice – private și atragerea de fonduri și prin aplicarea unor proiecte europene, crearea unor asociații
de întreprinzători la nivel local care să se implice în dezvoltarea orașului prin parteneriatul cu
administrația locală, facilități acordate locuitorilor calificați în domeniile de bază pentru oraș, pentru
menținerea lor pe piața muncii locale și pentru a evita fenomenul migrației). Deși la nivelul legislației
naționale sunt încă destule bariere pentru cei care vor să își deschidă o firmă, administrația din Abrud
poate contracara acest minus prin oferirea unor facilități, de la eficientizarea la nivel local a pașilor care
țin de deschiderea unei firme sau de realizare a unui parteneriat public – privat, până la oferirea unor
facilități precum sunt cele amintite anterior. La aceste măsuri pot fi adăugate și cele referitoare la
consultanța în domeniul proiectelor europene pentru antreprenori sau în ceea ce privește realizarea
acestor parteneriate. Atragerea capitalului privat în economia orașului Abrud nu poate fi o activitate
pasivă, de așteptare a investitorilor. Aceștia trebuie stimulați și atrași prin activități concrete, prin care
le sunt prezentate oportunități și facilități pentru ca afacerea lor să poată să ia naștere și să reziste și să
se dezvolte în timp. Organizarea unei structuri, a unui compartiment sau mai simplu angajarea unui
număr de 3-4 experți în consiliere antreprenorială precum și în informații privind atragere de fonduri
europene prin depunerea de proiecte trebuie să constituie o prioritate de viitor pentru administrația
orașului Abrud dacă se dorește dezvoltarea sectorului privat și atragerea de noi investitori. De
asemenea, valorificarea resurselor naturale și pur și simplu a zonelor pitorești sau a unor tradiții și
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obiceiuri ar duce spre dezvoltarea și investirea în sectorul HoReCa și în turism, un potențial major
generator de venituri care din păcate în ultimii ani a trenat. Dezvoltarea urbană sustenabilă a Abrudului
presupune o implicare tot mai mare a sectorului privat și conlucrarea acestui sector cu administrația
locală, în condițiile în care acest sector joacă atât un important rol financiar, cât și un rol de cunoaștere,
inovare și expertiză, precum și un important rol în păstrarea forței de muncă, în condițiile în care după
anii 2000 întreprinderile de stat și sectorul minier au intrat în colaps și în faliment.

5.3 Dezvoltarea socială bazată pe analiza nevoilor și o ofertă de servicii sociale
Rolul administrației locale din Abrud este de a asigura acordarea Asistenței Sociale prin:
- dezvoltarea sau înființarea de servicii proprii, instituții de asistența socială;
- concesionarea de servicii sociale unor furnizori de servicii sociale specializați, acreditați în condițiile
legii (unități de asistență medico-socială, asociații sau fundații, culte religioase, persoane fizice);
- finanțarea asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează
unități de asistență socială, în baza standardelor obligatorii de calitate, cu proceduri și planuri
intervenție și asistență, cu monitorizarea, evaluarea costurilor, eficienței serviciilor sociale acordate, în
conformitate cu actele normative în vigoare.
Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor
sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de
dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și
creșterii calității vieții. O măsură importantă pentru dezvoltarea socială este analiza nevoilor și
corelarea ofertei de servicii sociale cu necesitățile la nivel social. La nivelul Abrudului o primă direcție
de acțiune ar putea să o constituie diversificarea rețelei de servicii sociale. În condițiile în care rata
îmbătrânirii este în creștere și demografia în scădere la fel ca și natalitatea s-ar impune crearea unor
centre de zi pentru vârstnici, precum și diversificarea serviciilor sociale la domiciliu, pentru persoanele
vârstnice precum și pentru cele cu dizabilități. Apoi se impune o creștere a numărului a asistenților
sociali, care sunt depășiți la nivelul orașului de numărul persoanelor care necesită asistare. De asemenea
lipsesc servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități precum existenta unor centre specializate. Altă
direcție ar fi cea pentru asistarea și oferirea de servicii sociale persoanelor defavorizate, marginalizate
precum și persoanelor care se află sub adicția de alcool. Nu există centre specializate în acest sens
pentru suport în cazul adicțiilor. La nivelul local se constată și o slabă implicare a ONG urilor,
asociațiilor și fundațiilor și chiar a Bisericii în ceea ce privește diversificarea și consolidarea ofertei de
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servicii sociale. Aceasta atât datorită legislației naționale care prevede o serie de formalități pentru cei
care doresc să se acrediteze în sistemul serviciilor sociale, dar și datorită lipsei

5.4. Dezvoltarea de parteneriate pentru dezvoltare: GAL-uri, Asociații Intercomunitare
Numeroase acțiuni și numeroase ținte pot fi atinse doar prin rezolvarea lor și găsirea soluțiilor viabile
în cadrul unor parteneriate. Abrudul trebuie să urmeze trendul altor orașe, cu atât mai mult cu cât în
ultimii ani încheierea de parteneriate între instituții, înființarea unor asociații intercomunitare sau între
mai multe orașe, dezvoltarea unor grupuri de acțiune locală care să cuprindă stakeholderi din mai
multe domenii de activitate și din sfera publică și privată constituie căile cele mai bune pentru
rezolvarea multor probleme de care comunitatea abrudeană se lovește. Absorția de fonduri din proiecte
cu finanțare nerambursabilă de cele mai multe ori presupune realizarea unor astfel de parteneriate, fie
cu alte orașe sau între parteneri din domenii și sectoare diferite de activitate din Abrud, tocmai pentru
simplul fapt de a oferi comunității și beneficiarilor vizați servicii integrate. Principiile realizării de
parteneriate și al programării reprezintă elemente esențiale pentru dezvoltarea comunității, iar
planurile de dezvoltare trebuie realizate de jos în sus pentru a cuprinde necesitățile reale, identificate
obiectiv. Participarea populației și a stakeholderilor va contribui la creștere spiritului de inițiativă a
cetățenilor, la implicarea tuturor, nu doar a factorilor de decizie ci și a păturilor vulnerabile în procesul
de luare a deciziilor și la responsabilizarea comunității pentru deciziile luate pentru întreg procesul de
dezvoltare. Implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a parteneriatului
dintre administrația publică locală, organizațiile comunitare și businessul privit în direcția soluționării
problemelor locale, organizațiile comunitare și businessul privat în direcția soluționării problemelor
comunitare.
Un alt exemplu este și Asociația „Împreună pentru Abrud” a fost constituită de specialiștii
Centrului Comunitar Resursă Abrud, în asociere cu Consiliul Local Abrud și are ca scop identificarea,
inițierea, susținerea și implementarea de proiecte și programe care să contribuie la dezvoltarea durabilă
a zonei Munților Apuseni, în contextul promovării economiei sociale, a inițiativelor în domeniul
dezvoltării sociale și comunitare, precum și din punct de vedere cultural, spiritual și sportiv. Stabilirea
unei viziuni, a misiunii si a obiectivelor strategice pentru dezvoltarea orașului în următorii 10 zece ani
constituie un prim pas pentru asigurarea unei administrații locale eficiente care să genereze dezvoltare
durabilă.
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Percepția clasică conform căreia actul administrativ este compus dintr-o serie de decizii politice
adaptate unor circumstanțe mereu schimbătoare în lipsa stabilirii unei direcții clare de dezvoltare este
total neproductivă.
O strategie de dezvoltare durabilă rezultată în urma unui proces serios de analiză a mediului
intern și extern și prin consultarea tuturor factorilor de interes va ajuta întotdeauna o autoritate publică
locală să înfrunte un viitor nesigur.
5.5. Creșterea calității serviciilor educaționale la nivel local
Implementarea unor programe de tip scoala după școală sau școala a doua șansă sunt câteva dintre
soluțiile prin care administrația locală poate veni în parteneriat cu instituțiile de învățământ pentru
creșterea calității procesului educațional. Calitatea serviciilor educaționale presupune o sferă mai largă
de acțiuni: implementarea de proiecte integrate de măsuri care să crească adiacent procesului
educațional de la școală cunoștințele elevilor, amenajarea și utilare spațiilor de învățământ și creșterea
eficienței lor energetice, dotarea acestor spații cu bani de la bugetul local, din proiecte europene sau
din încheierea unor parteneriate publice – private prin obținerea unor sponsorizări sau intervenții
directe ale stakeholderilor locali.
Pentru creșterea calității procesului educațional, se are în vedere și modernizarea sălii de sport de la
școală, lucru menționat și în Strategia de Dezvoltare a Jud. Alba.
De asemenea, pentru creșterea procesului educațional în rândul copiilor cu dizabilități se are în vedere
și un proiect de dotare și amenajare exterioară pentru CIA Abrud, acțiune care vin și în completarea
direcțiilor de dezvoltare prin sprijinirea grupurilor vulnerabile și prin creșterea calității serviciilor
sociale, toate în concordanță cu Strategia de Dezvoltare a Jud. Alba.
5.6. Digitalizarea administrației locale
Guvernarea digitală definește generic utilizarea noilor tehnologii de comunicare și a aplicațiilor
informatice de către administrația publică centrală și locală, în scopul eficientizării activității aparatului
administrativ și a creșterii calității serviciilor publice. La nivel internațional există o serie de studii care
analizează gradul de digitalizare al unei țări , guvernarea digitală fiind una dintre componentele
evaluate. România se situează printre ultimele țări în clasamentele efectuate de către studiile
menționate mai sus, astfel: Locul 67 din 193, conform studiului ONU, dar pe ultimul loc în cadrul
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țărilor membre UE • Locul 28 din 28, conform raportului DESI , Locul 54 din 63, conform raportului
IMD World, fiind pe penultimul loc în cadrul țărilor membre UE.
România a aderat în 2011 la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă, asumându-și să
promoveze transparența, implicarea cetățenilor, lupta împotriva corupției și exploatarea noilor
tehnologii în consolidarea guvernării. Rapoartele intermediare ale OGP arată însă că în România
implementarea acestui angajament este limitată și din acest motiv implicarea cetățenilor la luarea
deciziilor la nivel local continuă să fie una nesemnificativă.
O platformă digitală integrată care să ofere servicii online și unde cetățeanul să poată fi consultat
este utilă oricărei administrații, inclusiv pentru Abrud și are mai multe beneficii. În primul rând
facilitează interacțiunea dintre administrația publică locală și cetățeni, transpune apoi comunicarea cu
cetățenii într-o singură platformă a mai multor ghișee sau servicii, simplifică munca de zi cu zi a
funcționarilor publici prin procesul automatizării, permite accesul mai rapid la date și stocarea
electronică, accesibilitate oricând și oriunde există internet, crește gradul de satisfacție al cetățenilor;
cetățenii pot raporta simplu și rapid o problemă din spațiul public online, crește eficiența funcționarilor
publici prin eliminarea procedurilor birocratice, reduce și optimizează costurile operaționale din cadrul
instituției publice; oferă servicii publice online pentru depunere și eliberare de documente; cetățenii
pot să se programeze și să știe intervalul orar când vor fi serviți la ghișeele unde încă nu e posibilă
digitizarea sau unde e nevoie de semnătura lor; cetățenii pot achita taxele și impozitele online, direct
pe siteul instituției; poți avea administrația locală la un click distanță; ședințe online interne și audiențe
realizate de acasă online; sesizările și înregistrările se salvează într-un singur loc; în curând posibilitate
de semnătură electronică pentru cetățeni; O astfel de platformă digitizată și o astfel de administrație
digitală, cum se dorește să fie Abrudul, oferă servicii integrate variate și diverse pentru toți cetățenii și
facilitează interacțiunea cu cetățenii , reducerea birocrației și simplificarea muncii funcționarilor
publici.
Obiective propuse:
Transparență: Creșterea transparenței autorităților publice locale din Abrud prin dezvoltarea unei
platforme de date deschise ce va oferi societății civile și publicului larg posibilitatea de a monitoriza și
evalua rezultatele actului de guvernare locală
Eficiență: Reducerea efortului de publicare a datelor deschise de către funcționarii publici prin
automatizare sau prin punerea la dispoziție a unor instrumente cât mai ușor de utilizat
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Inovație: Creșterea capacității dezvoltatorilor de software de a integra în produsele lor fluxuri de date
oficiale ce sunt gestionate de autoritățile publice din Abrud
Implicare civică: Promovarea utilizării datelor deschise de către cetățeni pentru o înțelegere mai bună
a localității în care trăiesc și modul în care este administrată precum și pentru a adopta un comportament
civic responsabil

5.7. Creșterea calității serviciilor medicale și implementarea unor programe de promovare a
sănătății publice

Strategia națională pentru asigurarea calității în sistemul de sănătate, pentru perioada 2018-2025
„Calitate în sănătate” este documentul de referință care, alături de Strategia Națională de Sănătate 20142020, promovează calitatea ca factor de stabilitate a dezvoltării durabile a societății românești prin
determinarea și atingerea unor repere de calitate în sectorul de sănătate. Abrudul la fel ca și alte
administrații locale trebuie să crească în ce privește diversificarea ofertei medicale și a calității
serviciilor medicale. Acest lucru se poate face doar prin colaborarea administrației locale în parteneriate
cu instituțiile medicale de stat sau private, prin accesarea de fonduri nerambursabile pentru
îmbunătățirea condițiilor din spital, din cabinetele medicale private, din clinici, cât și pentru creșterea
calității actului medical. Pentru o dezvoltare armonioasă și durabilă a Abrudului și a comunității de aici
sunt necesare și implementarea de programe de promovare a sănătății publice ,în special în rândul
categoriilor defavorizate și campanii de informare și conștientizare a importanței vaccinării de exemplu
sau de recunoaștere a manifestării unor boli pentru copiii cu vârste până la 5 ani sau în cazul persoanelor
adulte. Realizarea unor servicii integrate în domeniul medical care să cuprindă și actul medical în sine
și asistența la domiciliu și servicii de prevenire și educație în domeniul sănătății și igienei personale.

5.8. Dezvoltarea turismului și serviciilor în zonă
Dezvoltarea turismului pentru orașul Abrud și pentru întreg arealul înconjurător și din vecinătatea
Abrudului in perioada actuala și atribuirea rolului de sector economic prioritar reprezintă un deziderat
al administrației locale abrudene și totodată ținta revigorării mai multor sectoare și domenii adiacente
și deopotrivă „motorul” păstrării tradițiilor și meșteșugurilor zonale. În ultimii ani, România a devenit
o destinație preferată pentru mulți europeni (mai mult de 60% dintre turiștii străini provin din țările
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membre UE). Și Abrudul și orașele și satele din jur merită din plin să atragă turiștii din țară și de peste
hotare. Abrudul și zonele din jurul său sunt înzestrate atât cu peisaje pitorești, cu vestigii istorice dar și
cu o serie de tradiții, meșteșuguri și obiceiuri unice în țară și peste hotare ceea ce face Abrudul un punct
de reper pentru cei care vor să petreacă timp de calitate, să se recreeze și să vadă lucruri deosebite.
Bogăția resurselor situează Abrudul pe harta turismului național și internațional, rural și montan,
cultural și etnografic, istoric, patrimonial și chiar religios prin edificiile și vestigiile istorice și
religioase. Câteva din obiectivele imediate avute în vedere de administrația locală din Abrud trebuie să
fie:


reconsiderarea locului turismului intern și atragerea de turiști din județele limitrofe și din țară

• impulsionarea circulației turistice interne prin asigurare unor parteneriate în materie de turism cu alte
administrații din jur dar și cu stakeholderii din mediul HoReCa;
• creșterea numărului vacantelor petrecute de romani in tara;
• creșterea ponderii cheltuielilor
• atragerea cât mai multor segmente de consumatori atât din interior, cât și de străini prin servicii și
pachete turistice integrate (vizite, itinerarii combinate cu învățarea unor meșteșuguri prin workshopuri,
a unor dansuri și obiceiuri, în care turistul să fie actorul activ principal)
• recâștigarea piețelor pierdute după 1989 si penetrarea pe noi piețe turistice;
• fidelizarea clientelei turistice actuale;
• crearea unei imagini sugestive a Abrudului ca destinație turistică plină de inedit dar și pe buzunarul
unei palete largi de clientelă;
• sugerarea unei imagini de multilateralitate a ofertei, care poate să satisfacă o gama diversificata de
motivații si preferințe turistice;
• comunicarea unei imagini cat mai exacte a produselor turistice abrudene și crearea unor branduri
locale (fie din promovarea unor meșteșuguri și obiecte sau mâncăruri și băuturi existente, fie prin
promovarea unor tradiții, dansuri sau obiceiuri proprii abrudenilor și zonei din care fac parte)
• atragerea unor segmente ale populației pentru care activitățile practicate în aer liber reprezintă un hobby
• stimularea tuturor categoriilor de tineri care ar putea fi interesați în practicarea unor activități sportive,
cu caracter general
Diversitatea ofertei turistice pe care o are Abrudul și arealul înconjurător, de la turismul cultural
(istoric – arhitectural, religios, etnografic), la turismul urban și rural (pentru comunele din jur),
ecoturismul, turismul activ montan și de aventură constituie atuuri pentru Abrud și îl recomandă ca
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destinație turistică importantă pe harta orașelor din România, în zorii unei competiții din ce în ce mai
acerbe a orașelor de a atrage capital uman turistic care să rămână perioade de timp mai mari în zonă și
care să resusciteze prin plata serviciilor și pachetelor turistice zona și economia Abrudului în condițiile
în care multe sectoare ale industriei au intrat în colaps sau se dezvoltă mult prea lent.
Câteva oportunități pentru dezvoltarea turistică în zona Abrudului sunt:

Mocănița care

constituie atracția de căpătâi pentru cei care doresc să se întoarcă în timp și să petreacă câteva ore în
peisaje montane pitorești, Castellumul de la Abrud – fortificație romană care constituie o atracție pentru
pasionații de istorie, Casa Gheorghe Haza – pasionat interpret de doine, cel care cânta „Țarina
Abrudului” , Casa Almășan – renumit meșter curelar, Școala Fetelor Moților – construită în 1880,
Bisericile Adormirea Maicii Domnului și Sfinții Apostoli construite în deceniul 8 al sec al XVIII-lea
și care sunt mărturia răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan și unde sunt îngropați eroi ai revoluției de la
1848, eroi din cele 2 războaie mondiale și Ioan Micu, fondatorul învățământului pedagogic din Abrud,
Casa în care s-a născut Petru Dobra, prefectul ținutului Zlatna, ucis pe timpul lui Avram Iancu de
soldații lui Hatvani, Casa în care s-a născut Titus Fodor, eroul de la Mărășești. Sunt doar câteva
mențiuni care situează și trebuie să așeze Abrudul pe harta destinațiilor turistice demne de vizitat.

5.9. Creșterea conectivității la nivel intraurban și regional
Creșterea accesibilității, conectivității și siguranței prin dezvoltarea unei infrastructuri de transport
rutier moderne si durabile constituie un prim pas pentru dezvoltarea Abrudului și a regiunii în care
orașul se află. Modelul îl poate constitui Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba, care, prin
parteneriatul dintre mai multe localități a generat un plus mare de creștere economică și de valoare.
Conexiunea de transport, dar și parteneriatele în diferite sectoare ale economiei, mai ales în turism
(adevărat potențial al zonei) constituie unul din motoarele și obiectivele Abrudului. Prea puține
administrații locale au înțeles că șansa unei dezvoltări mai rapide este cooperarea cu alte administrați
și conectivitatea la nivel interurban și intraregional prin coalizarea și crearea unor poli de creștere
economică. Conectivitatea este unul dintre principalele atuuri pe care o economie le poate avea pentru
a-și asigura dezvoltarea competitivă. Abrudul a pierdut prin poziționarea geografică care nu-i asigură
o conexiune rapidă la piețele de desfacere din țară și de peste hotare în special în ce privește industria
ușoară, confecțiile și turismul precum și promovarea meșteșugurilor și handmade-urilor locale.
Adițional, conectivitatea permite un mai bun flux al resurselor, în special a celor umane,
punând presiune atât asupra agenților economici cât și asupra angajatorilor pentru a-și dezvolta
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competitivitatea. Conectivitatea în mai multe segmente precum transportul, piețele de desfacere,
turismul și mediul HoReCa, proiectele europene și atragerea de fonduri constituie ținte pe care
Abrudul trebuie să le atingă pentru o dezvoltare durabilă și sănătoasă. Un oraș care vrea să se dezvolte
armonios este unul care este conectat intern și internațional, ai cărei cetățeni să beneficieze de un
sistem educațional ridicat, în localități prietenoase cu mediul și care să asigure o calitate a vieții
ridicată. Este un oraș conectat la tehnologie și la societatea digitală (așa numită conectivitate TIC și
SMART), un oraș conectat le tehnologiile moderne și la cele ale viitorului, un oraș conectat la
proiectele europene și la trendul orașelor din România și de peste hotare. Acestea trebuie să fie câteva
dintre țintele pe care Abrudul trebuie să le atingă. Planificarea dezvoltării rețelelor de transport de
persoane pentru facilitarea mobilității necesită și o abordare regională, în contextul în care numeroase
deplasări se desfășoară în afara limitelor administrative ale unui oraș/județ. Una dintre soluțiile privind
optimizarea și echilibrarea sistemului de transport de persoane constă în creșterea nivelului de
competitivitate a transportului public de călători intra și interjudețean, astfel încât acesta să devină o
alternativă atractivă în raport cu varianta transportului rutier individual. Infrastructura județeană de
transport subdezvoltată constituie o barieră pentru mobilitatea persoanelor și a traficului de mărfuri în
condiții facile în termeni de timp și siguranță. Accesibilitatea și conectivitatea nu sunt încă suficient
de bine dezvoltate, ceea ce împiedică o dezvoltare teritorială echilibrată.
Siguranța rutieră reprezintă o provocare, în condițiile în care, drumurile cu o singură bandă pe
sens sunt recunoscute ca fiind cel mai periculos tip de drum, cu medii de risc mult mai mari decât
autostrăzile. Ținând cont și de tendințele de creștere ale gradului de motorizare, există un risc ridicat
de sporire a numărului de accidente rutiere în anii următori dacă nu se iau măsuri preventive de creștere
a siguranței rutiere pe drumurile publice. O infrastructură eficientă pentru transportul public urban,
intra și interjudețean, va duce la beneficii imediate pentru mediu, dar și o mai bună mobilitate a forței
de muncă și conectivitate cu centrele economice, atracțiile turistice, etc. De aceea, Abrudul trebuie să
se focuseze și să continue demersurile și pentru modernizarea și extinderea rețelei de drumuri județene
care asigură conectivitatea.
Abrudul trebuie să țină seama și de obiectivele Agendei 2030 și Cadrului strategic european,
care încurajează investiții în infrastructură, conectivitate și echipamente digitale și de asemenea
conectivitatea în domeniul educației prin conectarea la o infrastructură educațională la nivel regional
și național, chiar internațional. Principiul conectivității prevăzut în diferitele directive și documente
europene și naționale, trebuie să constituie și una din liniile directoare din viitoarele documente
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programatice și de dezvoltare durabilă ale orașului Abrud precum și o prezență continuă în discuțiile
despre mobilitate.

5.10. Echilibrarea demografică prin reducerea migrației și readucerea abrudenilor plecați în
străinătate
Cazul Abrudului ar putea fi unul tipic pentru ilustrarea migrației forței de muncă și mai ales a tinerilor.
În condițiile falimentării unor întreprinderi, în condițiile diverselor schimbări legislative în plan
național, datorită lipsei unei strategii de dezvoltare coerente și a unui plan de acțiune cu măsuri concrete
pentru dezvoltarea sau revigorarea unor sectoare ale economiei și pentru asigurarea unei piețe de muncă
stabile, cu locuri de muncă în Abrud, mulți abrudeni au plecat la muncă în alte țări, din dorința de mai
bine. Fenomenul migrației poate fi redus printr-o serie de politici locale, corelate cu cele naționale și
europene. Conectivitatea constituie o soluție pentru dezvoltarea Abrudului în consonanță cu alte orașe
din județ sau din alte județe, conectivitate care poate să se manifeste în mai multe domenii ale vieții și
activității : de la educație, la turism , la ocupare forței de muncă pe piețe de muncă din apropierea
Abrudului, la dezvoltarea economică prin colaborarea stakeholderilor din mai multe zone, localități.
Un alt obiectiv pe care Abrudul trebuie să îl atingă este crearea de politici sociale pentru atragerea celor
care doresc să plece sau a celor plecați, pe piața muncii din Abrud și împrejurimi. Participarea
cetățenilor la luarea de decizii, ascultarea opiniei lor prin intermediul barometrelor și sondajelor
constituie factori importanți și determinanți pentru ca abrudenii să rămână sau să revină acasă. De
asemenea, administrația abrudeană poate lua și o serie de măsuri sociale, protecționiste pentru atragerea
sau fixarea forței de muncă în plan local prin acordarea de scutiri la plata unor taxe sau impozite locale
sau prin acordarea unor beneficii compensatorii. Migrația tinerilor poate fi ameliorată nu doar prin
crearea de locuri de muncă în sectoare deja existente, dar și prin încurajarea antreprenoriatului și a
soluțiilor și oportunităților oferite de o afacere. Un prim obiectiv în reducerea fenomenului migraționist
și în echilibrarea categoriilor de vârstă și a celor profesionale îl constituie identificarea și analizarea
factorilor care determină plecarea abrudenilor și al doilea obiectiv îl constituie identificarea unor soluții
pentru ameliorarea acestui proces și echilibrarea demografică a balanței între cei tineri și vârstnici dar
și soluții pentru re-atragerea celor plecați deja, un bun exemplu fiind cel practicat în orașe din vestul
țării, unde loturi de teren sunt date gratuit pentru construcția de case, sau unde sunt scutiți de anumite
taxe românii care se întorc și se stabilesc din nou în oraș.
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5.11. Dezvoltarea autoguvernării locale prin crearea de instituții inclusive și dezvoltarea unui
parteneriat cu cetățenii orașului
Guvernanță democratică locală: proces de luare a deciziilor privind politicile publice și de punere în
aplicare a acestor politici, care încurajează participarea tuturor părților interesate dintr-o localitate
(societatea civilă și toți stakeholderii din diferite domenii), consolidează responsabilitatea față de
cetățeni și receptivitatea la exigențele sociale, în interesul general. Guvernanța democratică locală și
descentralizarea constituie un cadru favorabil luptei împotriva sărăciei și nedreptăților, care permite
îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului și respectarea drepturilor omului (inclusiv a
drepturilor economice, sociale și culturale). Guvernanța democratică locală, prin implicarea tuturor
actorilor interesați în elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea politicilor locale, încurajează o
dezvoltare receptivă la drepturile și exigențele populației, în special a celor mai vulnerabile grupuri.
Abrudul nu ar trebui să facă excepție de la acest trend pozitiv, vizibil tot mai frecvent azi în orașele și
localitățile din țară. Autoritățile locale abrudene alese joacă rolul de agenți catalizatori ai guvernanței
locale și ai dezvoltării Abrudului în virtutea legitimității lor democratice, a proximității lor de cetățeni
și a capacității lor de a mobiliza actorii locali. În contextul politicilor de descentralizare și în
conformitate cu principiul subsidiarității, este important să se consolideze autoguvernarea locală prin
punerea la dispoziția autorităților locale a competențelor și resurselor necesare. Politicile de
descentralizare și de guvernanță democratică locală constituie părți componente ale cadrului
instituțional statal, contribuie la reforma acestuia și la consolidarea legitimității acțiunii publice.
Sprijinirea, în cadrul unei abordări sistemice, a dezvoltării capacităților tuturor actorilor
implicați în guvernanța locală (la nivel individual, organizațional și instituțional), acordând o atenție
deosebită aspectelor legate de gen. Pentru a sprijini în mod eficient guvernanța democratică locală și
descentralizarea, este nevoie de voință politică și de un cadru juridic național, regional și local care să
prevadă explicit repartizarea rolurilor, responsabilităților și resurselor între actorii existenți în
comunitate și să fixeze condițiile care stau la baza unei guvernanțe partajate. Abrudul poate urmări
exemplul bun al orașului Alba Iulia, care în ultimii ani a investit masiv în cetățenii săi și în
autoguvernarea și gestionarea cât mai mult a resurselor la nivel local și pentru binele comunității. Este
nevoie și la Abrud de o catalizare a stakeholderilor, de parteneriate publice-private și de o participare
și implicare intensă a cetățenilor în crearea politicilor publice precum și în ceea ce privește implicarea
în diverse proiecte și cea prin bugetare participativă.
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5.12. Dezvoltarea de parteneriate pentru dezvoltare cu universități și organizații independente
cu expertiză în diferite domenii
Dezvoltarea unui oraș precum Abrudul constă și în atragerea tinerilor prin diverse măsuri venite în
sprijinul lor și pentru ocuparea lor și în pregătirea lor pentru diferitele domenii de activitate din zonă.
Un minus pentru multe orașe azi este lipsa de corelație și coordonare între administrațiile locale,
universități și școli, în ideea în care o serie de tineri învață și se pregătesc pentru domenii care în
comunitatea lor sau în arealul orașului lor și al teritoriilor imediat învecinate nu au acoperire pe piața
muncii. O mai intensă colaborare între administrația locală, școli și universități în pregătirea țintată a
tinerilor și în oferirea unui pachet viabil de programe școlare curriculare și extracurriculare corelat cu
piața muncii constituie unul din vectorii dezvoltării Abrudului. Astfel obiectivul central este tocmai
alinierea cererii de pe piața muncii cu pregătirea tinerilor și oferta educațională. Îndeplinirea acestui
deziderat va conduce la stabilizarea pieței forței de muncă, la atragerea de capital uman și financiar în
Abrud și în zona limitrofă și la diminuarea migrației tinerilor și adulților spre alte orașe din țară sau de
peste hotare. Parteneriate cu Universități de prestigiu precum UAB, UBB sau alte universități din țară
sau cu firme care asigură reconversia profesională și formarea și calificarea / recalificarea oamenilor
constituie trebuie să fie ținta administrației locale în subordinea căreia sunt instituțiile de învățământ
locale din punct de vedere administrativ. Parteneriate pot fi încheiate și cu firmele de reconversie
profesională în urma unor analize clare și a unor sondaje atât în rândul angajatorilor , cât și în rândul
instituțiilor responsabile de pregătirea formală a adulților.

5.13. Dezvoltarea unei vieți culturale prin valorificarea tradițiilor locale și promovarea unei
identități culturale și istorice distincte
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022 (SCPN 2016-2022) este un document de
politici publice pe termen mediu care definește, în principiu, politica Guvernului României în domeniu,
conturând un orizont al activității publice pentru o dezvoltare culturală echilibrată, durabilă, inteligentă,
în beneficiul tuturor celor direct implicați în activități culturale și al societății în ansamblul său. SCPN
2016-2022 recunoaște demersurile autorităților publice pentru planificare culturală și apreciază drept
pozitivă elaborarea de strategii locale și județene care orientează și fundamentează măsurile luate în
ceea ce privește acțiunile culturale, finanțările, investițiile, reglementările și alte decizii care au impact
asupra ecosistemului cultural local și regional. În acest sens, se are în vedere stabilirea unui mecanism
interinstituțional de cooperare pe verticală pentru corelarea sau preluarea prevederilor SCPN 201685

2022 la nivel local și dezvoltarea unui mecanism de monitorizare în acord cu țintele și obiectivele de
dezvoltare stabilite la nivelul strategiei. Cultura - Factor de Dezvoltare Durabilă reafirmă importanța
identității și a specificității locale și regionale, care implică nevoia de protejare a patrimoniului cultural
și de conștientizare a valorii acestuia de către comunitate din Abrud. Aceste obiective converg spre
poziționarea culturii de către administrația locală din Abrud și din alte orașe ca un al patrulea pilon al
dezvoltării durabile, alături de economie, domeniul social și problematica de mediu. Măsurile susțin
contribuția culturii și patrimoniului cultural la vitalitatea Abrudului și regiunii în care se află, prin
punerea în valoare a elementelor de identitate locală și regională și printr-o mai bună protejare a
patrimoniului cultural, care este și la Abrud și în localitățile apropiate și variat și dens. Pe de altă parte,
introducerea peisajului cultural în cadrul Codului Patrimoniului Cultural și dezvoltarea de politici
specifice subsecvente va asigura o coordonare a politicilor integrate de mediu și de patrimoniu la nivel
național.
Valorificarea potențialului economic depinde de viabilitatea ecosistemului cultural-creativ, prin toate
funcțiile sale (creație, producție, editare, diseminare, comerț, prezervare, educație culturală,
management, reglementare). Administrația abrudeană în parteneriat cu alte instituții și ONG uri trebuie
să investească în cultura locală și zonală deoarece cultura este din ce în ce mai mult considerată nu doar
un bun care trebuie protejat, ci și o resursă care contribuie la creșterea economică prin crearea de locuri
de muncă, prin diversificarea inițiativelor antreprenoriale și a surselor de venituri, prin ponderea tot
mai importantă pe care o are în comerțul internațional. Tinerii au un mare potențial creativ și constituie
un public receptiv față de nou și față de promovarea noilor tendințe, fiind consumatori culturali
participativi. TIC reprezintă un factor de stimulare a creativității și inovării, de democratizare a actului
de cultură, de internaționalizare a ofertei culturale și de promovare a operatorilor culturali. Digitizarea
patrimoniului are beneficii sociale, culturale și economice și poate fi o soluție pentru prezervarea
patrimoniului cultural pentru arhive, biblioteci, muzee etc. Conștientizarea legăturii dintre patrimoniul
natural și cel cultural și a spectrului larg al patrimoniului cultural - natural – de la elemente naturale la
situri istorice, atât în mediul rural, cât și în cel urban – presupune ca dezvoltarea teritorială durabilă să
includă necesitatea de a prezerva acest patrimoniu ca bun comun al tuturor, valorizarea practicilor și
cunoașterii locale, inclusiv în ceea ce privește gestiunea resurselor de mediu, promovarea identității și
diversității teritoriilor. Pentru creșterea coerenței și stabilității politicilor culturale este nevoie de o
consolidare a colaborării între operatori culturali publici și privați și instituirea unor practici durabile
de cooperare între autoritățile de nivel central și local.
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Performanța, competitivitatea, inovarea depind de dezvoltarea unor parteneriate eficiente între
sectorul cultural și alte sectoare, de cooperarea între structuri de la nivel local (abrudean), regional și
național și între operatori culturali, de dezvoltarea publicului, a participării cetățenilor și a implicării
comunităților, de consolidarea capacității organizaționale, de dezvoltarea resurselor umane, de educația
și formarea pe tot parcursul vieții. Cultura însăși este un fenomen transversal și integrator, așadar
schimbarea și dezvoltarea culturală nu se pot realiza independent de alte domenii –educațional,
economic, social, turismul, de mediu.

5.14. Dezvoltarea unei politici de mediu coerente axate pe combaterea schimbărilor climatice și
crearea unui mediu prietenos pentru locuitori
Politica de mediu reprezintă totalitatea obiectivelor și priorităților de mediu, a metodelor de
reglementare și a instrumentelor de implementare a acestora, concepute pentru asigurarea utilizării
durabile a resurselor naturale și prevenirea degradării calității mediului.
În ultimii ani a devenit din ce în ce mai evidentă necesitatea sporirii cooperării dintre mediul academic
și administrația publică printr-o mai bună cunoaștere reciprocă și transfer de expertiză și competențe.
În acest sens, stimularea participării studenților la diferite programe de practică în cadrul instituțiilor
publice joacă un rol cheie în asigurarea unei tranziții eficiente de la școală la viața activă, asigurând
îmbunătățirea gradului de cunoștințe al studenților, dar și o mai atentă calibrare a conținutului
programei academice în raport cu nevoile pieței muncii și cu nevoile protejării mediului și reducerii
poluării, cu regenerarea spațiilor urbane poluate din Abrud și cu refuncționalizarea acestora.
Obiectivele ce stau la baza construirii politicii de mediu:
1. Conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului.
2. Protecția sănătății umane.
3. Utilizarea prudentă și rațională a resurselor umane.
4. Promovarea de măsuri la nivel local și regional, în vederea tratării problemelor regionale de mediu
și nu numai.
Anul 1992 marchează implementarea Strategiei Naționale de Protecție a Mediului, reactualizată apoi
în 1996 și în 2002. Strategia cuprinde două părți și prezintă resursele naturale, elemente privind starea
economică, calitatea factorilor de mediu, principii de protecție a mediului, priorități și obiective (pe
termen scurt până în 2005, pe termen mediu până în anul 2010 și pe termen lung până în 2013). În anul
2008, România a adoptat Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă în scopul alinierii țării noastre
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la noua filosofie de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene și care trebuie transpusă în orice comunitate
locală, iar Abrudul poate să crească din mai multe puncte de vedere daca urmează principiile și
politicile de mediu. Administrația locală din Abrud este, alături de alte primării, direct responsabilă
pentru amenajarea, gestionarea, protejarea spațiilor verzi, pentru implementarea de programe care să
presupună reducerea noxelor, încurajarea mobilității prin mijloacele de transport în comun și
alternative, reducerea amprentei de carbon și eficientizarea energică a unor clădiri din Abrud.

5.15. Dezvoltare urbană prin regenerarea spațiilor urbane, recondiționarea clădirilor cu
importanță istorică, amenajarea spațiilor publice în acord cu nevoile funcționale din perspectiva
locuitorilor
La direcțiile pentru dezvoltarea culturală am amintit despre importanța aducere la viață, a vitalizării
spațiilor istorice din Abrud și a spațiilor sociale prin diversificarea ofertei , prin refuncționalizarea unor
clădiri dezafectate, prin transformarea lor în centre culturale sau de petrecere a timpului pentru categorii
de vârstă variate. Recondiționarea clădirilor istorice din Abrud, folosirea unor spații părăsite pentru
dinamizarea vieții culturale, promovarea handmade – urilor, a tradițiilor constituie câteva măsuri
potrivite pentru ca Abrudul și centrul său sau anumite zone să fie mult mai vii, mult mai dinamice și
mai atractive turistic, economic și cultural.
Administrația din Abrud, dorește de asemenea amenajarea Centrului istoric prin reamenajarea,
conservarea și punerea în valoarea a centrului istoric al orașelor și a principalelor obiective turistice și
prin conectarea acestora. De asemenea, viziunea de dezvoltare a orașului presupune și regenerarea
urbană și refuncționalizarea unor clădiri sau spații, în special pentru crearea de centre pentru tineri,
vârstnici, pentru amenajarea unor locuri de joacă în aer liber, aceste acțiuni fiind în sinergism cu
Strategia de Dezvoltare a Județului Alba.
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Capitolul VI
Portofoliul de proiecte pentru implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Abrud
Pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare ale orașului Abrud sunt propuse următoarele proiecte:
Nr.
crt.

1

2

Sursele de finanțare și responsabilii instituționali
Proiect
Continuarea programului de reabilitare,
extindere, contorizare și managementul
inteligent al rețelei de apă potabilă și
canalizare, inclusiv a rețelei de ape pluviale,
de rigole și șanțuri colectoare pe întreaga
suprafață a orașului Abrud

Creșterea rezilienței la inundații prin
reabilitarea malurilor stâng și drept al râului
Abrud

Îmbunătățirea managementului deșeurilor
orășenești și creșterea gradului de colectare
selectivă și reciclare
3

Perioada
de implementare

• Programul Operațional Dezvoltare Durabila 2021-2027. Axa
Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și
tranziția la o economie circulara. Obiectiv specific FEDR/FC
(v) Promovarea managementului durabil al apei
• Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul I Tranziție
2023 - 2026
verde. Componenta C1: Managementul apei. Domeniul de
intervenție: Apă și apă uzată, infrastructura de gospodărire a
apelor
• Bugetul Local
• Operator Regional APA CTTA SA
 Programul Operațional Dezvoltare Durabila 2021-2027.
Obiectiv specific FEDR/FC (iv) Promovarea adaptării la
schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în
2023 - 2027
urma dezastrelor. Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la
schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor.
 Buget local
• Programul Operațional Dezvoltare Durabila 2021-2027.
Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată
și tranziția la o economie circulara. Obiectiv specific FEDR/FC
(vi) Promovarea tranziției către o economie circulară
2023-2026
• Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilon 1. Tranziție
verde . Componenta C3. Managementul deșeurilor. Domeniu
de intervenție/investiții: Managementul deșeurilor. I1.
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4

Rețea de platforme subterane pentru
colectarea selectivă a deșeurilor orășenești,
supravegheate video și echipate cu
infrastructură digitală pentru măsurarea
volumelor depozitate
Rețea stradală de aparate pentru colectarea
selectivă a ambalajelor de sticlă, plastic și
aluminiu

5

6
7

8

9

Program de stimulare și premierea populației
pentru colectarea selectivă a deșeurilor
Actualizarea Registrului Spațiilor Verzi
Realizare zonă de agrement cu funcțiuni de
promenadă, velo, mobilier urban, locuri de
odihnă, de joacă, servicii comerciale pe
versantul sudic al râului Abrud de la str.
Oborului pana la zona industriala, cu un
punct de închiriere biciclete pe Aleea
Copiilor.
Program de întreținere, și extindere cu
aliniamente de arbori și arbuști, zone verzi și
floricole, jardiniere, pergole și ghivece
urbane amplasate pe ansamblul de străzi

Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de
management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ
sau la nivel de orașe/comune.
• Bugetul Local
• Programul Operațional Dezvoltare Durabila 2021-2027.
Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată
și tranziția la o economie circulara. Obiectiv specific FEDR/FC
2023-2026
(vi) Promovarea tranziției către o economie circulară
• Bugetul Local
• ADI
• Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilon 1. Tranziție
verde . Componenta C3. Managementul deșeurilor. Domeniu
de intervenție/investiții: Managementul deșeurilor. I1.
Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de
2023-2026
management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ
sau la nivel de orașe/comune.
• Bugetul Local
• Bugetul local
2022-2030
• Sponsorizări
• Bugetul local
2022-2030
• Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa
prioritară 3 - O regiune cu comunități prietenoase cu mediul.
Obiectiv specific - b (vii) Creșterea protecției și conservării
naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în
zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare
• Bugetul Local
• Bugetul local
2022-2030
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10

11

12

13

14

principale, secundare, de cartier și din
proximitatea zonelor de interes comercial,
public și turistic
Reabilitare, modernizare și extindere a
locurilor de joacă pentru copii în zonele
majore de locuire, amenajare spații de
fitness, antrenament în aer liber și terenuri de
sport de proximitate
Program de regenerarea și revitalizare a
terenurilor, neîngrijite, abandonate și virane
ca spații publice de agrement și petrecerea
timpului
Amenajarea unui parc comunitar pentru câini
cu terenuri potrivite pentru alergare, mobilier
de joacă și activități, dresaj, adăpătoare
pentru apă și hrană, coșuri de gunoi speciale

• Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa
prioritară 8 - O regiune atractivă. Obiectiv specific - e (i)
Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul
social, economic și al mediului, precum și a culturii, a
patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în
zonele urbane
• Bugetul Local
• Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa
prioritară 3 - O regiune cu comunități prietenoase cu mediul.
Obiectiv specific - b (vii) Creșterea protecției și conservării
naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în
zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare
• Bugetul Local
• Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa
prioritară 3 - O regiune cu comunități prietenoase cu mediul.
Obiectiv specific - b (vii) Creșterea protecției și conservării
naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în
zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare
• Bugetul local
 Buget local
 Sponsorizări
 investiții private

Artă stradală și decoruri murale urbane care
să
valorifice
creativitatea
artiștilor
independenți locali, elevilor și studenților de
arte plastice
Realizarea unei rețele de senzori pentru  Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa
măsurarea calității factorilor de mediu din prioritară 2 - O regiune digitală. Obiectiv specific - a (ii)
Abrud și zona periurbană.
Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul
cetățenilor, al companiilor, organizaților de cercetare și al
autorităților publice.
 Bugetul Local
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2023-2025

2023-2024

2023

15

16

17
18

19

20

Studiu de oportunitate privind soluții
alternative pentru siguranța energetică și
asigurarea necesarului termic sustenabil
aferent orașului Abrud
Sistem inteligent de iluminat public bazat pe
tehnologia LED și coordonat de un serviciu
de dispecerat, prin telegestiune.

• Bugetul local
2023

• Administrația Fondului pentru Mediu. Programul Iluminat
public.
• Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa
prioritară 8 - O regiune atractivă. Obiectiv specific - e (i)
Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul
social, economic și al mediului, precum și a culturii, a
patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în
zonele urbane
• Bugetul Local
Realizarea unui parc fotovoltaic care să • Granturile Spațiului Economic European și Norvegiene
asigure necesarul de energie pentru • Bugetul Local
iluminatul public stradal și al instituțiilor • Concesiune/investiție privată
publice care își desfășoară activitatea în oraș
Realizarea Planului de Mobilitate Urbană • Bugetul Local
Durabilă al orașului Abrud
Modernizarea drumului de centură – Str. • Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa
Decebal prin amenajarea de piste velo, prioritară 4 - O regiune cu mobilitate urbana durabilă. Obiectiv
parcaje de siguranță, măsuri de semnalizare specific - b (viii) Promovarea mobilității urbane multimodale
și siguranță rutieră suplimentare, stații durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii
transport public de persoane etc
de dioxid de carbon
• Bugetul Local
Înființarea Serviciului Public de Transport • Bugetele locale ale UAT Abrud
Local Abrud
Etapa 1
-Crearea organigramei Serviciului și statului
de funcții;
-Stabilirea rutelor de operare;
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2022-2025

2024-2026
2022

2022-2024

2022-2030

21

-Creșterea frecvenței operării pe rutele de
interes major pentru navetismul ocupațional,
turiști și beneficiarii de servicii;
-Îmbunătățirea dotărilor administrative, IT,
de operare și a serviciilor digitale furnizate
locuitorilor;
Etapa 2
-Extinderea operării serviciului de transport
public local la nivel de zonă periurbană,
-Asigurarea interoperabilității sistemului de
transport public local cu transportul inter și
intra județean.
Achiziționarea unui sistem integrat de
transport public verde,
format din: 5
autobuze electrice, cu dimensiuni variabile;
10 stații de încărcare electrică (pentru
furnizarea de servicii de transport de călători
moderne, sigure și nepoluante)
Achiziția a 3 autobuze electrice cu
dimensiunea de 6 m;
-Achiziția a 2 autobuze electrice cu
dimensiunea de 12 m;
-Achiziția și darea în funcțiune a 10 stații de
încărcare, din care 6 lente și 4 rapide;
-Implementarea unui sistem de e-ticketing în
transportul public de persoane: sistem digital
de achiziție bilete de călătorie și
abonamente; sistem informativ digital în
interiorul și exteriorul mijloacelor de
transport;
- Monitorizare program curse, monitorizare
GPS a flotei de autobuze etc.

• Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul IV –
Coeziune economică, socială și teritorială. Componenta C10 –
Fondul local. O1. Asigurarea cadrului necesar pentru
dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții
în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția
verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea
disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intrajudețean
• Bugetul local
2022-2025

93

22

23

24

-Acces gratuit la internet în autobuze;
-Senzori de măsurare a calității aerului;
-Semnalizarea corespunzătoare a locurilor
în autobuze-inclusiv pentru persoanele cu
dizabilități;
-Rampe de acces pentru persoanele cu
dizabilități, sistem de coborâre și urcare a
podelei pentru cărucioare copii și cărucioare
pentru persoane cu dizabilități.
Operaționalizarea Sistemului integrat de • Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul IV –
transport inteligent pe teritoriul orașului Coeziune economică, socială și teritorială. Componenta C10 –
Abrud.
Fondul local. O1. Asigurarea cadrului necesar pentru
dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții
în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția
verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea
disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intrajudețean
• Bugetul local
Rețea de piste velo pentru bicicliști care • Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul IV –
interconectează toate zonele orașului și Coeziune economică, socială și teritorială. Componenta C10 –
satele componente și aparținătoare, în afara Fondul local. O1. Asigurarea cadrului necesar pentru
coridoarelor de mobilitate urbană.
dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții
în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția
verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea
disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intrajudețean.
• Bugetul local
Creșterea calității și suprafeței rețelei de • Programul Operațional Regional al Regiunii Centru 2021 –
trasee pietonale, trotuare și alei din orașul 2027. Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitatea urbană durabilă.
Abrud (lucrări de reabilitare, extindere, OS b (viii) Promovarea mobilității urbane multimodale
modernizare, construire trotuare, alei durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii
pietonale și spații publice pentru pietoni, de dioxid de carbon
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2024-2025

2023-2025

2023-2026

25

accesorizate cu mobilier urban, zone verzi,
aranjamente florale și arboricole, dispozitive
de semnalizare, treceri de pietoni inteligente,
inclusiv
accesibile
persoanelor
cu
dizabilităț).
Rețea de piste velo pentru cicloturism și alei
pietonale de agrement (lucrări de realizare
piste pentru bicicliști, măsuri de protecție,
rastele pentru biciclete, sisteme de
semnalizare și informare).

Amenajare rastele pentru biciclete și spații
de staționare vehicule de micromobilitate în
incinta sau proximitatea instituțiilor de
învățământ.
26

Rețea urbană de stații pentru încărcare
vehicule electrice.
27

• Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
• Bugetul local, bugetul Consiliului Județean Alba.

• Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul IV –
Coeziune economică, socială și teritorială. Componenta C10 –
Fondul local. O1. Asigurarea cadrului necesar pentru
dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții
în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția
verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea
disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intrajudețean.
• Bugetul local
• Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul IV –
Coeziune economică, socială și teritorială. Componenta C10 –
Fondul local. O1. Asigurarea cadrului necesar pentru
dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții
în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția
verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea
disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intrajudețean.
• Bugetul local
• Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul IV –
Coeziune economică, socială și teritorială. Componenta C10 –
Fondul local. O1. Asigurarea cadrului necesar pentru
dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții
în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția
verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea
disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intrajudețean.
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2024-2026

2024-2026

2024-2026

28

29

30

31
32

33

34

• Administrația Fondului pentru Mediu. Programul Stații de
reîncărcare pentru vehicule electrice în localități.
• Bugetul local
Relocare și realizare autogară modernă • Investiție privată
pentru transportul inter și intrajudețean de
călători și turiști.
Achiziție 3 microbuze electrice pentru • Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul VI.
transportul elevilor la unitățile de Politici pentru noua generație. Componenta C15. Educație.
învățământ.
Reforme și investiții: R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii
de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate. I10.
Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de
microbuze verzi.
• Bugetul local
Reabilitarea, modernizarea și îmbunătățirea • Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
echipării tehnico-edilitare, dotărilor de • Bugetul local
siguranță, semnalizării și mobilierului
specific pentru str. Soharu, Mecea, Pădurea
Popii, Bâdea, Ciuta, Șerbina, Săliște, Cristea,
Gura Cornei.
Reabilitarea, extinderea și modernizarea • Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
rețelei secundare de străzi urbane din orașul • Bugetul local
Abrud .
Reabilitarea și extinderea numărului • Bugetul local
parcărilor de reședință în zonele de locuințe
colective din oraș.
Clarificarea situației juridice, proiectare, • Bugetul local
avizare și implementarea unui program
etapizat de modernizarea străzilor de pământ
din oraș.
Regulament pentru utilizarea parcărilor • Programul Operațional Regional al Regiunii Centru 2021 –
publice de pe raza orașului Abrud, inclusiv a 2027. Prioritatea 2 - O regiune digitală. OS - a (ii) Valorificarea
celor din proximitatea Spitalului orășenesc, avantajelor digitalizării în beneficiul cetățenilor, al
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2024-2025

2023-2024

2022-2024

2023-2024
2022-2025

2023-2028

2024

35

36

37

38

39
40
41
42

instituțiilor de învățământ, piața agroalimentară și de mărfuri, instituțiilor de cult,
altor instituții publice sau de interes privat
major (inclusiv aplicație digitală).
Regulament pentru utilizarea parcărilor de
reședință de pe raza orașului Abrud (inclusiv
aplicație digitală)

companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților
publice
• Bugetul local

• Programul Operațional Regional al Regiunii Centru 2021 –
2027. Prioritatea 2 - O regiune digitală. OS - a (ii) Valorificarea
avantajelor digitalizării în beneficiul cetățenilor, al
companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților
publice
• Bugetul local
Regulament și logistică privind desfășurarea • Bugetul local
activității de blocare și eliberare a
autovehiculelor/vehiculelor
staționate,
parcate neregulamentar pe domeniul public
al orașului Abrud (inclusiv aplicație digitală)
Regulament privind asigurarea activităților • Bugetul local
de aprovizionare logistică, distribuție marfă
și utilizarea infrastructurii domeniului
public.
Regulament privind restricțiile de circulație • Bugetul local
(în special a traficului greu), semnalizarea
corespunzătoare în zonele locuite, zonele cu
risc, zonele intens circulate.
Plantări de aliniamente de arbori și arbuști pe • Bugetul local
rețeaua stradală a orașului și satelor
componente și aparținătoare.
Campanii pentru promovarea transportului • Bugetul local
public și al deplasărilor cu Bicicleta.
Campanii de educație rutieră pentru pietoni, • Bugetul local
bicicliști, conducători auto.
Decarbonizare rutieră în conformitate cu • Bugetul local
principiul „poluatorul plătește”, prin
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2024

2024

2022

2023

2023-2028
2023 – 2030
2024– 2030
2023-2026

43

44

45

46

47

48
49
50

înnoirea flotei de mașini a primăriei și
serviciilor/instituțiilor subordinate.
Crearea unei flote de cargo biciclete pentru
servicii orășenești (curățenie, salubrizare,
reparații ale bunurilor domeniului public).
Crearea unei flote de cargo biciclete pentru
servicii locale de logistică, curierat, livrări la
domiciliu, mică aprovizionare a centrelor
comerciale, cumpărături de la piață și
magazine, transport copii la grădinițe și
școli.
Extinderea numărului de autorizații și
îmbunătățirea reglementării serviciilor de
transport cu autoturisme în regim de taxi,
inclusiv prin stimularea și promovarea
avantajelor generate de mașinile electrice.
Îmbunătățirea accesului la serviciile de
transport pentru persoanele cu dizabilități.
Amenajarea și semnalizarea de stații taxi
Amenajare parc tematic și grădină urbană de
învățare prin joacă și distracție a mersului cu
mini vehicule electrice, bicicleta, vehicule de
micro-mobilitate, educație rutieră și
agrement pentru copii, tineri, familii etc

• Planul Național de Redresare și Reziliență. Componenta 10.
Fondul local
• Bugetul local
• Investiții private
• Credite comerciale și leasing

2024 - 2025

• Bugetul local

2022 – 2030

• Bugetul local
• Programul Operațional Regional al Regiunii Centru 2021 –
2027. Prioritatea 3 - O regiune cu comunități prietenoase cu
mediul. OS b (vii) Creșterea protecției și conservării naturii, a
biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele
urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare
• Buget local
Funcționare Unitate de Implementare și • Buget local
Monitorizare a PMUD
Elaborare Plan de Măsuri pentru întreținerea • Buget local
și mentenanța infrastructurii de mobilitate a
orașului
Realizarea unei hărți digitale și tipărite, pe • Buget local
care să fie marcate traseele de mers pe jos,

2023 – 2024
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2025 - 2027

2023 - 2024

2023 – 2030
2023 – 2030
2023– 2024

51

52
53

54

55

traseele de drumeții, pistele de biciclete din
oraș și împrejurimi
Realizare PUZ zona istorică
• Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
• Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul IV –
Coeziune economică, socială și teritorială. Componenta C10 –
Fondul local. O1. Asigurarea cadrului necesar pentru
dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții
în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția
verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea
disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intrajudețean
• Buget local
Program de reabilitare fațade clădiri situate • Buget local
în ansamblul urban central al orașului Abrud • Investiții private
Studiu de oportunitate privind reconversia • Buget local
funcțională a unor clădiri cu valoare
arhitecturală și istorică pentru destinații
publice sau comerciale
Programul de reabilitare termică și • Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa
modernizarea blocurilor construite în orașul prioritară 3 - O regiune cu comunități prietenoase cu mediul.
Abrud, cu accent pe îmbunătățirea izolației Obiectiv specific - b (i) Promovarea eficientei energetice și
termice și hidroizolarea anvelopei clădirii reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
(pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu • Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul I.
superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și Tranziția verde. Componenta C5 - Valul Renovării. Obiectivul
învăluitoarelor,
inclusiv
masuri
de specific 1 - Asigurarea rezilienței și sustenabilității fondului
consolidare, producție de energie verde construit prin abordarea integrată a eficienței energetice, a
pentru consumurile comune ale locatarilor.
consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu,
ameliorarea calității aerului interior și tranziția spre clădiri
inteligente.
• Bugetul local
Picturi murale tematice pe blocurile de • Bugetul local
locuințe care să îmbunătățească valoarea • Sponsorizări
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2022- 2023

2023 - 2028
2023

2022 - 2027

2025 - 2027

56

57

58

estetică a orașului, identitatea dată de artă • Investiții private
cartierelor, să crească valoarea imobiliară a
patrimoniului construit, atractivitatea pentru
locuire, dar și posibilitatea dezvoltării unor
circuite de vizitare cu consecințe beneficie
pe micile afaceri
Contorizare inteligentă și transparentă pentru • Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa
consumurile de utilități
prioritară 3 - O regiune cu comunități prietenoase cu mediul.
Obiectiv specific - b (i) Promovarea eficientei energetice și
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
• Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul I Tranziție
verde. Componenta C1: Managementul apei. Domeniul de
intervenție: Apă și apă uzată, infrastructura de gospodărire a
apelor
• Operatori utilități
• Buget local
• Investiții private
Programul de construire locuințe pentru • Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul IV –
tineri
Coeziune economică, socială și teritorială. Componenta C10 –
Fondul local. O1. Asigurarea cadrului necesar pentru
dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții
în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția
verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea
disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intrajudețean
• Agenția Națională pentru Locuințe
• Bugetul local
Programul de construire locuințe sociale
• Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul IV –
Coeziune economică, socială și teritorială. Componenta C10 –
Fondul local. O1. Asigurarea cadrului necesar pentru
dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții
în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția
100

2022 - 2026

2022 – 2026

2022 - 2026

Programul de construire locuințe de serviciu
pentru medici și profesori

59

Construire creșă în orașul Abrud
60

Continuarea investițiilor de modernizare și
îmbunătățirea dotărilor specifice Spitalului
Orășenesc Abrud
61

62

Rețeaua locală de telemedicină. „De gardă
online și telefon 24/24 ore, 7/7 zile”

verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea
disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intrajudețean
• Agenția Națională pentru Locuințe
• Bugetul local
• Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul IV –
Coeziune economică, socială și teritorială. Componenta C10 –
Fondul local. O1. Asigurarea cadrului necesar pentru
dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții
în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția
verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea
disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intrajudețean
• Agenția Națională pentru Locuințe
• Bugetul local
• Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul VI.
Politici pentru noua generație. Componenta C15. Educație.
Reforme și investiții: R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii
de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate. I1.
Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe
• Bugetul local
• Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul V.
Sănătate, precum și reziliență economică, socială și
instituțională. Componenta C12. Sănătate / Investiții - I1.3
Unități de asistență medicală ambulatorie
• Programul Operațional Sănătate 2021 – 2027. Operațiunea de
importanță strategică 4: Creșterea capacității de îngrijire
medicală a pacientului critic
• Bugetul local
• Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul V.
Sănătate, precum și reziliență economică, socială și
instituțională. Componenta C12. Sănătate
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2022 - 2026

2023 - 2026

2022-2026

2022 - 2030

63

Call center pentru situațiile de urgență,
brățările de monitorizare a stării de sănătate,
dezvoltarea de programe inter generaționale

Asigurare pachet dotări didactice, inclusiv IT
personalizate pentru săli de clasă,
laboratoare, ateliere în toate unitățile de
educație din orașul Abrud

64

65
66

Reabilitare, consolidare și dotare sală de
sport la Școala Generală „Avram Iancu”
Amenajare teren de forbal, tenis, volei

• Bugetul local
• Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa
prioritară 2 - O regiune digitală. Obiectiv specific - a (ii)
Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor,
al companiilor, organizaților de cercetare și al autorităților
publice
• Buget local
• Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa
prioritară 6 - O regiune educată. Obiectiv specific - d (ii)
Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive
în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv promovarea
rezilienței pentru educația și formarea la distantă și online.
Acțiunea 1 Creșterea gradului de participare la nivelul
educației timpurii și învățământului obligatoriu - cu excepția
ÎPT (învățământ antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial,
inclusiv, înv. liceal, învățământul special)
• Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul VI.
Politici pentru noua generație. Componenta C15. Educație.
Reforme și investiții: R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii
de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate. I14.
Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ
profesional și tehnic (ÎPT) / I9. Asigurarea echipamentelor și a
resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ /
I15. Școala online: Dezvoltarea platformei de evaluare și
realizarea de conținut / I11. Asigurarea dotărilor pentru sălile
de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare
• Buget local
• Compania Națională de Investiții
• Buget local
• Compania Națională de Investiții
• Buget local
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2022 - 2030

2022-2024

2022 - 2024
2022 - 2024

67

68

69

70
71

Implementarea programelor naționale de
pachete de alimente de bază și obiecte de
igienă; pachete copil, pentru sprijinirea
familiilor la nașterea copilului dar și pentru
sprijinirea copilului la debutul școlar (clasa
0) - pachet “trusou nou născut” sau pachet
“debut școlar”
Creșterea eficienței energetice și a
confortului pentru activitățile didactice la
Liceul „Horea, Cloșca și Crișan”

• Bugetul de stat
2022 - 2030

• Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul I.
Tranziția verde. Componenta C5 - Valul Renovării. Obiectivul
specific 1 - Asigurarea rezilienței și sustenabilității fondului
construit prin abordarea integrată a eficienței energetice, a
consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu,
ameliorarea calității aerului interior și tranziția spre clădiri
inteligente.
• Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa
prioritară 3 - O regiune cu comunități prietenoase cu mediul.
Obiectiv specific - b (i) Promovarea eficientei energetice și
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
• Buget local
Accesorizarea unităților de învățământ cu o • Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul VI.
platformă de educație digitală avansată și Politici pentru noua generație. Componenta C15. Educație.
catalog digital unic
Reforme și investiții: R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii
de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate. I15. Școala
online: Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de
conținut
• Buget local
Realizare bazin de înot
• Compania Națională de Investiții
• Buget local
Realizare complex sportiv polivalent – schi, • Compania Națională de Investiții
bob, patinaj, sărituri cu schiuri
• Parteneriat cu Consiliul Județean Alba
• Buget local
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2022-2024

2023-2025
2024 - 2027

72

73

Centrul de științe, creație și învățare practică
pentru copii cu vârsta până în 12 ani și
familiile din oraș. Funcțiunea furnizează o
ofertă de educație distractivă, învățare prin
experiment, senzoristică, petrecerea timpului
liber într-un mod plăcut, celebrări și
evenimente de divertisment, activități de
creație, cultivarea talentelor și aptitudinilor
practice
Complexul pentru tineret „COOL Abrud”
Complexul pentru tineret „COOL Abrud” va
fi format din:
• Centrul de educație și distracție ce
reprezintă un ansamblu integrat de funcțiuni
de interior și exterior compus din: studio de
creație muzicală, producție video, teatru,
coreografie, gaming, codare, programare și
robotică, design și artă digitale, experiențe
virtuale și augmentate, bibliotecă și sală de
scriere și gândire creativă, spații multimedia,
ateliere de experimente științifice, instalații
educative reversibile, planetariu, atelier de
educație pentru sănătate, atelier culinar,
design vestimentar, atelier de artele
frumosului, sală de festivități, atelier de
vorbire în public, atelier de managementul
emoțiilor, toleranță, nediscriminare și
combaterea hărțuirii etc.;
• Parcul de activități sociale pentru tineret
compus din: teren de sport multifuncțional,
aparate de fitness și antrenamente în aer
liber, pistă de alergare, skate-park și

• Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa
prioritară 8 - O regiune atractivă. Obiectiv specific - e (i)
Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul
social, economic și al mediului, precum și a culturii, a
patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în
zonele urbane
• Compania Națională de Investiții
• Parteneriat cu Consiliul Județean Alba
• Buget local
• Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa
prioritară 8 - O regiune atractivă. Obiectiv specific - e (i)
Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul
social, economic și al mediului, precum și a culturii, a
patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în
zonele urbane
• Compania Națională de Investiții
• Parteneriat cu Consiliul Județean Alba
• Buget local

2022 - 2025

2022-2025
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74

75
76

77

infrastructură
pentru
micromobilitate
(biciclete - BMX, trotinete, hoverboards,
role, patine electrice, mini scootere),
amfiteatru pentru evenimente în aer liber,
spectacole, proiecții educaționale, vizionare
de filme, internet gratuit, spații de socializare
și petrecerea timpului liber accesorizate cu
mobilier și dispozitive pentru încărcare
obiecte inteligente, acces gratuit la internet,
grădină urbană, panouri de cățărare, decoruri
instagramabile
Centrul de educare digitală, robotică și • Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul VI.
inteligență artificială
Politici pentru noua generație. Componenta C15. Educație.
Reforme și investiții: R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii
de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate. I9.
Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale
pentru unitățile de învățământ / I11. Asigurarea dotărilor
pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele
școlare
• Bugetul local
Modernizare și dotare piață agroalimentară
• Bugetul local
Amenajare și dotare târg de animale
• Bugetul local
E-Abrud. Guvernanță și servicii publice • Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa
digitale. Realizare ecosistem de oraș prioritară 2 - O regiune digitală. Obiectiv specific - a (ii)
inteligent compus din: acces la date publice, Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor,
plăți online, gestionarea proceselor de al companiilor, organizaților de cercetare și al autorităților
consultare publică, aplicații de e- publice
administrare, servicii de stocare in cloud, • Planul Național de Redresare și Reziliență. Componenta C7.
creare unei platforme de sesizări, a unei Transformare digitală. Domeniu de intervenție: Transformare
aplicații de comunicare cu cetățenii și digitală/investiții - A. Servicii publice digitale pentru cetățeni
formare de inițiative comunitare
și firme. I10. Transformarea digitală în managementul funcției
publice / I18. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei
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2025 - 2026

2023 - 2024
2023 - 2024

2022-2024

78

79

80

81

de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică
/ I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni
hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale
• Bugetul local
• Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa
prioritară 2 - O regiune digitală. Obiectiv specific - a (ii)
Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor,
al companiilor, organizaților de cercetare și al autorităților
publice
• Bugetul local

Banca de date urbane geospațiale, sisteme
GIS, cu informații despre proprietățile
publice și private ale orașului, rețelele de
utilități, patrimoniul construit, registrul
spațiilor publice și inventarul domeniul
public, certificate urbanism și autorizații de
construire/desființare, inspecții de teren,
coordonarea lucrărilor edilitare, transport
public etc.
Dispecerat de servicii publice orășenești
• Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa
prioritară 2 - O regiune digitală. Obiectiv specific - a (ii)
Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor,
al companiilor, organizaților de cercetare și al autorităților
publice
• Bugetul local
WI-FI gratuit în toate spațiile publice, în • Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa
toate clădirile publice din proprietatea prioritară 2 - O regiune digitală. Obiectiv specific - a (ii)
primăriei, piețe, trotuare și zone cu terase, Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor,
zone comerciale, zonele de turistice și de al companiilor, organizaților de cercetare și al autorităților
agrement, în stațiile de autobuz și în publice
autobuze
• Bugetul local
Aplicația Orașului - Abrud App
• Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa
prioritară 2 - O regiune digitală. Obiectiv specific - a (ii)
Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor,
al companiilor, organizaților de cercetare și al autorităților
publice
• Bugetul local
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2022-2025

2022-2024

2022-2024

2022-2023

82

83

84

85
86

Bugetarea participativă. Instrument digital
de participare a cetățenilor din oraș la decizii
de finanțare pentru proiecte utile comunității
Barometrul Comunitar – Instrument de
evaluare sociologică anuală a performanțelor
administrației locale și al calității vieții în
zona periurbană.
Realizare centru cultural polivalentl și
bibliotecă cu funcțiuni multimedia și digitale
– Kult Abrud

• Bugetul local
• Bugetul local

• Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa
prioritară 8 - O regiune atractivă. Obiectiv specific - e (i)
Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul
social, economic și al mediului, precum și a culturii, a
patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în
zonele urbane
• Planul Național de Redresare și Reziliență. Componenta C7.
Transformare digitală. Domeniu de intervenție: Transformare
digitală/investiții - A. Servicii publice digitale pentru cetățeni
și firme. I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a
deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

• Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul IV.
Coeziunea socială și teritorială Componenta C11.Turism și
cultură / Investiții. Un program pilot de finanțare în parteneriat
cu autoritățile locale pentru a sprijini programele culturale,
anuale sau multianuale puse în aplicare la nivel local
• Parteneriat cu Consiliul Județean Alba
• Bugetul local
Festivalul brand unic al orașului – BIOS • Bugetul local
Abrud, Abrudul Sacru
Concurs internațional de off-road – Abrud • Buget local
Motors
• Sponsorizări
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2022 - 2030
2022 - 2030

87
88

89

90

91

92

• Contracte comerciale
Fondul de investiții culturale, licitat pentru • Bugetul local
proiecte
ale
operatorilor
culturali
independenți
Kitul de comunicare multimedia și digitală al • Bugetul local
orașului Abrud
Dezvoltarea activităților de valorificare și • Bugetul local
promovare a patrimoniului cultural local
(identificare
a obiectivelor
turistice
relevante, dezvoltarea meșteșugurilor sau a
tradițiilor locale) care pot contribui la
activarea comunităților urbane si la
generarea de venituri pentru bugetele locale
Realizarea unui centru de informare, • Bugetul local
promovare și valorificare a potențialului
turistic natural și antropic din Abrud și zona
periurbană, respectiv zona montană
înconjurătoare
Construirea Muzeului patrimoniului minier • Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa
prioritară 8 - O regiune atractivă. Obiectiv specific - e (i)
Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul
social, economic și al mediului, precum și a culturii, a
patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în
zonele urbane.
Realizarea unui circuit, turistic, memorial și • Bugetul local
identitar al imobilelor cu semnificație
istorică din orașul Abrud - Str. Moților, nr. 2,
Str. Crișan, nr.2, Str. Mărășești, nr. 3 și 5, Str.
Minerilor, nr. 3, str. Mărăști, nr. 11, Biserica
ortodoxă str. Mărășești, Spitalul Abrud, Casa
Almășan, str. Detunata, nr. 40, 43, 2, Piața
Cuza Vodă, nr. 9, Piața Eroilor, nr. 7, 10, 14,
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2022 - 2030

2022-2030

2023 - 2024

2022 - 2025

2023 - 2024

93

94

95

96
97

98

99

18, Str. Ion Buteanu nr. 2, 21, 22, Str. Cetății,
Str. V. Anca Nr. 7
Modernizarea infrastructurii feroviare și
exploatarea
potențialului
turistic
și
valorificarea traseului Mocăniței
Creșterea atractivității economice a orașului
Abrud prin exploatarea terenurilor și
clădirilor fostei fabrici de filatură și a fostei
unități militare
Strategia de atragere de investitori strategici
și înființarea de locuri de muncă cu valoare
adăugată mare în calificări și venituri
salariale. Parteneriatul pentru ocupare
sustenabilă
Abrud Start-up Hub

• Parteneriat cu Consiliul Județean Alba
• Bugetul local

2023 - 2030

• Bugetul local
2022 - 2030
• Bugetul local
2022 - 2030

• Programul Operațional de Educație și Ocupare 2021 – 2027
• Bugetul local
Breasla Hub
• Programul Operațional de Educație și Ocupare 2021 – 2027
• Bugetul local
Înființarea Școala Profesională Duală Abrud • Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027. Axa
prioritară 6 - O regiune educată. Obiectiv specific - d (ii)
Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive
în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv promovarea
rezilienței pentru educația și formarea la distantă și online.
Acțiunea 2 Creșterea gradului de participare la învățământul
profesional și tehnic
• Parteneriat cu Consiliul Județean Alba
• Bugetul local
Cantina comunitară mobilă
• Bugetul local
• Sponsorizări
• Parteneriat cu sectorul neguvernamental
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2023 - 2030
2024 - 2030

2022-2024

2022-2030

100

Parteneriat public – privat pentru dezvoltarea
rețelei de îngrijire la domiciliu a seniorilor
din oraș, inclusiv servicii de reabilitare în
comunitate echipe care asigura la domiciliu
serviciile specializate de abilitare/reabilitare
– asistent social, un fizio-kinetoterapeut, un
medic specialist, un psiholog și un șofer
Centru comunitar integrat Abrud – centru
resursă de îngrijire socio-medicală pentru
persoanele defavorizate

101

102

103

Servicii de îngrijire/ reabilitare de zi
destinate copilului cu dizabilități, inclusiv
stimularea accesului persoanelor cu
dizabilități la echipamente, mijloace și
tehnologii asistive, pentru incluziune socială
și participare activă la viața comunității.

Constructia de locuinte sociale pentru
promovarea incluziunii economice sociale a
comunităților marginalizate, a gospodăriilor

• Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială
și instituțională. Componenta C13. Reforme sociale. Investiții:
I4. Dezvoltarea unei rețele de centre de îngrijire de zi și de
reabilitare pentru persoane vârstnice
• Programul Operațional Incluziune Și Demnitate Socială
(POIDS), PRIORITATEA 6 Operatiunea 6.1, FSE+
• Bugetul local
• Sponsorizări
• Parteneriat cu sectorul neguvernamental
• Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul V.
Sănătate, precum și reziliență economică, socială și
instituțională. Componenta C12. Sănătate / Investiții - I1.3
Unități de asistență medicală ambulatorie / 1.4 Centre
comunitare integrate
• Programul Operațional Incluziune Și Demnitate Socială
(POIDS), Prioritatea 5, FEDR
• Bugetul local
• Parteneriat cu sectorul neguvernamental
• Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială
și instituțională. Componenta C13. Reforme sociale. Investiții:
I2. Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale
pentru persoanele cu dizabilități
• Programul Operațional Incluziune Și Demnitate Socială
(POIDS), fond FEDR, Prioritatea 8-Servicii sociale si de
suport acordate altor grupuri vulnerabile
• Bugetul local
• Sponsorizări
• Parteneriat cu sectorul neguvernamental
• Programul Operațional Incluziune Și Demnitate Socială
(POIDS), fond FEDR, Prioritatea 3
• Bugetul local
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2023-2030

2023-2030

2023-2030
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cu venituri mici și a grupurilor dezavantajate,
inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale
Dezvoltarea de sprijin personalizat, adaptat
la nevoi pentru a spori capacitatea de inserție
profesională și autonomia parintilor unici,
inclusiv accesul la servicii de îngrijire a
copiilor și la îngrijire pentru persoanele
dependente
Dezvoltarea de servicii specializate pentru
copii vulnerabili, afectati de saracie, familii
monoparentale,
inclusiv
formarea
profesionala a profesionistilor din domeniul
serviciilor sociale pentru copii și familii
Constructia unui centru pilot regional pentru
copii si tineri cu tulburari comportamentale
(minim 30 beneficiari)
Dezvoltarea unui centru sportiv pentru
pentru copiii vulnerabili expuși riscului de
sărăcie

• Programul Operațional Incluziune Și Demnitate Socială
(POIDS), Prioritatea 5, FSE+
• Parteneriat cu sectorul neguvernamental
Sprijin complementar cu masurile POEO.
• Programul Operațional Incluziune Și Demnitate Socială
(POIDS), Prioritatea 5, FSE+
• ONG-uri
• Furnizori de servicii sociale

• Programul Operațional Incluziune Și Demnitate Socială
(POIDS), Prioritatea 5, FEDR
• Bugetul local
• Programul Operațional Incluziune Și Demnitate Socială
(POIDS), Prioritatea 5, FEDR
• Bugetul local
• ONG-uri
• Furnizori de servicii sociale
Crearea unei infrastructuri locative pentru • Programul Operațional Incluziune Și Demnitate Socială
persoanele vârstnice aflate în pericol de (POIDS), PRIORITATEA 6 Operatiunea 6.2, FEDR
excluziune locativa
• Parteneriat cu sectorul neguvernamental
Stimularea
angajarii
si
pregatirii • Programul Operațional Incluziune Și Demnitate Socială
profesionale a persoanelor cu dizabilitati
(POIDS), Prioritatea 7 Sprijin pentru persoanele cu dizabilitati,
FSE+
• ONG-uri
• Furnizori de servicii sociale
Sprijinire a angajării sau de creștere a capacității de angajare a
persoanelor cu dizabilități sunt complementare măsurilor de
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2023-2030

2023 - 2030

2023 - 2030

2023 - 2030

2023 - 2030

2023 - 2030

Dezvoltarea functionalitatii facilităților de
asistență socială noi sau modernizate prin
dotarea cu echipamente necesare pentru
terapiile de reabilitare pentru copiii cu
dizabilități, echipamente asistive, etc.
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Înființarea / dezvoltarea întreprinderilor
sociale de inserție, pentru susținerea tinerilor
cu accent pe tineri NEET, inactivi, șomeri și
șomeri de lungă durată, inclusiv prin:
acoperirea costurilor de calificare la locul de
muncă, consiliere și orientare profesională,
subvenționarea contractelor de muncă și
plasarea pe piața muncii la finalul perioadei

sprijinire a antreprenoriatului și a economiei sociale în cadrul
POEO.
• Programul Operațional Incluziune Și Demnitate Socială
(POIDS), Prioritatea 7 Sprijin pentru persoanele cu dizabilitati,
FEDR
• Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027; Axa
prioritara 2 - Îmbunătățirea participării copiilor la educația
antepreșcolară și preșcolară Obiectiv specific: Promovarea
accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile
incluziunii, precum și a
absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, de
la educația și îngrijirea timpurie, educația și formarea generală
și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația
și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea
mobilității în scop educațional pentru toți și a accesibilității
pentru persoanele cu dizabilități;
•Parteneriat cu unități de învățământ și unități conexe: ce oferă
servicii educaționale IETC;
Măsurile din PNRR legate de punerea în funcțiune și
modernizarea noilor servicii comunitare: centre de zi, centre de
servicii de recuperare neuro-motorie și centre de servicii de
asistență și suport pentru persoanele cu dizabilități sunt
complementare serviciilor de sprijin oferite prin POIDS
Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027; Axa
prioritara 1 - Valorificarea potențialului tinerilor pe piața
muncii, Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la piața
muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi
prin implementarea Garanței pentru
tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate
de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin
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2023 - 2030
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de sprijin, inclusiv cu cordarea de servicii de promovarea desfășurării de activități independente și a
acompaniere socio-profesională și sociale.
economiei sociale;
•Parteneriat cu sectorul neguvernamental si furnizori de
formare acreditati.
Crearea unei retele suport cu implicarea ex- • Bugetul local
abrudenilor (specialisti in diferite domenii • Sponsorizări
din tara si din diaspora) pentru sustinerea
proiectelor
comunitare
(expertiza,
cofinantare proiecte, implicare voluntara,
etc).
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Capitolul VII.
Consultarea publica in procesul de elaborare a SIDU Abrud
Actualizarea strategiei integrate de dezvoltare urbană a este rezultatul unui proces
participativ, care implică factorii de decizie, institutiile publice, oamenii de afaceri, asociațiile și
organizațiile non-guvernamentale, cetățenii, în vederea stabilirii unor direcții prioritare pentru
dezvoltarea orașului în orizontul de timp 2021-2030.
Creșterea transparenței și implicarea cetățenilor în luarea deciziilor publice este elementul de bază
al unei bune guvernări, angajament asumat de către România prin semnarea Pactului pentru o
guvernanță deschisă și o serie de documente legislative. Dincolo de obligativitatea informării
cetățenilor cu privire la deciziile administrative, este necesară dezvoltarea unui culturi a dialogului
și consultării cetățenilor, al căror rezultat să fie integrat în deciziile care privesc dezvoltarea
comunității. De asemenea, participarea activă a cetățenilor la implementarea și monitorizarea
direcțiilor de dezvoltare și obiectivelor prioritare pentru orașul lor este esențială pentru stabilirea
unei relații de colaborare eficientă între administrație și cetățeni. Cu cât cetățenii sunt mai implicați
în viața orașului lor, cu atât orașul devine mai atractiv, competitiv și dezvoltat.
Astfel, în cadrul procesului de elaborare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a orașului
Abrud pentru perioada 2021-2030 a fost acordată o importanță ridicată consultării comunități si a
factorilor interesați.
Instrumente de consultare și participare publică utilizate au fost:
1. Cercetare sociologică realizată în perioada februarie-martie 2021, care a utilizat ancheta
de teren bazată pe chestionar ca metodă exclusivă de colectare a datelor (telefonic și față
în față). Au fost avute în vedere și rezultatele unui chestionar completat de către cele 119
persoane în perioada februarie-martie 2021.
Profilul respondenților, procentul femeilor și al bărbaților care au fost consultate se regăsesc
in anexa 2 a prezentei SIDU.
2. Colectare de provocări și soluții (platforma Facebook- pagina primăriei orașului Abrud)
Acțiunile de implicare a părților interesate pentru elaborarea Strategiei Integrate de
Dezvoltare Urbană au inclus și colectarea de provocări și soluții urbane din partea
locuitorilor Orașului Abrud.
3. Consultările tematice au fost realizate cu alte instituții publice, cu operatori de utilități, cu
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reprezentanți ai prestatorilor de servicii și ai societății civile.
Astfel in urma procesului de dezbatere publica a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.
130/2021, care reprezintă poziția administrației locale față de principalele proiecte de care orașul
are

nevoie

în

următorii

ani.

Link

de

acces,

aici:

http://primaria-abrud.ro/wp-

content/uploads/2021/12/ABRUD-HCL-NR.-130-DIN-16.12.2021-aprobare-portofoliu-proiectepropus-de-UAT-Abrud-in-Strategia-Integrata-de-dezvoltare-20222-2030-site.pdf
Proiectele propuse exprimă o viziune care avantajează echiparea tehnico-edilitară, de mobilitate și
creșterea calității locuirii, îmbunătățirea și diversificarea serviciilor publice, îmbunătățirea și
valorificarea superioară a patrimoniului construit, încurajarea revirimentului economic local,
capitalul uman, deschiderea orașului spre noi oportunități de dezvoltare.
În acest context, in perioada 18 ianuarie – 18 februarie 2022, am solicitat opinia față de lista de
proiecte mai ales din perspectiva colaborării următorilor factori care ar putea contribui la
dezvoltarea urbană a localități noastre:

 Instituția Prefectului județului Alba;
 Consiliului Județean Alba;
 APA CTTA Alba;
 SC CUPRUMIN Abrud
 Direcția deSănătate Publică Alba;
 Inspectoratul ȘcolarJudețean Alba;
 Direcția pentru AgriculturăJudețeană Alba;
 Agenția pentru Protecția Mediului Alba;
 Agenția Județeană pentruOcuparea Forței de Muncă Alba;
 Direcția Județeanăpentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Alba;
 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba;
 Direcția Sanitară Veterinară șipentru Siguranța Alimentelor Alba;
 Agenția Județeană pentruPlăți și Inspecție Socială Alba;
 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba;
 Casa de Asigurări deSănătate Alba;
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 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Alba;
 Garda Naționala de Mediu – Agenția Alba;
 Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare - Filiala teritorială;
 Direcția Silvică Alba;
 Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Alba;
 Casa Județeană de PensiiAlba;
 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba;
 Inspectoratul de Poliție Județean Alba;
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Unirea”;
 Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba;
 Garda Forestieră Județeană Alba;
 Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba;
 Inspectoratul Județean în Construcții Alba;
 Direcția Regională de Statistică Alba;
 Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba;
 Casa Corpului Didactic Alba;
 Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Județean de
Control Alba;

 Serviciul Județean de Metrologie Legală Alba;
 Autoritatea Rutieră Română –Agenția Alba;
 Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Direcția Regională de
Drumuri și Poduri Cluj, Secția Drumuri Naționale Alba Iulia;

 Registrul Auto Român, Reprezentanța Alba;
 Oficiul Județean pentru finanțarea Investițiilor Rurale Alba;
 Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba;
În urma acestui proces am primit răspunsuri de la:
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- Consiliul Judetean Alba care ne-a informat că prin Hotărârea Consiliului Județean Alba
nr. 17 din 28 ianuarie 2021 a fost aprobată Strategia de Dezvoltare a Județului Alba 2021-2027,
precum și portofoliul de proiecte pentru perioada 2021-2027, inclusiv proiectele cu privire la
unitatea administrativ-teritorială Abrud si faptul că ne aflăm la începutul perioadei de
programare 2021-2027, există posibilitatea ca pe lângă lista de proiecte din strategia mai sus
menționată să fie identificate noi proiecte, inclusiv în parteneriat.
- Agentia de Protectia a Mediului Alba care ne-a informat asupra procesului de depunerea
a SIDU Abrud in forma finala aprobata prin HCL in vederea obținerii acordului de mediu.
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Capitolul VIII.
Managementul și implementarea SIDU Abrud
8.1. Structura de implemetare a SIDU Abrud
Pentru implementarea curentei strategii se constituie la nivelul orașului Abrud o structură de
implementare care va avea 2 componente:
a) Structura de Implementare și management a SIDU Abrud, structură internă în cadrul primăriei;
b) Consiliul reprezentanților externi, formată din reprezentanți din partea diverselor instituții
publice, companii, furnizori de utilități, instituții de învățământ de la nivel local, județean, regional,
național și internațional;
A. Structura de Management și Implementare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU)
din cadrul UAT Abrud are rolul de a monitoriza implementarea de acesteia. Aceasta va fi
constituită din reprezentanții structurilor cu atribuții din cadrul aparatului de specialitate al
primăriei. Compoziția acesteia se va stabili prin decizie a primarului localității și va cuprinde
reprezentanți (directori, șefi de serviciu etc.) ai următoarelor structuri:
- Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului, Dezvoltare Durabila, Achizitii Publice
- Serviciu Finaciar Contabil
- Serviciul de Administrare a Domeniului Public si Privat
-Direcția de Asistență Socială
Această structură de la nivelul orașului Abrud va monitoriza procesul de implementare al SIDU și
va elabora rapoarte semestriale privind implementarea proiectelor de către diferitele structuri din
cadrul UAT Abrud .
Responsabilii privind implementarea proiectelor din cadrul UAT Abrud sau a partenerilor acesteia
au următoarele responsabilități:
- coordonează și monitorizează proiectele individuale de care este responsabil,
- atribuie responsabilitățile echipelor/persoanelor din subordine și colaboratorilor;
- stabilește ședințe periodice;
- elaborează bugetul și planul pentru implementarea proiectului;
- supervizează activitatea echipelor/ persoanelor din subordine;
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- elaborează rapoarte semestriale privind stadiul proiectului
- ia măsuri pentru diminuarea riscurilor
- propune măsuri de actualizare, completare și modificare cu privire la implementarea proiectelor
din portofoliu
B. Consiliul Reprezentanților externi
Vor gestiona implementarea proiectelor care nu sunt în responsabilitatea primăriei Abrud și cele
care sunt implementate în parteneriat cu primăria Abrud. Aceștia pot fi:
- Consiliul Județean Alba;
- Guvernul României;
- Asociația ”Moții Țara de Piatră”;
- Ministere de resort (Ministerul Culturii, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Economiei,
Comertului si Mediului de Afaceri, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale,
Ministerul Mediului, Ministerul Muncii și Justiției Sociale);
- alte UAT-uri din județul Alba;
- Universitatea „1 Decembrie 1918”;
- Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Alba;
- Agenția Locală pentru Energie Alba;
- Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba;
- Inspectoratul Școlar Județean Alba;
- Direcția Județeană pentru Cultură Alba;
- Instituții de cultură (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Batthyaneum,
-Biblioteca Națională a României);
- Spitalul Județean de Urgență Alba;
- Casa Națională de Asigurări de Sănătate;
- Medici de familie;
- Colegiul Medicilor Alba;
- Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Alba;
- Administrația Națională „Apele Române”;
- E.ON. România – Sucursala Alba;
- Agenția pentru Protecția Mediului Alba;
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- Garda de Mediu;
- Direcția de Sănătate Publică Alba;
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului;
- Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” S.A;
- Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere;
- operatori economici de nivel local, regional, național sau internațional;
- operatori din domeniul HORECA;
- operatori din domeniul telecomunicațiilor;
- operatori de transport public;
-furnizori de formare profesională;
- furnizori privați de servicii sociale;
- sindicate;
- dezvoltatori imobiliari;
- organizații non-guvernamentale;
- alte instituții publice și entități private a căror implicare se va dovedi necesară pe parcursul
implementării proiectelor din portofoliu.
În activitatea de implementare a strategiei SIDU Abrud, primăria va relaționa cu Consiliul
Partenerilor Externi prin:
- invitații oficiale transmise către acești parteneri în vederea stabilirii cooperării;
- protocoale de colaborare, unde va fi cazul;
- rapoarte anuale pe care Primăria le va solicita, cu privire la evoluția proiectelor de care aceștia
partenerii externi sunt răspunzători.
8.2. Plan de acțiune pentru implementarea SIDU Abrud
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Abrud reprezintă un angajament pe termen
lung asumat de administrația locală care implică realizarea unor investiții cu impact major pentru
dezvoltarea orașului Abrud. Implementarea proiectelor cuprinse în portofoliul de proiecte pentru
implementarea SIDU vor conduce la modernizarea orașului prin reabilitarea și dezvoltarea
infrastructurii locale, dezvoltarea infrastructuri sociale, educaționale, de sănătate și a serviciilor
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publice, îmbunătățirea condițiilor de mediu și la dezvoltare economică care vor crește calitatea
vieții locuitorilor și a atractivității economice a orașului.
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană propune un portofoliu de proiecte care urmează să fie
implementate în perioada 2022-2030 și care reprezintă cadrul de referință pentru selectarea și
prioritizarea acțiunilor pe care trebuie să le întreprindă autoritatea locală în intervalul de timp
menționat pentru dezvoltarea orașului.
Implementarea SIDU implică realizarea obiectivelor menționate în Direcțiile strategice de acțiune
prin intermediul cărora se operaționalizează viziunea de dezvoltare a orașului pe termen scurt și
pe termen lung. Punerea în practică a strategiei necesită utilizarea tuturor resurselor disponibile
autorității locale (financiare, umane, materiale etc.) și obținerea unor rezultate care pot fi evaluate
cantitativ și calitativ.
Întregul proces de implementare ale SIDU va fi monitorizat și evaluat pentru remedierea
eventualelor probleme de management sau altă natură care îl pot afecta.
Metodologia evaluării conține patru etape:
a) Evaluarea ex-ante: este realizată cu scopul de a verifica alocarea corectă a resurselor în acord
cu direcțiile strategice stabilite și obiectivele propuse pentru dezvoltarea orașului.
b) Evaluarea pe parcursul implementării: are drept scop determinarea progreselor în
implementarea strategiei și măsura în care au fost atinse obiectivele strategice și se propun măsuri
de remediere;
c) Evaluarea intermediară: este realizată pentru a determina relevanța, eficiența și eficacitatea
implementării strategiei. Sunt stabilite două evaluări intermediare, prima în 2023 și a doua în 2026.
d) Evaluarea ex-post: se realizează după implementarea proiectelor pentru a determina dacă
acestea și-au atins obiectivele, au fost obținute rezultatele dorite, dacă a crescut calitatea vieții
locuitorilor și ce îmbunătățiri pot fi aduse pentru viitor.
Evaluarea implementării strategiei va avea în vedere și următoarele aspecte /criterii:
1. Relevanța: proiectele propuse răspund cu adevărat nevoilor de dezvoltare a orașului așa cum
rezultă din studiul de fundamentare al strategiei;
2. Eficacitatea: rezultatele implementării proiectelor propuse duc la obținerea rezultatelor dorite;
3. Eficiența: raportul dintre rezultatele obținute în urma implementării proiectelor din portofoliul
pentru realizarea SIDU și resursele utilizate este mulțumitor;
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4. Impactul: Implementarea SIDU duce la obținerea beneficiilor propuse pe domeniile cheie de
acțiune propuse: dezvoltare economică, dezvoltare social, mediu, conectivitate;
5. Durabilitatea beneficiilor: beneficiile obținute în urma implementării proiectelor din portofoliu
sunt durabile în raport cu obiectivele strategiei;
6. Probleme apărute în implementare: problemele apărute în procesul de implementare al
strategiei sunt analizate în raport cu prevederile legale și procedurile administrative.
Monitorizarea și evaluarea implementării SIDU va fi realizată prin intermediul unui set de
indicatori măsurați anual. Structura de implementare a SIDU constituită la nivelul orașului Abrud
va realiza trimestrial rapoarte de monitorizare și evaluare a implementării SIDU.
Indicatorii care vor fi utilizați sunt cei prevăzuți la articolul 27, alineatul (4) din
Regulamentul UE 1303/2013:
-indicatori financiari referitori la cheltuielile alocate;
-indicatori de realizare referitori la operațiunile care primesc contribuții;
-indicatori de rezultat referitori la prioritatea în cauză.
Rapoartele de monitorizare vor ține cont de normele, principiile, și standardele comune pentru
funcționarea fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) pentru perioada 20212030 care stabilesc indicatori comuni și prevederi specifice. Astfel, rapoartele de monitorizare și
evaluare vor conține informații cu privier la toți acești indicatori menționați. De asemenea vor fi
raportate și indicatorii de rezultat în cazul fiecărui proiect implementat. În baza acestor rapoarte
care arată stadiul implementării proiectelor și al impactului acestora se vor face recomandări de
îmbunătățire a eficienței acestora sau de remediere a problemelor. Rapoartele vor avea următoarea
structură:
1. Introducere: va conține informații cu privire la perioada de monitorizare, sursele de date,
problemele întâmpinate;
2. Capitolul 1: descrie sintetic activitățile desfășurate în cadrul procesului de monitorizare;
3. Capitolul 2: activitățile și măsurile care au fost monitorizate la care se aduc recomandări de
eficientizare;
4. Concluzii: aprecierea general cu privire la progresul înregistrat în implementarea SIDU și
propunerile și recomandările de eficientizare a implementării acesteia.
Procesul de implementare a SIDU va cuprinde următoarele faze:
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Faza 1 - finalizare, asumare și implementare SIDU;
Faza 2 - formularea și depunerea cererilor de finanțare pentru perioada 2021-2030;
Faza 3 - semnarea contractelor de finanțare cu autoritățile de management;
Faza 4 - implementare proiecte contractate și derulare achiziții:
Faza 5 - monitorizare și evaluare a proiectelor individuale:
1. Finalizare, asumare și implementare SIDU
Această fază va cuprinde formularea strategiei, consultarea publică, obținerea avizului privind
Evaluarea Strategică de Mediu, aprobarea și asumarea SIDU prin HCL, raportul de preverificare
emis de SSDU, aprobare SIDU de către ADR Centru, Stabilirea Structurii de Management și
Implementare, Stabilirea Consiliului Reprezentanților Externi, întocmirea documentațiilor
tehnico-economice pentru proiectele de investiții selectate în cadrul portofoliului, obținerea de
avize ce însoțesc aceste documentații de la ministerele de resort/instituții relevante, însușirea
indicatorilor prin Hotărâre de Consiliu Local.
2. Formularea și depunerea cererilor de finanțare pentru perioada 2021-2030 cuprinde activitățile
necesare completării și depunerii cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidul solicitantului al
fiecărui program operațional.
3. Semnarea contractelor de finanțare cu autoritățile de management;
Aceasta presupune încheierea de contracte de finanțare nerambursabilă între AM/OI și beneficiari
pentru proiectele propuse în portofoliu și declarate câștigătoare în urma participării la apeluri
comune lansate în cadrul programelor operaționale și celor naționale.
4. Faza 4 - implementare proiecte contractate și derulare achiziții: cuprinde derularea propriu zisă
a proiectelor aprobate și finanțate: managementul de proiect, coordonarea partenerilor,
comunicarea cu autoritatea finanțatoare, precum și pregătirea proceselor de achiziții publice
privind atribuirea contractelor de achiziții de produse, servicii sau lucrări aferente fiecărui proiect
finanțat în parte.
5. Monitorizare și evaluare a proiectelor individuale:
Cuprinde monitorizarea și evaluarea procesului de implementare a proiectelor individuale pe baza
specificațiilor de proiect, a indicatorilor, precum și a modului în care acestea răspund cerințele
Programelor Operaționale.
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Indicatori pentru faza 1
Dovada depunerii SIDU la Agenția pentru Protecția Mediului Alba;
Numărul de clarificări de neaplicare sau aplicare incorectă a SIDU din partea Agenției pentru
Protecția de Mediu Alba;
Tip aviz emis de către Agenția pentru Protecția de Mediu Alba, favorabil / favorabil cu observații
/ nefavorabil;
Dovada depunerii SIDU la Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru;
Numărul de clarificări din partea Agenției de Dezvoltare Regională Centru; privind gradul de
îndeplinire a specificațiilor cuprinse în Grila de verificare a conformității administrative și a
admisibilității;
Existența declarațiilor de admisibilitate SIDU de către ADR Centru;
Dovada elaborării Documentului Justificativ de către Autoritatea Urbană și a prioritizării
intervențiilor pentru perioada 2014-2023;
Dovada realizării documentațiilor tehnico-economice pentru proiectele de investiții selectate în
cadrul portofoliului,
Sinergia dintre proiectele abordate în SIDU;
Dovada obținerii avizelor ce însoțesc aceste documentații de la ministerele de resort/instituții
relevante și însușirea indicatorilor prin Hotărâre de Consiliu Local;
Gradul de corelare între problemele/nevoile identificate și domeniile de intervenții propuse în
SIDU;
Gradul de corelare dintre obiectivele de dezvoltare formulate și portofoliul proiectelor SIDU;
Adaptarea portofoliului de proiecte cu posibile surse de finanțare.
Indicatori pentru faza 2
Numărul total de cereri de finanțare completate și depuse;
Număr de cereri de finanțare depuse de către beneficiari unici, lideri de parteneri și parteneri;
Numărul de cereri de finanțare depuse pe domenii de activitate;
Valoarea totală LEI / Euro a cererilor de finanțare depuse;
Valoare LEI / Euro a cererilor de finanțare depuse pe programe cu finanțare europeană și națională;
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Valoare LEI / Euro a cererilor de finanțare depuse per PO, axă prioritară și priorități de investiții;
Numărul de cereri de finanțare eligibile în urma procesului de verificare;
Valoare LEI / Euro a cererilor de finanțare eligibile per PO, axă prioritară și priorități de investiții;
Numărul cererilor de finanțare depuse și neeligibile în urma procesului de verificare
Indicatori pentru faza 3
Număr de contracte de finanțare semnate;
Număr de contracte semnate per PO, axă prioritară și priorități de investiții;
Valoare contracte semnate per PO, axă prioritară și priorități de investiții.
Indicatori pentru faza 4
Numărul persoanelor care lucrează la implementarea proiectelor contractante;
Numărul de organizații implicate în implementarea proiectelor contractante;
Numărul de activități derulate la nivelul fiecărui proiect;
Gradul de satisfacție al beneficiarilor;
Numărul de achiziții a serviciilor/bunurilor/lucrărilor la nivelul fiecărui proiect contractat;
Număr de probleme / tip de problemă înregistrate pe perioada procesului de achiziție
publică (descriere/cauză);
Asigurarea transparenței în implementarea cu succes a proiectelor finanțate și atingerea
obiectivelor stabilite prin SIDU.
Indicatori pentru faza 5
Gradul de corelare între planificarea aprobată, măsurile efectiv implementate și
rezultatele obținute.
Compararea rezultatelor planificate și a celor obținute;
Procent de atingere a obiectivelor propuse la nivelul fiecărui proiect implementat;
Rata de absorbție a resurselor;
Impactul proiectelor implementate asupra comunității din orașul Alba Iulia;
Numărul de rapoarte de monitorizare și evaluare periodice și finale anuale.
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ANEXE
Anexa 1
Principalele evoluții locale și zonale, din perspectivă demografică și socioeconomică
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Anexa 2.
Date statistice pe 3 esantioane de oportunitate- ancheta de teren Abrud februarie-martie 2021
Date prelucrate în programul de analiză de date SPSS
Eșantionul 1 Frequency Table esantion 1- personal administratie publica
en

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Masculin

11

50,0

50,0

50,0

Feminin

11

50,0

50,0

100,0

Total

22

100,0

100,0

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

16-30 ani

4

18,2

18,2

18,2

31-60 ani

15

68,2

68,2

86,4

61 ani si peste

3

13,6

13,6

100,0

Total

22

100,0

100,0

Valid

Categ_varsta

Valid

Ocupat

Valid

ocupat,
fermieri

inclusiv

Frequency Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

22

100,0

100,0

100,0

Tip_esantion
Frequency

Valid

Esantion
MP
22
administratie publica

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

100,0

100,0

100,0
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Prioritate_ Lipsa_locuri_de_munc
Frequenc Percent
y

Valid

Missing

Valid Percent

Cumulative Percent

Prima prioritate

17

77,3

89,5

89,5

A doua prioritate

1

4,5

5,3

94,7

A treia prioritate

1

4,5

5,3

100,0

Total

19

86,4

100,0

System

3

13,6

22

100,0

Total

Rang_ Lipsa_locuri_de_munc
Frequency

Valid

Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Problema nu are rang

3

13,6

13,6

13,6

A treia problema in rang

1

4,5

4,5

18,2

A doua problema in rang

1

4,5

4,5

22,7

Cea mai importanta
problema in rang

17

77,3

77,3

100,0

Total

22

100,0

100,0

Prioritate_ Imbatr_populat
Frequen Percent
cy

Valid

Missing

Valid Percent

Cumulative Percent

Prima prioritate

2

9,1

20,0

20,0

A doua prioritate

3

13,6

30,0

50,0

A treia prioritate

5

22,7

50,0

100,0

Total

10

45,5

100,0

System

12

54,5
135

Total

22

100,0
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Rang_ Imbatr_populat
Freque Percent
ncy

Valid Percent

Cumulative
Percent

Problema nu are rang

12

54,5

54,5

54,5

A treia problema in rang

5

22,7

22,7

77,3

A doua problema in rang

3

13,6

13,6

90,9

Cea mai importanta problema in rang

2

9,1

9,1

100,0

Total

22

100,0

100,0

Valid

Prioritate_ Sărăcia

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Prima prioritate

1

4,5

7,7

7,7

A doua prioritate

8

36,4

61,5

69,2

A treia prioritate

2

9,1

15,4

84,6

A patra prioritate

2

9,1

15,4

100,0

Total

13

59,1

100,0

System

9

40,9

Missing
Total

22

100,0

Rang_ Sărăcia

Valid

Frequency Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Problema nu are rang

9

40,9

40,9

40,9

A patra problema in rang

2

9,1

9,1

50,0

A treia problema in rang

2

9,1

9,1

59,1

A doua problema in rang

8

36,4

36,4

95,5

4,5

4,5

100,0

Cea mai importanta problema in
1
rang
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Total

22

100,0

100,0

Prioritate Educatie precara
Frequenc Percent
y

Valid

Missing

Valid Percent

Cumulative Percent

A doua prioritate

4

18,2

50,0

50,0

A treia prioritate

4

18,2

50,0

100,0

Total

8

36,4

100,0

System

14

63,6

Total

22

100,0

Range Educatie precara
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent Cumulative Percent

Problema nu are rang

14

63,6

63,6

63,6

A treia problema in rang

4

18,2

18,2

81,8

A doua problema in rang

4

18,2

18,2

100,0

Total

22

100,0

100,0

Prioritate Migratia

Frequenc Percent Valid Percent
y

Valid

Missing
Total

Cumulative Percent

A treia prioritate

3

13,6

60,0

60,0

A patra prioritate

2

9,1

40,0

100,0

Total

5

22,7

100,0

System

17

77,3

22

100,0
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Rang Migratia
Frequenc
y

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

17

77,3

77,3

77,3

A patra problema in
2
rang

9,1

9,1

86,4

A treia problema in
3
rang

13,6

13,6

100,0

Total

100,0

100,0

Problema nu are rang

Valid

22

Prioritate conditii_locuit_inadecvate
Frequenc
y

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

1

4,5

100,0

100,0

Missing System

21

95,5

Total

22

100,0

Valid

Prima
prioritate

Rang conditii_locuit_inadecvate
Frequenc
y

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

21

95,5

95,5

95,5

Cea mai importanta
1
problema in rang

4,5

4,5

100,0

Total

100,0

100,0

Problema nu are rang
Valid

22

139

Prioritate Transp_public sau infrastructura
Frequenc
y

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

A
doua
2
prioritate

9,1

66,7

66,7

A
treia
1
prioritate

4,5

33,3

100,0

Total

3

13,6

100,0

Missing System

19

86,4

Total

22

100,0

Valid

Rang Transp_public sau infrastructura
Frequenc
y

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

19

86,4

86,4

86,4

A treia problema in
1
rang

4,5

4,5

90,9

A doua problema in
2
rang

9,1

9,1

100,0

Total

100,0

100,0

Problema nu are rang

Valid

22

Prioritate Fatade_degradate_centru
Frequenc
y
Valid

Prima prioritate 1

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

4,5

25,0

25,0
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A
doua
1
prioritate

4,5

25,0

50,0

A
treia
2
prioritate

9,1

50,0

100,0

Total

4

18,2

100,0

Missing System

18

81,8

Total

22

100,0

Rang Fatade_degradate_centru
Frequenc
y

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

18

81,8

81,8

81,8

A treia problema in rang 2

9,1

9,1

90,9

A doua problema in
1
Valid rang

4,5

4,5

95,5

Cea mai importanta
1
problema in rang

4,5

4,5

100,0

Total

100,0

100,0

Problema nu are rang

22

Prioritate Blocuri degradate
Frequency Percent
Missing System 22

100,0

Rang Blocuri degradate
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Valid

Problema
rang

nu

are

Frequenc
y

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

22

100,0

100,0

100,0

Prioritate Curatenie sau aspect general oras
Frequenc
y

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

A
doua
2
prioritate

9,1

66,7

66,7

A
treia
1
prioritate

4,5

33,3

100,0

Total

3

13,6

100,0

Missing System

19

86,4

Total

22

100,0

Valid

Rang Curatenie sau aspect general oras
Frequenc
y

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

19

86,4

86,4

86,4

A treia problema in
1
rang

4,5

4,5

90,9

A doua problema in
2
rang

9,1

9,1

100,0

Total

100,0

100,0

Problema nu are rang

Valid

22

Prioritate Caini_comunitari

142

Frequen Percent
cy

Valid
Percent

Cumulative
Percent

A treia prioritate

2

9,1

66,7

66,7

A patra prioritate

1

4,5

33,3

100,0

Total

3

13,6

100,0

Missing System

19

86,4

Total

22

100,0

Valid

Rang Caini_comunitari
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent

Valid

Problema nu are rang

19

86,4

86,4

86,4

A patra problema in rang

1

4,5

4,5

90,9

A treia problema in rang

2

9,1

9,1

100,0

Total

22

100,0

100,0

Prioritate Spatii de recreere degradate
sau inexistente
Frequenc
y

Percent

Missing System 22

100,0

Rang Spatii de recreere degradate sau inexistente

Valid

Problema
rang

nu

are

Frequenc
y

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

22

100,0

100,0

100,0

Prioritate Persoane varstnice

Valid

Prima prioritate

Missing System

Frequency

Percent

Valid Percent Cumulative Percent

3

13,6

100,0

19

86,4
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100,0

Total

22

100,0

Range Persoane varstnice
Frequenc
y

Percent

Valid Percent Cumulative
Percent

19

86,4

86,4

86,4

Cea mai importanta
3
problema in rang

13,6

13,6

100,0

Total

100,0

100,0

Problema nu are rang
Valid

22

Prioritate Persoane cu dizabilitati
Frequenc
y

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

A
doua
1
prioritate

4,5

25,0

25,0

A
treia
3
prioritate

13,6

75,0

100,0

Total

4

18,2

100,0

Missing System

18

81,8

Total

22

100,0

Valid

Rang Persoane cu dizabilitati
Frequenc
y

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

18

81,8

81,8

81,8

A treia problema in
3
rang

13,6

13,6

95,5

A doua problema in
1
rang

4,5

4,5

100,0

Total

100,0

100,0

Problema nu are rang

Valid

22

Prioritate Copii in situatii de risc
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Frequenc
y

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Prima prioritate 1

4,5

50,0

50,0

A
doua
1
prioritate

4,5

50,0

100,0

Total

2

9,1

100,0

Missing System

20

90,9

Total

22

100,0

Valid

Rang Copii in situatii de risc
Frequenc
y

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

20

90,9

90,9

90,9

A doua problema in
1
rang

4,5

4,5

95,5

Cea mai importanta
1
problema in rang

4,5

4,5

100,0

Total

100,0

100,0

Problema nu are rang

Valid

22

Prioritate Persoane in risc de saracie, in special tineri
Frequenc
y

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Prima prioritate 2

9,1

50,0

50,0

A
doua
1
prioritate

4,5

25,0

75,0

A
patra
1
prioritate

4,5

25,0

100,0

Total

4

18,2

100,0

Missing System

18

81,8

Total

22

100,0

Valid

Rang Persoane in risc de saracie, in special tineri
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Frequenc
y

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

18

81,8

81,8

81,8

A patra problema in
1
rang

4,5

4,5

86,4

A doua problema in
1
rang

4,5

4,5

90,9

Cea mai importanta
2
problema in rang

9,1

9,1

100,0

Total

100,0

100,0

Problema nu are rang

Valid

22

Prioritate Tineri postinstitutionalizati
Frequenc
y

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

1

4,5

50,0

50,0

A
treia
1
prioritate

4,5

50,0

100,0

Total

2

9,1

100,0

Missing System

20

90,9

Total

22

100,0

Prima
prioritate
Valid

Rang Tineri postinstitutionalizati
Frequenc
y

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

20

90,9

90,9

90,9

A treia problema in rang 1

4,5

4,5

95,5

Valid Cea mai importanta
1
problema in rang

4,5

4,5

100,0

100,0

100,0

Problema nu are rang

Total

22

146

Prioritate Someri sau persoane fara o
ocupatie
Frequency Percent
Missing System 22

100,0

Rangul mediu atribuit problemelor socioeconomice esantion 1- personal administratie
publica
Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

Rang_ Lipsa_locuri_de_munc

22

4,18

1,763

Rang_ Sărăcia

22

2,14

1,935

Rang_ Imbatr_populat

22

1,68

1,961

Range Educatie precara

22

1,27

1,751

Rang Fatade_degradate_centru

22

,68

1,524

Rang Migratia

22

,59

1,141

Rang Transp_public sau infrastructura

22

,50

1,300

Rang Curatenie sau aspect general oras

22

,50

1,300

Rang Caini_comunitari

22

,36

,953

Rang conditii_locuit_inadecvate

22

,23

1,066

Rang Spatii de recreere degradate sau inexistente

22

,00

,000

Rang Blocuri degradate

22

,00

,000

Valid N (listwise)

22

Rangul mediu atribuit grupurilor vulnerabile esantion 1- personal administratie publica
Descriptive Statistics
N

Mean

Std.
Deviation

Rang Persoane in risc de saracie, in special tineri

22

,73

1,667

Range Persoane varstnice

22

,68

1,756
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Rang Persoane cu dizabilitati

22

,59

1,297

Rang Copii in situatii de risc

22

,41

1,333

Rang Tineri postinstitutionalizati

22

,36

1,217

Rang Someri sau persoane farao ocupatie

22

,00

,000

Valid N (listwise)

22

Correlations esantion 1- personal administratie publica
Correlations
Rang Rang_
Rang_
_
Imbatr_p Sărăcia
Lipsa opulat
_locu
ri_de
_mun
c
Pearson Correlation

1

Rang_
Sig. (2-tailed)
Lipsa_locuri_de_munc
N

Rang_ Imbatr_populat

Rang_ Sărăcia

22

,076

,637

,736

22

22

Pearson Correlation

-,106 1

,225

Sig. (2-tailed)

,637

,313

N

22

22

22

Pearson Correlation

,076

,225

1

Sig. (2-tailed)

,736

,313

N

22

22

22

Pearson Correlation

,353

-,154

-,110

,107

,494

,626

N

22

22

22

Pearson Correlation

,252

-,104

-,211

Sig. (2-tailed)

,258

,647

,346

N

22

22

22

Range Educatie precara Sig. (2-tailed)

Rang Migratia

-,106

148

Pearson Correlation

Rang
conditii_locuit_inadecv
Sig. (2-tailed)
ate
N

Pearson Correlation
Rang Transp_public sau
Sig. (2-tailed)
infrastructura
N
Pearson Correlation
Rang
Fatade_degradate_centr Sig. (2-tailed)
u
N

-,192
,530*

-,247

,011

,393

,268

22

22

22

,187

-,345

-,218

,405

,115

,330

22

22

22

-,226 -,402

-,065

,313

,064

,773

22

22

22

.b

.b

.b

.

.

.

N

22

22

22

Pearson Correlation

-,229 -,345

-,445*

,306

,115

,038

22

22

22

Pearson Correlation
Rang Blocuri degradate Sig. (2-tailed)

Rang Curatenie sau
Sig. (2-tailed)
aspect general oras
N

,664* ,039

Pearson Correlation

-,131

*

Rang Caini_comunitari
Sig. (2-tailed)

,001

,862

,560

N

22

22

22

Correlations

Rang_
Lipsa_locuri_de_munc

Range
Educatie
precara

Rang
Migratia

Rang
conditii_locui
t_inadecvate

Pearson
Correlation

,353

,252

-,530

Sig. (2-tailed)

,107

,258

,011
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Rang_ Imbatr_populat

Rang_ Sărăcia

Range Educatie precara

Rang Migratia

N

22

22

22

Pearson
Correlation

-,154

-,104

-,192

Sig. (2-tailed)

,494

,647

,393

N

22

22

22

Pearson
Correlation

-,110

-,211

-,247

Sig. (2-tailed)

,626

,346

,268

N

22

22

22

Pearson
Correlation

1

,798

-,162

,000

,470

Sig. (2-tailed)
N

22

22

22

Pearson
Correlation

,798

1

-,116

Sig. (2-tailed)

,000

N

22

22

22

Pearson
Correlation

-,162*

-,116

1

,470

,608

22

22

22

-,293

-,209

-,086

,186

,351

,704

N

22

22

22

Pearson
Correlation

-,127

-,243

-,100

,575

,276

,658

22

22

22

Rang
conditii_locuit_inadecv
Sig. (2-tailed)
ate
N
Pearson
Correlation

Rang Transp_public sau
infrastructura
Sig. (2-tailed)

Rang
Fatade_degradate_centr
Sig. (2-tailed)
u
N
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,608

Rang Blocuri degradate

Pearson
Correlation

.b

.b

.b

Sig. (2-tailed)

.

.

.

N

22

22

22

Pearson
Correlation

-,293

-,209

-,086*

,186

,351

,704

N

22

22

22

Pearson
Correlation

-,290**

-,207

-,085

Sig. (2-tailed)

,190

,355

,706

N

22

22

22

Rang Curatenie sau
aspect general oras
Sig. (2-tailed)

Rang Caini_comunitari

Correlations

Rang_
Lipsa_locuri_de_munc

Rang_ Imbatr_populat

Rang_ Sărăcia

Range Educatie precara

Rang
Transp_public
sau
infrastructura

Rang
Fatade_degr
adate_centr
u

Rang
Blocuri
degradat
e

Pearson Correlation

,187

-,226

.

Sig. (2-tailed)

,405

,313

.

N

22

22

22

Pearson Correlation

-,345

-,402

.

Sig. (2-tailed)

,115

,064

.

N

22

22

22

Pearson Correlation

-,218

-,065

.

Sig. (2-tailed)

,330

,773

.

N

22

22

22

Pearson Correlation

-,293

-,127

.

Sig. (2-tailed)

,186

,575

.
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Rang Migratia

N

22

22

22

Pearson Correlation

-,209

-,243

.

Sig. (2-tailed)

,351

,276

.

N

22

22

22

-,086*

-,100

.

,704

,658

.

22

22

22

1

,108

.

,632

.

22

22

22

,108

1

.

Pearson Correlation
Rang
conditii_locuit_inadecv Sig. (2-tailed)
ate
N
Pearson Correlation
Rang Transp_public sau
Sig. (2-tailed)
infrastructura
N
Pearson Correlation
Rang
Fatade_degradate_centr Sig. (2-tailed)
u
N

,632
22

22

22

.b

.b

.b

.

.

N

22

22

22

Pearson Correlation

,183

,300

.*

,415

,174

.

22

22

22

Pearson Correlation

,154**

,313

.

Sig. (2-tailed)

,495

,156

.

N

22

22

22

Pearson Correlation
Rang Blocuri degradate Sig. (2-tailed)

Rang Curatenie sau
Sig. (2-tailed)
aspect general oras
N

Rang Caini_comunitari

.

Correlations
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Rang
Rang
Curatenie sau Caini_comun
aspect general itari
oras

Rang
Spatii de
recreere
degradate
sau
inexistente

Pearson Correlation

-,229

-,664

.

Sig. (2-tailed)

,306

,001

.

N

22

22

22

Pearson Correlation

-,345

,039

.

Sig. (2-tailed)

,115

,862

.

N

22

22

22

Pearson Correlation

-,445

-,131

.

Sig. (2-tailed)

,038

,560

.

N

22

22

22

Pearson Correlation

-,293

-,290

.

,186

,190

.

N

22

22

22

Pearson Correlation

-,209

-,207

.

Sig. (2-tailed)

,351

,355

.

N

22

22

22

Pearson Correlation
Rang
conditii_locuit_inadecv Sig. (2-tailed)
ate
N

-,086*

-,085

.

,704

,706

.

22

22

22

Pearson Correlation
Rang Transp_public sau
Sig. (2-tailed)
infrastructura
N

,183

,154

.

,415

,495

.

22

22

22

Pearson Correlation

,300

,313

.

Sig. (2-tailed)

,174

,156

.

Rang_
Lipsa_locuri_de_munc

Rang_ Imbatr_populat

Rang_ Sărăcia

Range Educatie precara Sig. (2-tailed)

Rang Migratia
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Rang
Fatade_degradate_centr N
u

22

22

22

.b

.b

.b

.

.

.

N

22

22

22

Pearson Correlation

1

,538

.*

,010

.

22

22

22

Pearson Correlation

,538**

1

.

Sig. (2-tailed)

,010

N

22

Pearson Correlation
Rang Blocuri degradate Sig. (2-tailed)

Rang Curatenie sau
Sig. (2-tailed)
aspect general oras
N

Rang Caini_comunitari

.
22

22

Correlations

Rang_
Lipsa_locuri_de_munc

Rang_ Imbatr_populat

Rang_ Sărăcia

Range
Persoane
varstnice

Rang
Rang Copii in
Persoane cu situatii de risc
dizabilitati

Pearson
Correlation

,112

,159

,149

Sig. (2-tailed)

,620

,480

,508

N

22

22

22

Pearson
Correlation

,135

-,016

,289

Sig. (2-tailed)

,549

,943

,192

N

22

22

22

Pearson
Correlation

,392

,403

,051

Sig. (2-tailed)

,071

,063

,821

N

22

22

22
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Range Educatie precara

Rang Migratia

Pearson
Correlation

-,063

,156

,174

Sig. (2-tailed)

,779

,487

,438

N

22

22

22

Pearson
Correlation

-,211

-,054

,303

Sig. (2-tailed)

,347

,811

,170

N

22

22

22

Pearson
Correlation

-,087*

-,102

-,069

,701

,652

,762

22

22

22

-,156

-,184

-,124

,487

,414

,584

N

22

22

22

Pearson
Correlation

,174

,172

-,144

,439

,444

,523

22

22

22

Pearson
Correlation

.b

.b

.b

Sig. (2-tailed)

.

.

.

N

22

22

22

Pearson
Correlation

-,156

-,184

-,124*

,487

,414

,584

N

22

22

22

Pearson
Correlation

-,155**

-,182

-,123

Rang
conditii_locuit_inadecv
Sig. (2-tailed)
ate
N
Pearson
Correlation

Rang Transp_public sau
infrastructura
Sig. (2-tailed)

Rang
Fatade_degradate_centr
Sig. (2-tailed)
u
N

Rang Blocuri degradate

Rang Curatenie sau
aspect general oras
Sig. (2-tailed)

Rang Caini_comunitari
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Sig. (2-tailed)

,491

,417

,587

N

22

22

22

Correlations
Rang
Rang Tineri Rang Someri
Persoane in postinstitutio sau persoane
risc
de nalizati
farao ocupatie
saracie,
in
special tineri
Rang_
Lipsa_locuri_de_munc

Rang_ Imbatr_populat

Rang_ Sărăcia

Pearson Correlation

-,015

,145

.

Sig. (2-tailed)

,948

,519

.

N

22

22

22

Pearson Correlation

,147

,031

.

Sig. (2-tailed)

,514

,892

.

N

22

22

22

Pearson Correlation

,426

-,103

.

Sig. (2-tailed)

,048

,648

.

N

22

22

22

Pearson Correlation

,092

-,026

.

,684

,907

.

22

22

22

Range Educatie precara Sig. (2-tailed)
N
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