


Despre proiect

Titlu proiect „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”

Codul proiectului: SIPOCA 637/MySMIS 128599

Obiectivul general: susținerea implementării unui management performant la nivelul Municipiului Alba Iulia, în

corespondență cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice, în termen de 31 de luni.

Valoarea totală proiectului: 998.432,80 lei (contribuția Municipiului Alba Iulia 19.968,66 lei – reprezentând 2% din

valoarea eligibilă a proiectului).

Dată de începere: 18.06.2019.

Perioada de implementare: 31 de luni.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

2014 – 2020. CP 12/2018 - Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică

locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.



Importanţa Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Alba Iulia 2021-2030

❖ Document de bază în definirea cadrului care să asigure implementarea unei viziuni coerente de

evoluție integrată a sectoarelor de dezvoltare specifice unei comunități.

❖ Document strategic care defineşte cât mai clar și coerent rolul și locul pe care îl va ocupa oraşul

Alba Iulia în regiunea Centru, cum va arăta acesta peste zece ani.

❖ Document relevant care va permite accesarea de fonduri nerambursabile.

❖ Instrument concret de transpunere la nivel local a obiectivelor și principiilor documentelor cadru la

nivel european și la nivel național.

❖ Un cadru de fundamentare a procesului participativ deschis şi transparent cu toate părţile

interesate, în vederea creşterii gradului de conştientizare cu privire la rolul şi importanţa

planificării strategice şi integrate.



Domenii abordate

❖ Societate. Comunitate

❖ Economie

❖ Urbanism. Planificare teritorială.

❖ Energie. Mediu

❖ Turism și marketing de oraș

❖ Cultură și patrimoniu

❖ Economie circulară



Grupul Urban Consultativ

❖ Organismul prin intemediul căruia se asigură cadrul colaborativ pentru parteneriatul extins cu actorii

relevanţi şi comunitatea locală în procesul de elaborare şi implementare al strategiei;

❖ Din Grupul Urban Consultativ fac parte reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului academic, ai

sectorului de afaceri, ai sectorului social şi a altor instituţii publice şi private din diferite domenii, de la

nivel local, judeţean şi regional;

❖ Toţi membrii acestui organism şi-au manifestat interesul de a participa voluntar şi constructiv la

dialogurile tematice privind dezvoltarea strategică şi proiectele de dezvoltare urbană iniţiate de către

Municipiul Alba Iulia.

❖Membrii Grupului Urban Consultativ au fost grupaţi în 6 comisii de specialitate, aferente domeniilor:

societate, economie, urbanism, energie, turism și marketing, cultură și patrimoniu. Experţii interni au

coordonat cele 6 comisii de specialitate mixte, cu sprijinul experţilor externi.



Barometrul comunitar

❖ Platforma online dedicată https://barometrucomunitar.apulum.ro/

❖ Reprezintă un instrument eficient de abordare, monitorizare și evaluare a temelor prioritare ale

comunității locale, bazat pe principiile consultării cetățenilor și de guvernanță transparentă, deschisă și

participativă.

❖ Urmărește stimularea participării publice a cetățenilor orașuluiAlba Iulia la viața locală.

❖ Soluţie digitală de consultare publică, care permite eficientizarea proceselor de colectare, stocare

structurată și interpretare a datelor.

❖ Au fost elaborate şi încărcate în platforma de Barometru Comunitar și mai apoi popularizate printre

cetățenii orașului pe rețelele de socializare ale Municipiului Alba Iulia, 3 chestionare pe componentele

de Enegie şi Urbanism; Implicare în comunitate și Viață economică; Turism, Marketing de oraș și

Patrimoniu.

❖ Interpretarea cantitativă și calitativă a datelor colectate a permis experților elaboratori ai SIDU să

identifice principalele provocări percepute de cetățeni, precum și să extragă un set de soluții aferente,

avute în vedere de populație.

https://barometrucomunitar.apulum.ro/


Bugetarea participativă

❖ Platforma online dedicată: https://bugetareparticipativa.apulum.ro

❖ Este o formă de implicare directă a cetățenilor în procesul de decizie a modului în care sunt cheltuiți

banii publici în raport cu nevoile locale.

❖ Este un proces deschis, transparent și inovator de a distribui fondurile publice în mod echitabil, acolo

unde comunitatea decide prin vot liber, contribuind astfel la descentralizarea deciziei publice în

avantajul cetățenilor.

❖ Instrument foarte util de comunicare, prin intermediul căruia municipalitatea încurajează cetățenii

orașului să identifice neajunsurile anumitor zone ale orașului și să propună rezolvarea problemelor prin

soluții concrete și bugete dedicate.

❖ Prima ediție a procesului de bugetare participativă din municipiul Alba Iulia, în anul 2020, s-au depus

32 de proiecte, dintre care 18 au fost declarate eligibile pentru votul cetățenilor. Proiectele supuse

votului au avut o valoare totală de 7.434,300 RON, propunând idei foarte variate ca anvergură și buget

(între 1000 RON - 1.000.000 RON).

https://bugetareparticipativa.apulum.ro/


VĂ MULȚUMIM!


