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) este uor peste media pentru România (11.507 ), aceasta este semnificativ mai sczut decât
media celor 10 ri membre ale Uniunii Europene începând cu 2004 (19.059 ) i decât media
UE27 (48.428 ).
Þ Schimbrile demografice, inclusiv îmbtrânirea populaiei i migraia, sunt deosebit de
importante în regiune.
În intervalul 1992-2012, populaia Regiunii Vest a sczut de la 2.111.947 la 1.828.313
persoane, conform datelor de la recensminte. Rspunsul la schimbrile demografice i, în
special, evoluia structurii demografice a regiunii vor reprezenta adevrate provocri mai ales
pentru furnizarea serviciilor de educaie i sntate, dar i la nivel de impozitare, sistem de pensii,
servicii financiare, turism i opiuni de agrement. Ofertele de for de munc i de competene
în multe domenii sunt limitate de dimensiunea demografic.
Þ Realizarea unei dezvoltri regionale echilibrate i a unei competitiviti sporite depinde
înc, în mare msur, de nivelul naional, de calitatea i de stabilitatea mediului juridic i
de crearea unui cadru instituional adecvat, iar pe plan local i regional de capacitatea de
mobilizare a tuturor actorilor implicai în susinerea i implementarea unor proiecte de
dezvoltare cu impact regional.
Strategia pentru Dezvoltare Regional a Regiunii Vest pentru perioada 2014-2020 are la
baz informaiile cuprinse în analiza socio-economic i analiza SWOT. Totodat, în elaborarea
documentului au fost avute în vedere documentele strategice elaborate la nivel european
(Strategia Europa 2020), naional (variantele draft ale Acordului de Parteneriat i ale Strategiei
Na!ionale de Dezvoltare Regional), precum i strategiile elaborate la nivel regional, judeean i
local.
Strategia propus pentru Regiunea Vest în perioada 2014-2020 se bazeaz pe rezultatele
obinute într-o serie de studii care au susinut demersul de planificare:
v

Studiu regional de transport i mobilitate;

v

Sustenabilitatea  motor al dezvoltrii în Regiunea Vest;

v

Studiu de potenial privind dezvoltarea axei Timioara-Arad, centrii de polarizare ai
dezvoltrii în Regiunea Vest;

v

Creterea impactului utilizrii Fondurilor structurale asupra calitii vieii locuitorilor
din Regiunea Vest;

v

Servicii pentru creterea competitivitii i specializare inteligent în Regiunea Vest.

Obiectivul general al Strategiei pentru Dezvoltare Regional pentru perioada 2014-2020:
Regiunii Vest are scopul de a atinge nivelul PIB pe cap de locuitor i al calitii generale a vieii
similare cu regiunile puternice, non-capitale din Europa Central, pân în 2020.
Pentru a îndeplini acest obiectiv general, Regiunea Vest trebuie s devin o regiune:

479

STRATEGIA INTEGRAT PENTRU DEZVOLTARE URBAN A MUNICIPIULUI DEVA

Þ mai productiv - cu o for de munc eficient i cu un nivel mai ridicat de inovare, atât
în activitatea de producie, cât i la nivel de servicii. Regiunea trebuie s ating un nivel
ridicat de investiii, un numr mare de întreprinderi i de competene, pentru a fi capabil
s concureze la nivel global;
Þ o economie puternic - cu oameni receptivi i întreprinderi capabile s se adapteze rapid
la schimbri, cu instituii i reele de înalt performan, care faciliteaz creterea
economic durabil;
Þ conectat la nou - unde oamenii sunt educai, au competene adecvate i relevante
pentru activitatea lor;
Þ un loc plcut pentru a locui i lucra - cu o calitate bun a mediului natural i construit, cu
acces egal la servicii de înalt calitate, cu oportuniti culturale, de agrement, sportive i
civice pentru toi locuitorii;
Þ coeziv- cu comuniti locale puternice, sigure i favorabile incluziunii i egalitii de
anse.
Atingerea acestui obiectiv general implic cel puin revenirea la evoluia PIB i a
productivitii din perioada 2000-2007 i se bazeaz pe urmtoarele obiective specifice:
Þ Accentuarea rolului cercetrii-inovrii. Acest lucru nu se poate realiza decât dac exist o
schimbare a vitezelor în modul în care întreg domeniul CDI este configurat i organizat în
cadrul regiunii, în modul în care sprijinul financiar public este furnizat acestor activiti i
în modul în care organismele publice de dezvoltare sprijin aceste activiti. În plus,
trebuie creat o relaie din ce în ce mai strâns cu mediul de afaceri, în vederea
transferului rezultatelor CDI în mediul privat.
Þ Concentrare mai clar asupra IMM-urilor i investiiilor directe. Trebuie avut în vedere
trecerea la asisten, foarte selectiv, practic i financiar a întreprinderilor din
sectoarele-cheie, cu precdere la nivelul acelor întreprinderi care au potenial de
"cretere-înalt". De asemenea, asistena pentru mediul privat va avea în vedere pachete
de servicii pentru crearea de reele de furnizori i internaionalizare. Acest lucru
înseamn, de exemplu, atingerea unor niveluri de investiii strine directe similare celor
din perioada 2000-2007, dar mai puternic axate pe activitile de cunoatere intensiv, i
incluzând, unde este posibil, atragerea a cel puin câtorva funcii de cercetare i
dezvoltare tehnologic, în special în domeniile identificate ca sectoare smart.
Þ Îmbuntirea nivelului productivitii. Creterea economiei regionale este dependen
de doi factori critici: rata de ocupare (numrul de personae ocupate) i nivelul
productivitii (valoarea generat de fiecare or lucrat).
Pentru a crete productivitatea la nivel regional, interveniile pot fi grupate la nivelul
urmtorilor factori cheie:
o aptitudini: orientarea asupra categoriilor de persoane fr calificare i
îmbuntirea abilitilor persoanelor ocupate;
o inovare: creterea investiiilor în cercetare i dezvoltare a întreprinderilor, în
special IMM-uri i transformarea cât mai multor idei în produse sau servicii noi
sau îmbuntite;
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o întreprinderi: creterea ratei de formare i de supravieuire a întreprinderilor
i crearea unei culturi antreprenoriale începând de la coal;
o investi!ii: îmbuntirea nivelului de investiii în sectorul serviciilor.
Þ Creterea conectivitii i mobilitii în/din regiune, indiferent c vorbim despre transport
rutier, feroviar, aerian sau naval. Identificarea i dezvoltarea punctelor multimodale de
transport poate contribui la creterea competitivitii regionale. La nivel intern, trebuie
încurajat folosirea transportului public în comun în detrimentul mainii proprii, precum
i a mijloacelor alternative de transport.
Þ Identificarea nielor din turism i formularea unei oferte turistice agregate. Acest lucru
presupune o abordare serioas a unui domeniu în care Regiunea Vest a fost în standby.
Exist în Regiune un potenial de a dezvolta i susine produsele de ni, dintre care unele
pot fi organizate i comercializate în mod integrat. Se impune înfiinarea unei organizaii
formale i eficiente, regionale de turism, care s-i asume toate sarcinile de sprijin în
domeniul turismului, inclusiv activitile de promovare în ar, cât i în afar.
Prin caracterul su economic, turismul creaz cererea turistic  clientela i oferta
turistic  produsul turistic. În timp ce oferta are un caracter imobil, unul dintre cei mai
importani clieni pentru care Regiunea Vest poate dezvolta produse turistice este familia,
un segment în cretere în termeni de durat a sejurului i a volumului încasrilor.
Þ Îmbuntirea indicatorilor de participare, în special în învmântul secundar superior i
în învmântul teriar. Regiunea nu este economic sustenabil cu valorile prezente ale
participrii în educaie. Sunt necesare noi strategii pentru a se asigura c toate persoanele
considerate în deplin sntate dobândesc pân la împlinirea vârstei de 18 ani un set
semnificativ de aptitudini profesionale, tehnice sau academice. Un prim pas îl vor
reprezenta eforturile pentru a identifica grupurile int i chiar teritoriile vulnerabile sub
aspectul participrii. Iniiativele de tip a doua ans" trebuie încurajate.
Þ Creterea calitii i accesului la asisten medical eficient primar i în afara mediului
spitalicesc, cu precdere în etapa de diagnosticare pentru toi cetenii regiunii. Acest
lucru nu este posibil în lipsa unui proces continu de restructurare i reconfigurare a
sistemului de sntate i, în special, al infrastructurii de sntate.
Þ Combaterea srciei i a excluziunii sociale în regiune. Acest deziderat trebuie s se
bazeze pe cretere economic i ocuparea forei de munc, dar i pe o protecie social
modern i eficient. În plus, interveniile în protecia social trebuie s fie inovative i s
se combine cu un set extins de politici sociale, inclusiv educaie direcionat, asisten
social, asigurarea de locuine, sntate, politici orientate ctre familie.
Þ Diminuarea disparitilor de dezvoltare. În primul rând vorbim despre disparitile
existente între oraele din Regiunea Vest i relansarea socio-economic a centrelor
urbane în declin. Accentul se pune pe creterea calitii spaiului urban prin utilizarea
terenurilor degradate, valorificarea potenialului turistic i creterea calitii serviciilor
publice. Totodat, exist diferene de dezvoltare între judeele regiunii, caz în care trebuie
identificat acel optim de dezvoltare bazat pe de-o parte pe tradiie, iar pe de alt parte
pe specializarea prezent. Nu în ultimul rând, vorbim despre dispariti de dezvoltare pe
relaia rural-urban. În rural exist înc multe zone cu potenial de dezvoltare redus,
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caracterizate printre altele de un nivel sczut de dezvoltare a infrastructurii i a accesului
la servicii de calitate i de un nivel mai ridicat de srcie.
Þ Îmbuntirea capacitii regionale de "dezvoltare" prin crearea i îmbuntirea
constant a instrumentelor de sprijin a proceselor de dezvoltare în cele mai multe dintre
domeniile deja amintite. Un pas poate fi reprezentat de dezvoltarea unor programe de
schimburi inter i intraregionale. Un alt pas are în vederea dezvoltarea de capaciti,
instituii i mecanisme care s sprijine sistemul local, judeean i regional în intervenii
integrate.
Strategia cuprins în Planul pentru Dezvoltare Regional al Regiunii Vest 2014-2020
identific, alturi de punctele forte ale regiunii, i o serie de constrângeri care trebuie luate în
considerare în planificarea orizontului 2014-2020: globalizarea, emergena economiilor asiatice,
creterea costurilor de energie, impactul schimbrilor climatice, precum i impactul asupra
comunitilor care rezult din activitile curente.
În definirea elementelor strategiei s-a avut în vedere identificarea raportului optim între
nevoi i resurse i cuprinde un mix de intervenii, de la investiii în infrastructur la msuri soft,
propuse de partenerii regionali.
Ca urmare a analizei parteneriale realizate la nivel de regiune, pentru perioada 2014
2020, au fost identificate urmtoarele prioriti de dezvoltare:
a. Creterea competitivitii regionale prin promovarea inovrii i specializrii
inteligente;
b. Dezvoltarea unei economii dinamice, bazat pe creterea productivitii i
antreprenoriat;
c. Îmbuntirea accesibiliti i mobilitii într-o regiune conectat intern i
internaional;
d. Dezvoltarea capitalului uman i creterea calitii serviciilor în sectoarele educaie,
sntate i servicii sociale;
e. Promovarea creterii sustenabile prin eficiena utilizrii resurselor, energii
regenerabile i un management proactiv al situaiilor de risc;
f. Încurajarea dezvoltrii particularitilor specifice comunitilor urbane i rurale;
g. Dezvoltarea capacitii administrative regionale.
Aceste prioriti de dezvoltare pot fi realizate într-un orizont de timp de 8  10 ani prin
implementarea de proiecte care s genereze dezvoltare, continuând ciclul de programare 2007
 2013, dar cu o concentrare major a interveniilor în jurul urmtoarelor aspecte cheie:
v

diversificarea bazei economice i crearea unei culturi antreprenoriale care s permit
echiparea întreg teritoriului regiunii cu companii puternice;

v

transpunerea ideilor rezultate din activitatea de cercetare în produse i servicii noi sau
îmbuntite;
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v

dezvoltarea în permanen a aptitudinilor / competenelor populaiei ca urmare a
schimbrii tiparelor legate de progresele tehnologice;

v

îmbuntirea constant a strii de sntate a populaiei i reducerea excluziunii
sociale;

v

adaptarea la provocrile globale privind schimbarea modului în care sunt produse i
consumate energia i resursele;

v

orientarea i prioritizarea interveniilor în funcie de impactul asupra îmbuntiri
calitii vieii cetenilor;

v

reducerea disparitilor regionale.

8.4.

AnalizaBnciiMondiale-RegiuneaVest

Regiunea Vest a României îi dezvolt strategia de specializare inteligent cu sprijinul
Bncii Mondiale. Obiectivul este de a dezvolta o evaluare detaliat a competitivitii i a
specializrii inteligente a productorilor de bunuri i furnizorilor de servicii i de a identifica
msuri de politic, intervenii i nie de specializare inteligent care pot sprijini potenialul
acestora de cretere.
Proiectul de asisten tehnic oferit de Banca Mondial include apte livrabile, care vor
fi utilizate de Agenia de Dezvoltare Regional Vest (ADR Vest) ca input-uri în vederea stabilirii
prioritilor de dezvoltare regionale, astfel:
v

Evaluarea rezultatelor comerciale

v

Evaluare teritorial: profil, performan i factori de cretere

v

Evaluarea Economico-Geografic: provocrile dezvoltrii teritoriale

v

Facilitarea comerului i a transportului i evaluarea infrastructurii logistice

v

Competitivitatea firmelor din Regiunea Vest a României: diagnoz, provocri
i oportuniti

v

Studii de caz din sectorul specializrii inteligente.

v

Raportul final: Recomandri privind politicile

Studiile realizate de Banca Mondial au condus la elaborarea Raportului Final, intitulat
România Regiunea Vest  Creterea competitivitii i specializarea inteligent.
Elementele de fundamentare, pe baza crora au fost definite prioritile de dezvoltare
regional, se refer la: creterea economic; dezvoltarea teritorial în cadrul Regiunii Vest;
atuurile teritoriale; domeniile care prezint un avantaj competitiv; rolul politicilor orizontale
pentru specializarea inteligent în regiune; fondurile structurale UE i alte surse de finanare.
v

Creterea în Regiunea Vest este puternic, antrenat fiind de un sector activ al
întreprinderilor i de o orientare pronunat ctre exporturi. De la sfâritul anilor 1990,
regiunea a cunoscut o cretere economic rapid, care s-a tradus prin creterea
salariilor, generat de îmbuntirea substanial a productivitii. În plus, exist semne
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importante de activitate antreprenorial i Regiunea are una dintre cele mai ridicate
concentrri de firme i exportatori din România.
v

Dezvoltarea regional! a fost oarecum dezechilibrat, cu discrepane teritoriale
semnificative i o concentrare ridicat a activitii economice i a exporturilor. Trebuie
depite mai multe obstacole pentru ca sistemul de producie din regiune s treac la
activiti cu o mai mare valoare adugat i pentru a se accelera convergena cu cele
mai avansate regiuni ale UE.

v

Atuurile teritoriale, umane, naturale i culturale pot fi utilizate pentru a se obine o
cretere mai sustenabil. Regiunea Vest beneficiaz de mai multe puncte forte din
punct de vedere competitiv. Elementele de infrastructur sunt relativ suficiente i
uureaz accesul la rile învecinate. Fora de munc din regiune este calificat,
mulumit sistemului de învmânt universitar care este relativ puternic. O
poziionare geografic favorabil, un mediu natural curat în mare parte i obiective
culturale i arheologice neexploatate, ofer posibiliti suplimentare de specializare în
activiti care aduc o valoare adugat mai ridicat.

v

Regiunea prezint un avantaj comparativ aparent în domeniul auto, textil i al
tehnologiei informaiei i comunicaiilor (TIC) i un avantaj comparativ latent în
domeniul agroalimentar i al turismului.

Pentru sectorul auto, provocarea principal ine de diversificarea ctre activiti cu o
valoare adugat mai ridicat, ceea ce presupune avansarea pe lanul valoric internaional.
Sectorul textil trebuie, de asemenea, s creasc valoarea adugat prin construirea
abilitilor i capacitilor de care firmele au nevoie pentru a putea demara producia modelelor
sau a mrcilor proprii.
În cazul sectorului agroalimentar, inând cont de caracteristicile complexe i din ce în ce
mai globale ale lanului valorii, provocrile in de îmbuntirea marketingului la produsele locale
i stabilirea de conexiuni cu lanurile mari de distribuie.
În TIC - privit în general ca i competitiv la nivel internaional pe parte de dezvoltare de
software, proiectare i engineering - principala provocare este extinderea setului actual de
activiti i a capacitii totale de producie.
v

Politicile orizontale, adesea apanajul guvernului de la nivel central, sunt necesare
pentru a încuraja specializarea inteligent în regiune. Patru dintre domeniile de politic
cele mai sensibile sunt comune tuturor sectoarelor: (i) învmântul i formarea
(extinderea i îmbuntirea sistemului de coli profesionale, programe colare
relevante pentru industrie i formarea de abiliti antreprenoriale i de management al
afacerilor); (ii) îmbuntiri ale infrastructurii locale de transport (rutier i feroviar); (iii)
extinderea accesului la finane; i (iv) creterea cadrului instituional pentru inovare.

v

Fondurile structurale UE i alte surse pot sprijini aciunile orizontale i specifice pentru
sector conform axelor prioritare i obiectivelor tematice. Fondurile structurale UE
disponibile pentru perioada 2014-2020 pot fi utilizate în vederea atingerii de obiective
orizontale i specifice sectorului în conformitate cu strategia de specializare
inteligent pentru Regiunea Vest. Disponibilitatea resurselor naionale i mobilizarea
finanrii sectorului privat pot crete eficacitatea interveniilor specifice. Urmând liniile
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directoare ale Comisiei Europene, o serie de obiective tematice, definite prin politica
de Coeziune a UE, sunt considerate relevante pentru Regiunea Vest i sunt grupate în
axe prioritare.
Un aspect esenial al studiului efectuat de Banca Mondial se refer la definirea
obiectivelor tematice i a prioritilor de investiii pentru Regiunea Vest.
Astfel, se consider c, din cele unsprezece Obiective Tematice definite de ctre Comisia
European, cinci se potrivesc cel mai bine nevoilor de dezvoltare ale Regiunii Vest. Prioritile de
investiii identificate în urmtoarele subseciuni pot fi finanate din diverse Fonduri Europene
Structurale i de Investiii (FESI), inclusiv FEDR. În timp ce investiiile promovate la nivel naional,
prin alte programe, pot fi, de asemenea, implementate, aceast propunere se concentreaz pe
investiii care pot fi finanate prin iniiative regionale.
Þ Obiectivul tematic 1: întrirea cercetrii, dezvoltrii tehnologice i inovrii
Nevoia de întrire a cercetrii, dezvoltrii tehnologice i inovrii este motivat de
nivelul sczut de cheltuieli cu C&D în Regiunea Vest - doar 0,22% din PIB-ul regional în 2010, în
scdere de la 0,3% în 2008, comparat cu o medie naional de 0,47%. Chiar dac exist o baz de
cercetare în regiune, legtura acesteia cu industria este limitat. Principalele universiti locale
au început s investeasc în transferul de tehnologie, dar aceste investiii se afl înc în stadiu
incipient. Este nevoie de investiii suplimentare pentru a sprijini cercetarea i inovarea în rândul
firmelor, pentru a dezvolta legturi i sinergii între firme i pentru a îmbunti infrastructura de
C&D din regiune.
Sectoarele auto, textile, TIC i agroalimentar, precum i alte activiti, au un potenial de
cretere i inovare semnificativ. Materialele eficiente din punct de vedere al resurselor pot fi
utilizate ca i specializare suplimentar a regiunii, inând cont de faptul c economia de energie
va rmâne prioritatea UE în viitorul apropiat. Elementele naturale ale regiunii pot, de asemenea,
reprezenta un punct de plecare pentru specializarea în turismul anti-îmbtrânire i medical. Acest
fapt va necesita investiii suplimentare în turismul balneo, în ecoturism i în turismul activ.
Dezvoltarea de noi clustere de procesare a lemnului sau energia verde pot fi explorate ca opiune
de deplasare a avantajului comparativ al regiunii ctre eco-inovare i activiti asemntoare.
Regiunea Vest necesit un sistem regional de inovare eficient pentru a crete
competitivitatea companiilor locale, mai ales prin îmbuntirea capacitii acestora de a efectua
activiti de cercetare i dezvoltare, ceea ce le-ar permite s se concentreze mai nou pe activiti
cu o valoare adugat mai ridicat. În plus, atragerea companiilor mari în clustere de inovare
poate conduce la transfer de tehnologie din amonte din lanul de furnizare ctre companii locale
mai mici i la diversificarea automat a bazei de producie a regiunii.
Îmbuntirea cadrului instituional este necesar pentru a crete eficiena investiiilor în
cercetare, dezvoltare i inovare, prin crearea i consolidarea de instituii specializate, cum ar fi
ageniile regionale de dezvoltare economic sau ageniile regionale pentru inovare, care ar putea
gestiona i extinde proiectele existente asupra clusterelor inovatoare.
Þ Obiectivul tematic 3: Creterea competitivitii întreprinderilor mici i mijlocii
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Rolul IMM-urilor este crucial în vederea asigurrii dezvoltrii economice a regiunii, mai
ales în zonele aflate la distan fa de aglomerrile economice. Analiza efectuat ca parte a
acestui proiect indic faptul c o structur a pieei care include câteva firme lider i o gam larg
de firme mai mici este mai deschis concurenei i poate maximiza creterea produciei i
procentul de angajare.
Întreprinderile mici i mijlocii din Regiunea Vest au nevoie de sprijin pentru a deveni
competitive. Msurile posibile pentru IMM-uri pot urmri îmbuntirea productivitii muncii i
a eficacitii energetice. În plus, autoritile pot ajuta firmele s acceseze finanri, unul dintre
obstacolele principale în calea dezvoltrii IMM-urilor în România i în Regiunea Vest. Asemenea
soluii pot include crearea de fonduri de investiii cu sprijin din finanri UE.
Interveniile planificate prin OT3 pot include, de asemenea, msuri direcionate ctre
firmele agroalimentare i pot oferi sprijin indirect pentru o mai bun utilizare a potenialului
agricol local. Instituiile regionale pentru inovare, cum sunt cele propuse prin OT1, pot crete
nivelul de cunotine i pot disemina tehnologia în rândul IMM-urilor.
Þ Obiectivul tematic 6: Protecia mediului i promovarea eficienei resurselor
Regiunea Vest prezint un potenial turistic semnificativ care trebuie exploatat i sprijinit
suplimentar. Domeniile de dezvoltare includ turismul balneo, ecoturismul i turismul activ,
precum i turismul urban i de tip MICE.
Obiectivele culturale i arheologice aflate în aceast zon a rii trebuie incluse într-un
itinerar tematic integrat i promovat în mod adecvat. În mod similar, pot fi concepute msuri de
dezvoltare a staiunilor balneo din regiune, împreun cu proiectele de cercetare de la OT1
concentrate pe tratamentele cu ape termale.
Þ Obiectivul tematic 10: Investiii în învmânt, abiliti i formare continu
Extinderea disponibilitii forei de munc calificate care se poate implica în activiti de
inovare reprezint o alt provocare major pentru regiune. Timioara, i într-o mai mic msur
Aradul, sunt singurele orae unde aceast capacitatea este disponibil, chiar dac i aici ea este
limitat. Absolvenii de facultate trebuie s fie mai bine formai pentru a putea aplica
cunotinele tehnice. Firmele adesea au dificulti în a identifica absolveni care s corespund
nevoilor lor, în parte pentru c abilitile oferite de sistemul de învmânt nu trec dincolo de
conceptele teoretice.
Pentru a dezvolta seturi de abiliti adecvate pentru absolveni, trebuie îmbuntite
legturile dintre industrie i universiti. Acest fapt poate fi atins prin parteneriate public-private
cu privire la colaborrile de C&D sau prin adaptarea programei colare pentru a rspunde
nevoilor industriei. În prezent, asemenea proiecte comune sunt disponibile doar pentru companii
mari ca Siemens i Continental, care au programe i parteneriate cu universitile locale. Aceste
eforturi trebuie mrite i ar trebui s includ firme locale, inclusiv întreprinderi mici i mijlocii.
Învmântul vocaional trebuie, de asemenea, extins i îmbuntit pentru a oferi un
numr suficient de tehnicieni calificai (mân de lucru specializat). Lipsa muncitorilor calificai
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care s poat utiliza mainile de ultim generaie limiteaz potenialul de cretere a firmelor i
crete costul de producie. Accesul la o gam mai larg de for de munc calificat, combinat cu
absolveni mai bine ghidai, ar întri avantajele comparative ale regiunii. În timp ce parteneriatele
între instituiile de învmânt de stat i particulare, fie pentru formarea iniial, fie pentru
programe de formare continu pot fi promovate prin parteneriat sub egida Fundaiei Europene
pentru "tiin! (ESF), investi!iile în infrastructura de înv!mânt ar trebui sus!inute prin msuri
FEDR. Aceste parteneriate pot fi proiecte cu auto-sus!inere, sau parte a unor proiecte integrate
pentru investi!ii în cercetare i inovare.
Þ Obiectivul tematic 11: Creterea capacit!ii institu!ionale i o administra!ie public
eficient
Institu!iile specializate trebuie s asigure succesul investi!iilor în specializarea
inteligent. Este nevoie de unul sau mai multe organisme administrative care s poat coordona
procesul de implementare a investi!iilor i care s poat supraveghea procesul riguros de
monitorizare i evaluare. În plus, institu!ii din categoria birourilor de transfer tehnologic pot
sprijini strategia de specializare inteligent prin promovarea colaborrii dintre sectorul privat,
universit!i i institute de cercetare-dezvoltare (ICD-uri).

8.5.

Contextmetropolitan

Municipiul Deva apar!ine categoriei localitilor de rangul II, conform criteriilor definite
prin Legea nr. 351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na!ional 
Sectiunea a IV-a Reteaua de localit!i. Ca urmare, sunt satisfcute cerin!ele stipulate prin Legea
351/2001 privind elementele i nivelul de dotare ale localit!ilor urbane de rangul II, pentru
categoria municipii reedin! de jude!.
Aceste cerin!e se refer la:
v

Popula!ie: de la circa 50.000 la circa 200.000 de locuitori;
o zona de influen!: circa 200.000500.000 de locuitori

v

Raz de servire: circa 6080 km

v

Accesul la cile de comunica!ie:
o acces direct la cel pu!in dou sisteme majore de ci de comunica!ie (traseu de
cale ferat principal, drumuri na!ionale ce tranziteaz sau pornesc din acel
loc, eventual aeroport, porturi i/sau gri fluviale)

v

Func!iuni economice:
o capacit!i de produc!ie diversificate din sectorul secundar i al serviciilor
productive, social-culturale i informative cu raz de servire prioritar
jude!ean

v

Nivel de dotare-echipare:
o institu!ii de decizie politic, administrativ, juridic de importan! jude!ean:
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o sedii ale administra!iei publice locale; sedii de servicii descentralizate în
teritoriu ale ministerelor i ale altor organe centrale neguvernamentale; sedii
de partid, de sindicat, sedii ale organiza!iilor neguvernamentale; judectorii,
tribunale, procuratur, parchet i alte institu!ii juridice;
o educa!ie, cercetare tiin!ific:
§

institute de înv ! mânt superior sau filiale ale acestora, colegii,
institute sau"filiale"ale"unor"institute"na!ionale"de"cercetare;

o s n tate, asisten! social :
§

spital clinic universitar sau spital general, spitale de specialitate, sta!ie
de salvare jude!ean , asisten! de specialitate (boli cronice, persoane
cu handicap, recuper ri func!ionale, centre psihiatrice), c mine de
b trâni, centre de recuperare, orfelinate etc.;

o cultur :
§

case de cultur cu s li de spectacol, eventual teatre, s li de concert, de
expozi!ie, de conferin!e, s li polivalente, cluburi, muzee, biblioteci,
edituri,tipografii etc.;

o comer!, servicii comerciale prestate popula!iei #i agen!ilor economici:
§

centre comerciale, camere de comer!, centre de afaceri, burse de
valori #i de m rfuri, magazine specializate pentru vânz ri cu ridicata #i
cu am nuntul, magazine de prezentare, servicii diversificate de înalt
calitate; posibilit !i de organizare a unor târguri importante;

o turism: hoteluri de 3 stele cu cel pu!in 200 de locuri;
o mass-media: mass-media jude!ean
publica!ii cotidiene sau periodice;

(posturi de radio #i de televiziune),

o finan!e, b nci, asigur ri:
§

sucursale sau filiale ale unit !ilor financiar-bancare #i de asigur ri;

o sport, agrement:
§

zone de recreare #i agrement, gr dini zoologice, s li de competi!ii
sportive de nivel na!ional/regional, jude!ean, stadioane #i alte dot ri
diversificate pentru petrecerea timpului liber #i sport (s li polivalente,
terenuri de sport, piscine, eventual patinoare artificiale etc.);

o protec!ia"mediului:
§

agen!ii de protec!ie a mediului #i servicii dotate cu echipamente
specifice pentru men!inerea unui mediu de calitate #i a igienei urbane;

o alimentare cu ap #i"canalizare:"re!ele de alimentare cu ap , sistem colector
de canalizare, sta!ie de epurare;
o culte: l ca#uri de cult, episcopii, sedii eparhiale, vicariate, subcentre ale
cultelor autorizate;
o transport/comunica!ii:"g ri, autog ri, transport în comun, centrale telefonice
automate, fax, po#t "etc;
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o ordine,"securitate:"institu!ii"specifice"cerin!elor"la"nivel"jude!ean.

Municipiul Deva - Pol de dezvoltare urban
Pentru" desemnarea" polilor" de" dezvoltare" au" fost" selectate" municipiile" de" rang" 1" #i" 2.
Deoarece potrivit" legii" 351/2001" exist " 81" de" ora#e," metoda" de" selec!ie" a" fost" mai" riguroas "
pentru"determinarea"ora#elor"care"ar"putea"servi"drept"centre"de"dezvoltare"urban .
Criteriile"de"baz "în"stabilirea"polilor"de"dezvoltare"urban "au"fost:
v

poten!ialul"de"dezvoltare"economic ;

v

capacitatea de cercetare-dezvoltare" #i" inovare" (universit !i," institute" de" cercet ri,"
centre"de"excelen! );

v

infrastructur "de"afaceri"adecvat ;

v

accesibilitate"(rutier ,"feroviar ,"aerian ,"maritim );

v

servicii publice oferite;

v

capacitatea"de"asociere"administrativ .

Unul dintre scopurile desemn rii"polilor"de"cre#tere"#i"de"dezvoltare"urban "a"fost"acela"
de a contribui la o dezvoltare"teritorial "echilibrat "a"! rii"#i"pentru"a"evita"cre#terea"disparit !ilor"
interne, investi!iile"vor"fi"concentrate"în"acele"ora#e"care"ac!ioneaz "ca"poli"regionali"#i/"sau"locali"
de" cre#tere" #i" iradiaz " dezvoltare" în" zonele" adiacente," acordând" prioritate" polilor" de" cre#tere"
localiza!i"în"regiunile"#i"jude!ele"cu"un"nivel"de"dezvoltare"mai"sc zut"în"termeni"de"PIB"#i"#omaj.
In acest context, în"perioada"de"programare"2007-2014 cele mai accesate proiecte au fost
acelea de reabilitare a infrastructurii"stradale,"a"drumurilor"#i"pasajelor"din"interiorul"ora#elor."De"
asemenea, de"mare"importan! "au"fost"#i"reabilitarea"#i"modernizarea"parcurilor,"regiunea"având"
un"procentaj"destul"de"redus"pentru"spa!iile"verzi"pe"cap"de"locuitor."

Abordarea policentric urban
Conform Legii nr. 351 din 2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Na!ional" (PATN)," sec!iunea" IV" Re!eaua" de" localit !i,"pe" lâng " definirea" ierarhiz rii"func!ionale,"
sunt"definite"alte"dou "concepte:
v

Re!ea"de"localit !i"- totalitatea"localit !ilor"de"pe"un"teritoriu"(na!ional,"jude!ean,"zon
func!ional ),"ale"c ror"existen! #i"dezvoltare"sunt"caracterizate"printr-un ansamblu de
rela!ii"desf #urate"pe"multiple"planuri"(politico-administrativ, social-cultural, economic
etc)."Re!eaua"de"localit !i"este"constituit "din"localit !i"urbane"#i"localit !i"rurale.

v

Sistem urban - sistem"de"localit !i"învecinate"între"care"se"stabilesc"rela!ii"de"cooperare"
economic ,"social #i"cultural ,"de"amenajare"a"teritoriului"#i"de"protec!ie"a"mediului,
echipare tehnico-edilitar ,"fiecare"p strându-#i"autonomia"administrativ .
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Rangul unei localiti reprezint "expresia"importan!ei"actuale"#i"în"perspectiv "imediat "a"
acesteia"în"cadrul"re!elei"din"punct"de"vedere"administrativ, politic, social, economic, cultural etc,
în"raport"cu"dimensiunile"ariei"de"influen! "polarizate"#i"cu"nivelul"de"decizie"pe"care"îl"implic "în"
alocarea de resurse.
Zonele" func!ionale" urbane (FUA - Funcional Urban Areas) reprezint " cele" mai" mici"
elemente constitutive ale unei"dezvolt ri"policentrice,"fiind"formate"dintr-un"nucleu"urban"#i"aria"
înconjur toare"integrat "din"punct"de"vedere"al"dezvolt rii"economice"(de"exemplu"pia!a"local "
a"for!ei"de"munc ).
În" cadrul" proiectului ESPON 2006 1.1.1. Potenial pentru dezvoltarea policentric în
Europa, ariile"urbane"func!ionale"din"Europa"au"fost"stabilite"fie"pe"baza"defini!iilor"oficiale,"fie"pe"
baza" opiniilor" exper!ilor" (acolo" unde" aceste" defini!ii" nu" exist )," criteriile" luate" în" considerare"
axându-se" pe" bazinul" for!ei" de" munc ," polii" urbani," etc." În" statele" cu" popula!ie" de" peste" 10"
milioane locuitori (deci #i România),"zonele"urbane"func!ionale"au"fost"definite"astfel:"cel"pu!in"
15.000"locuitori"în"centrul"urban"#i"peste"50.000"popula!ia"total "a"FUA.
Zonele metropolitane de cre#tere (Metropolitan European Growth Areas - MEGA) au fost
identificate" în" cadrul" studiului," pe" baza" unei" analize" multicriteriale" care" a" inclus" popula!ia,"
competitivitatea"(prin"produsul"intern"brut/locuitor"#i"localizarea"sediului"primelor"500"companii"
europene),"gradul"de"conectivitate"(num rul"de"c l tori"din"aeroporturi,"precum"#i"un"indicator"
de"accesibilitate"multimodal )"#i"importan!a"cunoa#terii"(nivelul"de"educa!ie"#i"ponderea"ocup rii"
în"activit !ile"de"cercetare-dezvoltare).
În"raportul"final"al"proiectului,"au"fost"identificate"în"România"59"zone"urbane"func!ionale,"
din"care"2"MEGA"(Bucure#ti"#i"Timi#oara),"8"FUA"de"importan! "na!ional "sau"transna!ional "(ClujNapoca,"Ia#i,"Constan!a,"Bra#ov,"Craiova,"Gala!i,"Ploie#ti"#i"Oradea),"#i"alte"49"FUA"de"importan! "
regional #i"local .
Lista zonelor funcionale (în ordinea descresctoare a populaiei FUA) este urmtoarea:
Bucureti, lai, Cluj-Napoca, Timioara, Constana, Craiova, Galai, Braov, Ploieti, Brila,
Oradea, Bacu, Arad, Piteti, Sibiu, Târgu Mure, Baia Mare, Buzu, Satu Mare, Botoani, Râmnicu
Vâlcea, Suceava, Piatra Neam, Drobeta Turnu Severin, Focani, Târgu Jiu, Tulcea. Târgovite, Reia,
Bistria, Slatina, Hunedoara, Vaslui, Clrai, Giurgiu, Roman, Deva, Bârlad, Alba lulia, Zalu,
Sfântu Gheorghe, Turda, Media, Slobozia, Oneti, Alexandria, Petroani, Lugoj, Miercurea Ciuc,
Mangalia, Câmpina, Câmpulung, Odorheiu Secuiesc, Mioveni, Scele, Voluntari, Codlea, Bali
Blaj.
În acelai proiect, sunt propuse dou concepte suplimentare : Orizont potenial strategic
urban (PUSH - potenial Urban Strategic Horizon) i zonele de integrare potenial (PIA- potenial
Integration Areas). PUSH sunt arii cu potenial de navetism, incluzând toate localitile care pot
fi atinse, în cel puin 10% din suprafa, în 45 minute pornind de la un FUA. PIA sunt cele în care
mai multe zone funcionale urbane îi împart între ele cel puin o treime din bazinul potenial al
forei de munc, considerându-se c ele pot realiza activiti comune.
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Zonele de integrare potenial identificate de studiul ESPON sunt, în ordinea
descresctoare a populaiei: Bucureti (cu Voluntari), Galai (cu Brila), Braov (cu Sfântu
Gheorghe, Codlea, Scele), Craiova (cu Bal), Piteti (cu Mioveni), Clrai (transnaional, cu
Silistra), Media (cu Blaj), Deva (cu Hunedoara).
Localizarea geografic i distana dintre centrele urbane trebuie s fie, de asemenea, un
element important în stabilirea tipurilor de msuri care pot fi aplicate. Astfel, oraele aflate în
vecintate, la distane relativ mici (Galai - Brila, Timioara - Arad, Deva - Hunedoara, Suceava Botoani) trebuie s dezvolte relaii economice i administrative între ele, cu scopul de a promova
complementaritatea i eficientizarea investiiilor publice. De exemplu, se pot identifica proiecte
de infrastructur major (aeroporturi, poduri, centre logistice) de care pot beneficia ambele
orae, sau proiecte de creare a unor legturi mai strânse (noi legturi interoreneti, sistem
integrat de transport în comun etc).
Populaia rural nu este distribuit uniform, ci exist diferene semnificative din punctul
de vedere al densitii populaiei, pe tot teritoriul României. Majoritatea comunelor cu mai puin
de 50 locuitori/km2 sunt grupate în partea de vest a rii, comparativ cu zonele din est i din sud,
unde predomin comunele cu densiti ale populaiei de 50-100 locuitori/km2.
Astfel, din punct de vedere al densitii, se pot identifica trei arii mai populate, respectiv
Muntenia Central, centrat pe Bucureti, Moldova subcarpatic (în sens poziional i nu strict
fizico-geografic), i centrul Transilvaniei, axat aproximativ pe Valea Mureului între Deva i Târgu
Mure, dispunând de câteva nuclee în lungul acesteia i de dou concentrri în imediata
vecintate, în jurul oraelor Cluj-Napoca i Sibiu.

Abordarea prin poli metropolitani
În cadrul Direciei General Dezvoltare Teritorial (MDRAP) este elaborat o nou
abordare a dimensiunii dezvoltrii urbane în România, abordare care poate constitui fundaia
pentru alocarea resurselor în noua perioad de programare, 2014-2020.
Dac abordarea anterioar cuprindea doar 3 tipuri de centre urbane (poli de cretere, poli
de dezvoltare i celelalte centre urbane), aceast abordare este mai detaliat i cuprinde 9 tipuri
de orae incluse în dou mari grupuri: poli metropolitani i poli urbani/centre urbane.
A. POLI METROPOLITANI
v

cu potenial internaional

v

cu potenial supraregional

v

cu potenial regional

v

cu potenial regional limitat

B. POLI URBANI/CENTRE URBANE
v

subregionali cu potenial de zone urbane funcionale
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v

cu influen zonal

v

cu profil specializat i influen teritorial difuz

v

de importan / influen local

v

în vecintatea zonelor metropolitane

Criteriile de clasificare a oraelor în aceste categorii se bazeaz pe metodologia
anterioar, dar exist i unele îmbuntiri. Populaia este înc în continuare unul din indicatorii
cheie, iar polii metropolitani trebuie s aib, de regul, peste 40.000 de locuitori. Ali indicatori
au în vedere caracteristici cheie ale oraelor, care sporesc atractivitatea centrelor în raport cu
persoanele care locuiesc în zon, în regiune, în jude sau chiar peste graniele naionale.
Astfel de indicatori includ:
v

funcii administrative cheie prezente în ora (de exemplu, oraul este reedin de
jude, atrgând oameni care încearc s-i rezolve problemele administrative i fiscale);

v

profilul economic (pentru a determina dac masa economic a oraului este suficient
de puternic pentru a atrage navetiti din zona înconjurtoare);

v

accesibilitate (se analizeaz sistemele de transport i infrastructura care deservete
oraul);

v

prezena unor servicii publice eseniale (de exemplu, universiti, spitale mari);

v

prezena centrelor de inovare; poziia geografic i distana fa de alte orae, precum
i clasarea din cadrul Planului de Amenajare a Teritoriului Naional (Legea 351/2001).

Recunoscând faptul c o simpl clasificare a oraelor nu este suficient pentru a ajuta
zonele rurale s devin mai competitive, mai sustenabile i mai favorabile integrrii comunitilor
marginalizate, Direcia General Dezvoltare Teritorial a stabilit i un profil de investiii pentru
toate aceste tipuri de orae, încercând s evidenieze o parte din modalitile cheie de a spori
rolul i performanele oraelor în raport cu indicatorii evaluai. De asemenea, s-a încercat i o
prioritizare a investiiilor pe baza impactului anticipat al acestora.
De exemplu, investiiile din domeniul educaiei superioare ar avea un impact mai mare
într-un centru universitar consacrat decât într-un ora mic cu potenial regional limitat. În acelai
mod, investirea în infrastructura de educaie public, cum ar fi colile primare i liceele, are mai
mult sens în zonele urbane cu resurse financiare mai limitate (de exemplu, oraele din zonele
defavorizate) decât în polii metropolitani consacrai, care genereaz suficiente resurse pentru
investiiile locale.
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8.6.

Provocriiperspective

Programul strategic al Uniunii Europene, Europa 2020, se construiete pe baza a trei
obiective: cretere inteligent, cretere sustenabil i cretere inclusiv.
Aceste obiective au ca scop abordarea punctelor slabe structurale din economia Europei
expus! crizei, precum i a provoc!rilor pe termen lung, reducând în acelai timp diferenele
regionale de venit, bog!ie i oportunit!i.
În acest context, dei Regiunea Vest a României are un PIB pe cap de locuitor mai ridicat
decât media naional!, mai este mult de recuperat pân! s! se ating! nivelurile din UE. Regiunea
Vest beneficiaz! de pe urma mai multor puncte forte competitive, pe care le poate folosi pentru
a construi o cale solid! i sustenabil! c!tre dezvoltarea economic!.
Zona de vest a !rii posed! suficiente elemente naturale, care sunt într-o anumit! m!sur!
neexploatate. În plus, regiunea este considerat! a avea o populaie relativ calificat! datorit!
prezenei universit!ilor de aici. Universit!ile locale sunt puternice mai ales în urm!toarele
domenii: tiinele naturii, matematic!, informatic!, alimentar, agricultur!, medicin! i tiine
veterinare. Datorit!, parial, acestor avantaje, regiunea a cunoscut o cretere economic! rapid!,
care a condus la creterea salariilor, prin îmbun!t!iri semnificative ale productivit!ii. În plus,
exist! semne importante de activitate antreprenorial! i Regiunea are una dintre cele mai
ridicate concentr!ri de firme i exportatori din România. Nu este surprinz!tor faptul c! este a
doua cea mai orientat! c!tre export i a treia cea mai orientat! c!tre import regiune a !rii.
În ciuda bunei performane din ultimii zece ani, regiunea trebuie s! dep!easc! o serie de
provoc!ri pentru a se îndrepta spre activit!i cu valoare ad!ugat! mai ridicat! i pentru a accelera
procesul de convergen!. Pot fi menionate mai multe provocri.
v

În primul rând, beneficiile creterii economice i ale convergenei cu Europa nu au fost
distribuite egal în întreaga regiune.

v

În al doilea rând, exist! înc! diferene intra-regionale din punct de vedere al salariilor,
productivit!ii i exporturilor.

v

În al treilea rând, activitatea economic! din regiune se concentreaz! în câteva sectoare,
care reprezint! aproape jum!tate din cifra de afaceri i locurile de munc! din regiune,
ceea ce poate conduce la o volatilitate ridicat! a creterii valorii ad!ugate i la o sc!dere
brusc! a PIB-ului pe cap de locuitor în cazul unei crize.

v

În al patrulea rând, modelul de cretere bazat! pe exporturi al acestei regiuni este
foarte vulnerabil la situaii exogene.

În acest context, politicile de specializare inteligent! apar ca un element cheie de
promovare a dezvolt!rii economice. Aceste politici ar trebui s! urmeze o abordare a creterii
bazat! pe cunotine care:
v

utilizeaz! avantajele comparative existente;

v

ajut! la dezvoltarea de noi activit!i în locul unde poate ap!rea un avantaj comparativ
semnificativ;
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v

promoveaz! o contribuie mai ridicat! a factorului cunotine la creterea economic!.

Identificarea avantajului competitiv al regiunii joac! un rol în elaborarea unei strategii de
specializare inteligent!. "ase sectoare-cluster (auto, textile, agroalimentar, TIC, construcii i
turism) au fost alese pentru o analiz! detaliat!, nu pentru c! acestea sunt v!zute ca activit!i
câtig!toare, ci datorit! relevanei i potenialului acestora pentru economia Regiunii Vest.
Aceast! evaluare a indicat, pe baza informaiilor disponibile, faptul c! regiunea are un aparent
avantaj competitiv în domeniile auto, textilelor i TIC, iar domeniul agroalimentar i turismul au
fost identificate ca i clustere cu un avantaj competitiv latent. Clusterul de construcii, totui,
prezint! un avantaj competitiv neclar.
Fiecare dintre aceste sectoare are propriile limit!ri i elemente specifice, care definesc
provoc!rile care vor caracteriza progresul în viitor spre specializarea inteligent! a regiunii. Pentru
sectorul auto ca întreg, provocarea principal! este diversificarea c!tre activit!i cu valoare
ad!ugat! mai ridicat!, ceea ce presupune avansarea pe o structur! foarte ierarhic! a lanului
internaional de valoare.
Pentru sectorul materialelor textile, provocarea este s! creasc! valoarea ad!ugat!
acumulând abilit!ile i capacit!ile pentru ca firmele s! poat! începe s! produc! propria lor
proiectare sau marc!. Pentru sectorul agroalimentar, date fiind caracteristicile complexe, i din
ce în ce mai mult globale, ale lanului de valoare agroalimentar, unde marea parte de inovare (i
valoare ad!ugat!) este generat! de cump!r!tori, îmbun!t!irea marketingului produselor locale
i stabilirea de leg!turi cu lanurile mari de producie pare s! fie principala provocare pe termen
scurt. Pentru sectorul TIC, care este în general perceput ca un juc!tor competitiv la nivel
internaional în domeniul dezvolt!rii de software i al design-ului i ingineriei, cea mai mare
provocare este de a-i extinde întreaga gam! de activit!i.
În cazul sectorului construciilor, provocarea este extinderea utiliz!rii materialelor i
tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic, care, dei încurajat! de Uniunea
European!, nu este înc! foarte r!spândit! în regiune. Pentru sectorul turismului, o atenie sporit!
la nivel politic este esenial!, dac! se dorete ca Regiunea Vest s! profite pe deplin de elementele
sale naturale i culturale.
În contextul acestor domenii de politici i construind pe baza avantajelor comparative ale
regiunii, acest raport are o abordare practic! i prezint! elementele cheie pentru un cadru
strategic de politici de specializare inteligent! pentru Regiunea Vest. Raportul urm!rete liniile
directoare generale pentru elaborarea instrumentelor ce vor fi finanate în perioada 2014-2020
din fonduri structurale ale UE i din alte resurse.
Modul de elaborare a recomandrilor de politici prezentate aici urmeaz! liniile directoare
ale Comisiei Europene. În primul rând, au fost identificate obiectivele tematice definite prin
Politica de Coeziune a Comisiei Europene. Acestea sunt:
(1) Înt!rirea cercet!rii, dezvolt!rii tehnologice i inov!rii;
(3) Creterea competitivit!ii întreprinderilor mici i mijlocii;
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(6) Protejarea mediului i promovarea eficienei resurselor;
(10) Investiii în înv!!mânt, abilit!i i formare continu!;
(11) Creterea capacit!ii instituionale i o administraie public! eficient!.
În al doilea rând, dup! gruparea obiectivelor tematice selectate prin axa prioritar!, au fost
identificate priorit!i specifice de investiii.
Pentru a putea atinge obiectivele strategiei UE 2020, aceste prioriti de investiii
urmresc:
v

Creterea finanrii acordate procesului de cercetare, dezvoltare i inovare din
Regiunea Vest (axa prioritar 1);

v

Creterea eficienei energetice i a gradului de utilizare a energiei regenerabile în
Regiunea Vest (axa prioritar 2);

v

Creterea gradului de angajare i al nivelului de învmânt, prin îmbuntirea
abilitilor i competenelor necesare pe piaa muncii (axa prioritar 15).

În al treilea rând, sunt prezentate 14 iniiative pilot de competitivitate i specializare
inteligent! locale, ca exemplificare a felului în care se poate încuraja potenialul de cretere
local pe baza obiectivelor i caracteristicilor Regiunii Vest.
Iniiativele pilot integrate se refer la:
v

un pol de competitivitate TIC;

v

un fond regional de dezvoltare concentrat pe finanarea proiectelor inovatoare în
Regiunea Vest;

v

transformarea parcurilor industriale i a zonelor industriale existente în parcuri
industriale i tehnologice regionale;

v

un centru regional expoziional i de formare;

v

un laborator i centru de inovare pentru industria auto;

v

un laborator i centru de inovare pentru industria textil;

v

un laborator i centru de inovare pentru industria de procesare a lemnului;

v

pia agroalimentar;

v

un laborator acreditat pentru siguran alimentar i teste veterinare;

v

lansarea studiului de fezabilitate pentru evaluarea prioritilor regionale pentru
irigarea terenurilor;

v

un centru de inovare pentru energii verzi i eficien energetic;

v

centru pentru protejarea i promovarea parcurilor naturale;

v

un centru de geo-terapie;

v

iniiativ pilot pentru dezvoltarea de soluii pentru zonele miniere.
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Aceste proiecte de investiii nu au fost evaluate i nici avizate de ctre Banca Mondial.
Aceast list are titlu de exemplu.
Implementarea iniiativelor prezentate în raport depinde de existena unui cadru
instituional eficace, care reprezint cheia pentru creterea capacitii de inovare, promovarea
potenialului local de inovare i creterea competitivitii sectorului privat din regiune. Aceste
obiective pot fi atinse doar prin coordonarea dintre autoritile locale, regionale i naionale, cu
privire la elaborarea i implementarea de politici i în strâns cooperare cu sectorul privat i
instituiile de cercetare.
Acest raport sugereaz înfiinarea a dou comitete regionale conduse de Agenia pentru
Dezvoltare Regional (ADR) care ar putea sprijini parteneriate între factorii politici naionali i
locali. Aceast propunere poate optimiza coordonarea politicilor cu condiia s fie însoit de o
simplificare a mecanismelor de cooperare existente.

8.7.

Opiniacetenilor

O sintez comparativ a ansamblului factorilor care concur la definirea condiiilor de trai
ale comunitii municipiului Deva, realizat pe baza rspunsurilor formulate la setul de întrebri
din cadrul cercetrii sociologice, este urmtoarea:
Dvs. ca cetean al oraului, cât de mulumit suntei de urmtoarele aspecte, pe o scal de
la 1 la 5 (unde 1 înseamn deloc mulumit i 5 înseamn foarte mulumit)?

SERVICII UTILITARE

3.8

ÎNVMÂNT I ACTIVITI CULTURALE

3.4

DEZVOLTAREA URBAN

3.3

MEDIUL ÎNCONJURTOR

3.2

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT RUTIER !I
FEROVIAR

RESURSE UMANE !I SERVICII SOCIALE

3.0

2.9

Pe baza rspunsurilor la chestionar a fost realizat o scal a mediilor pentru tipurile
principale de domenii de referin! ale vie!ii comunitare.
Astfel, serviciile utilitare sunt clasate la vârful scalei, cu o medie de 3.8 (pe scala 1-5). La
polul opus se situeaz resursele umane i serviciile sociale, care in de problematica locurilor de
munc din localitate.
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Concluzii deosebit de utile în procesul de planificare se refer la opinia cetenilor
Municipiului Deva privind aspectele generale ale localitii din ultimul an.
Pe aceast baz se poate verifica dac este oportun meninerea în continuare a trendului
imprimat în ultimul an sau este necesar o schimbare radical a modului de abordare de ctre
Primria Municipiului Deva.
Gândindu-v !la!activit "ile!din!ora#ul!dvs.!din!ultimul!an,!v !rog!s !v !exprima"i!acordul!
sau!dezacordul!cu!privire!la!urm toarele!afirma"ii

M simt în siguran în acest ora

77%

23%

Am acces uor la informaiile publice care m
intereseaz

76%

23%

Aciunile administraiei publice locale sunt
transparente, vizibile

69%

31%

Exist spaii verzi, parcuri i locuri de joac pentru
copii

68%

32%

Viaa social a oraului s-a îmbuntit

64%

36%

Am locuri de agrement i recreere în care pot s m
relaxez

62%

37%

58%

A crescut calitatea serviciilor sociale

54%

Traficul din ora s-a fluidizat

45%

49%

S-au construit piste pentru biciclete

52%

39%

S-au înfiinat societi comerciale
S-au creat locuri de munc

42%

17%

61%
82%

Acord

Dezacord

Municipiul Deva este în primul rând apreciat pentru siguran" !(peste dou treimi au fcut
aceast meniune). Administra"ia! public este apreciat pozitiv din punct de vedere al
transparenei !i activitii desf!urate. La fel, în zona de apreciere figureaz spa"iile! verzi,!
parcurile!#i!locurile!de!joac !pentru!copii,!via"a!social !a!ora#ului.
Locurile! de! munc !i dezvoltarea! unor! noi! societ "i! comerciale sunt probleme care
afecteaz aproape toate regiunile rii. Locuitorii din Deva se arat !i ei nemulumii de acest
lucru (82% declar c nu au fost create noi locuri de munc).
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Avei o propunere de proiect care poate crete calitatea vieii în oraul în care locuii?
(întrebare deschis)
Astfel, propunerile respondenilor se refer la urmtoarele aspecte care se consider c
au impact asupra calitii vieii municipiului Deva:
25%

locurile de munc
12%

investiii
sntatea public

8%

circulaia

7%

activit!i culturale

6%

spa!iile verzi

6%
4%

locurile de parcare
poluarea

2%

sigurana ceteanului

2%

deeurile

2%

curenia ora!ului

2%

pod peste linia ferat

1%

locuri de joac

1%

asfaltarea drumurilor

1%
20%

altceva

Respondenii la chestionar au fost rugai s propun o serie de proiecte considerate de ei
ca fiind importante pentru cre!terea calitii vieii în localitate.
La categoria altceva au fost indicate proiecte care nu dep!esc ca procent 1%, fapt pentru
care rspunsurile au fost listate integral la Anexe. Ceea ce se dore!te în cea mai mare msur
sunt locurile de munc !i investiiile care pot duce implicit la crearea de locuri de munc (cele
dou categorii însumând 37% dintre rspunsurile spontane).
Când v gândii la oraul în care trii  în general putei spune c suntei
Evaluarea satisfaciei generale a cetenilor fa de ora! este urmtoarea:
Nemul"umit
15%

Mul"umit
85%
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Deci locuitorii municipiului Deva se declar mulumii în majoritatea lor (85%) de
localitatea în care triesc.
Datorit importanei deosebite a opiniilor cetenilor, principalii beneficiari ai proiectelor
care vor fi iniiate în perioada urmtoare, s-a considerat util includerea unei selecii relevante
privind propunerile formulate cu privire la dezvoltarea viitoare a localitii. Pentru asigurarea
caracterului de acuratee a acestor opinii, acestea sunt redate a!a cum au fost menionate de
ctre respondeni.
Aceste propuneri se refer la:
Propuneri formulate de ceteni
Accesarea fondurilor europene
Amenajarea spaiilor publice/ Organizarea evenimentelor în ora!
Amenajarea blocurilor din cartierul micro 15
Amenajarea mai multor spaii verzi
Amenajarea unor centre pentru pensionari
Amenzi pentru cetenii needucati (gestionarea de!eurilor)
Asfaltri de calitate
Asistena medical, !coala, educaia tineretului.
Integrai în societate btrânii
Asistena pensionarilor
Asociaiile de locatari
Atragerea de investitori pentru a crea locuri de munc
Baze sportive pentru copii, gratuite
Bazine de inot
Bolnavii gravi s aiba prioritate
Camine pentru btrâni
Centru de selectare a de!eurilor
Cinematograf
Competena autoritilor locale în problemele ora!ului
Construirea unui aeroport !i a unei fabrici de procesare a de!eurilor
Controale ale celor care ne conduc
Controale medicale
Crearea de locuri de munc - Înfiinare de firme
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Propuneri formulate de ceteni
Crearea unui spaiu pentru petrecerea timpului liber pentru pensionari
Crearea de spaii verzi
Curenia în ora!
Curenie !i paz
Defri!area pomilor din faa blocului
Desfiinarea semafoarelor înfiinate în ultimul an
Dezvoltarea învmântului !i a spaiului pentru copii
Dezvoltarea urban
Educarea tinerilor
Educaia populaiei
Educaia populaiei / Instruire
Eliminarea corupiei din toate sectoarele de activitate
Exploatarea palatului copiilor
Faciliti la autoritile locale
Finalizare proiect Carrefour
Firm mare de locuri de munc
Fluidizarea circulaiei !i mai multe parcri
Formalitile exagerate privind serviciul de asisten social, s se ia masuri
Grij mai mare de oamenii vârstnici !i cei cu dizabiliti
Implicarea autoritilor locale pentru bunstarea cetenilor
Implicarea tineretului în toate activitile
Înfiinarea locurilor de munc, dezvoltarea cultural
Înfiinarea zonelor industriale, locuri de munc
Interesul autoritilor locale
Investiii majore în zona industrial a ora!ului
Investiii pentru crearea locurilor de munc
Investitori
Locuri de joac
Locuri de munc
Locuri de munc pentru femei
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Propuneri formulate de ceteni
Locuri de munc pentru tineri
Locuri pentru btrâni, cluburi
Mai muli pomi
Mai puine semafoare
Mediu mai puin poluat, mai mult bun sim cu oamenii în spitale
Termocentrala s fie oprit
Modernizat orice punct de vedere
O sal de sport
Oamenii politici s fie cu inima mai mult la popor decât la ei
Obiectele electronice - s pun o pubel pentru ele
Ordine !i disciplin
Pagina de net la Primrie- expunerea obiectivelor prioritare/fonduri europene, proiecte europene
Parcri
Parcri supraetajate
Parcri subterane
Parcuri
Parcuri, cinematograf
Pasarel peste calea ferat
Patrule care s dea amenzi celor care rup !i arunc
Pista de pe Stadionul Cetate s aiba coretan
Piste pentru biciclete dintr-un capt în altul
Politicienii s discute cu oamenii
Problema cultural
Problema de!eurilor
Problema medical
Promovarea tinerilor
Protecie social mai bun
Redresarea sistemului de termoficare
Reducerea polurii
Reducerea polurii / acces la informa!ie
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Propuneri formulate de ceteni
Reducerea preurilor serviciilor i alimentelor
Refacerea canalizrii
Renovarea cinematografului i înfiinarea unuia 3D
Repararea trotuarelor
Reparaii la locurile de joac în parcuri
S adune comunitatea
S fie liniste
S fie mai mult acces la spitale
S fie mai mult respect pentru oamenii în vârst
S nu se mai fure de ctre conductori
S se creeze locuri de munc
S se fac cel puin o alimentar pe strada Clugreni
S se fac ieire din ora la autostrad
S se ocupe mai mult de copiii orfani i de asistenii maternali
S se termine construirea centrului comercial de la Sântuhalm
Sli de spectacol
Situaia strzilor de peste calea ferat
Spaii verzi
Spectacole
Staii de epurare modernizate
Terminarea autostrzii Sibiu-Arad
Tineretul s aibe unde s lucreze, s aibe o locuin
Transparen
Turismul mai bine pus la punct
Un centru de medicin naturist
Unele dintre semafoare s funcioneze intermitent noaptea
Unificarea Devei cu Simeria, Hunedoara
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9. COORDONATEDEPLANIFICARE
Criteriiicerinedeplanificare

9.1.

La elaborarea Strategiei integrate pentru dezvoltarea urban a municipiului Deva în
perioada 2014÷2023 s-au avut în vedere urmtoarele criterii:
v

Respectarea contextului de dezvoltare definit prin Strategia Europa 2020, precum i
prin alte documente strategice la nivel european, naional i regional;

v

Satisfacerea nevoilor specifice de dezvoltare ale municipiului Deva, actuale i viitoare,
plecând de la avantajele competitive care ar trebui promovate prin investiiile viitoare;

v

Maximizarea atragerii de fonduri europene i optimizarea rezultatelor socio-economice
ale investiiilor planificate;

v

Înscrierea viziunii i misiunii Strategiei 2014-2023 a Municipiului Deva în aria de
referin a obiectivelor de cretere inteligent, durabil i inclusiv ale Uniunii
Europene;

v

Formularea obiectivelor strategice în concordan cu obiectivele tematice ale Strategiei
Europa 2020;

v

Raportarea la experiena pozitiv a unor localiti similare sau de rang superior din
Uniunea European, prin care s se faciliteze comparaia i stabilirea unor inte viabile,
adaptate la condiiile specifice municipiului Deva;

v

Definirea de obiective majore la nivelul conurbaiei Corvina, cu vizarea unor avantaje
competitive cu spectru larg, pe termen mediu i lung;

v

Conexarea permanent la efectul sinergic rezultat prin identificarea i implementarea
unor proiecte de interes comun cu municipiul Hunedoara;

v

Reducerea decalajelor de dezvoltare existente între zona urban i cea rural
administrate la nivelul municipiului Deva;

v

Satisfacerea integral a cerinelor stipulate prin Legea 351/2001 privind elementele i
nivelul de dotare ale localitilor urbane de rangul II, cu completarea setului de cerine
deficitare la nivelul municipiului Deva;

v

Definirea elementelor de fundamentare pe baza informaiilor cuprinse în analiza socioeconomic i analiza SWOT;

v

Eliminarea/diminuarea aspectelor din categoria Puncte slabe evideniate prin
analizele SWOT elaborate pe domenii specifice de referin;

v

Luarea în considerare a leciilor învate din perioada de programare anterioar.

Referitor la prioritile de dezvoltare, acestea au fost stabilite printr-o larg consultare a
tuturor prilor interesate, plecând de la nevoile majore de dezvoltare ale municipiului Deva,
aferente urmtoarelor domenii: infrastructur, competitivitate, resurse umane (inclusiv ocupare
i incluziune social), capacitate administrativ i dezvoltare teritorial.
Programele de dezvoltare au fost definite ca o interfa de conexare a obiectivelor i
politicilor strategice cu oportunitile oferite de tipurile de investiii care vor fi finanate prin
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viitoarele programe operaionale, plecând de la obiectivele tematice, prioritile de investiii i
aciunile cheie prevzute de proiectele de regulamente privind alocarea fondurilor europene în
perioada urmtoare.
Ca urmare a modului de abordare a investiiilor pentru perioada 2014-2020, stabilit prin
reglementrile structurilor de coordonare ale procesului de planificare, atât la nivel european,
cât i la nivel naional i regional, investiiile propuse spre finanare rspund urmtoarelor
cerine:
v

Sunt programate într-un mod integrat i complementar, cu luarea în considerare exante a aspectelor conexe de funcionare eficient a facilitilor rezultate ca urmare a
implementrii investiiilor noi;

v

Sunt generatoare de cretere economic i de locuri de munc;

v

Contribuie la atingerea intelor naionale pentru strategia Europa 2020;

v

Fructific potenialul economic, social i geografic al Municipiului;

v

Rspund prioritilor de dezvoltare teritorial.

Astfel, pachetul legislativ prezentat de Comisia European în oct 2011, propune
consolidarea procesului de programare strategic prin concentrarea fondurilor europene pe 11
obiective tematice (OT), corelate cu prioritile Strategiei Europa 2020, pentru a maximiza
impactul politicii în ceea ce privete realizarea prioritilor europene, respectiv:
OT1.

Consolidarea cercetrii, dezvoltrii tehnologice i inovrii;

OT2. Îmbuntirea accesului i a utilizrii i creterea calitii tehnologiilor informaiei
i comunicaiilor;
OT3. Îmbuntirea competitivitii întreprinderilor mici i mijlocii, a sectorului agricol
(în cazul FEADR) i a sectorului pescuitului i acvaculturii (pentru FEMP);
OT4. Sprijinirea tranziiei ctre o economie cu consum sczut de dioxid de carbon în
toate sectoarele;
OT5. Promovarea adaptrii la schimbrile climatice, a prevenirii i a gestionrii
riscurilor;
OT6.

Protecia mediului i promovarea utilizrii eficiente a resurselor;

OT7. Promovarea sistemelor de transport durabile i eliminarea blocajelor din cadrul
infrastructurilor reelelor majore;
OT8.

Promovarea ocuprii forei de munc i sprijinirea mobilitii forei de munc;

OT9.

Promovarea incluziunii sociale i combaterea srciei;

OT10. Investiiile în educaie, competene i învare pe tot parcursul vieii;
OT11. Consolidarea capacitii instituionale i o administraie public eficient.
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Cu toate c România i-a depit deja inta stabilit prin PND 2007-2013, rmâne
penultimul stat membru în ceea ce privete nivelul mediu PIB/locuitor raportat la UE27.
Ca urmare, obiectivul global al strategiei de dezvoltare a României pentru perioada 20142020 este reprezentat de:
Reducerea disparitilor de dezvoltare social i economic între România i statele
membre ale Uniunii Europene, prin generarea unei creteri adiionale de 15% determinat de
utilizarea fondurilor europene, având ca int atingerea în anul 2022, a unui nivel mediu al
PIB/locuitor de 65% din media UE.
Propunerile de obiective specifice (OS) au fost strâns corelate cu cele trei tipuri de
obiective tematice propuse de ctre Comisia European i cu prioritile Strategiei Europa 2020,
dup cum urmeaz:
Þ OS1. Cretere inteligent;
Þ OS2. Cretere durabil;
Þ OS3. Cretere favorabil incluziunii.
Pentru atingerea acestor obiective specifice, România va promova investiii ce vor
rspunde tuturor celor 11 obiective tematice, aa cum s-a precizat mai sus. La o analiza
preliminar se poate observa c niciunul dintre obiectivele tematice propuse de ctre Comisia
European nu poate fi exclus, fapt ce va fi relevat, cu siguran, i de analizele socio-economice.
Dincolo de obiectivele specifice corelate cu prioritile Strategiei Europa 2020, investiiile
ce urmeaz a fi finanate vor rspunde urmtoarelor prioriti tematice (PT) de dezvoltare:
Þ PT1. Creterea pe termen lung a competitivitii economiei Româneti;
Þ PT2. Dezvoltarea durabil a infrastructurii de baz;
Þ PT3. Adaptarea capitalului uman la provocrile unei economii moderne;
Þ PT4. Îmbuntirea eficienei administraiei publice.
Acestor prioriti tematice li se adug componenta teritorial, care trebuie urmrit ca
o prioritate orizontal.
Plecând de la aceste repere general acceptabile, procesul de programare va avea rolul de
a selecta un mix optim de prioriti de investiii i aciuni cheie, care s duc la atingerea
obiectivelor specifice stabilite.
Strategia pentru Dezvoltare Regional a Regiunii Vest 2014-2020 reprezint viziunea
Regiunii Vest privind dezvoltarea regional i baza strategic pentru fundamentarea programelor
de finanare din fonduri externe/comunitare, naionale, regionale i/sau locale.
Obiectivul general al Regiunii Vest este formulat astfel:
Regiunea Vest are scopul de a atinge nivelul PIB pe cap de locuitor i a calitii generale
a vieii similare cu regiunile puternice, non-capitale din Europa Central pân în 2020.
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Pentru îndeplinirea obiectivului general, Regiunea Vest trebuie s devin o regiune:
v

mai productiv;

v

o economie puternic;

v

conectat la nou;

v

un loc plcut pentru a locui;

v

coeziv.

Atingerea acestui obiectiv general se bazeaz pe urmtoarele obiective specifice:
v

Accentuarea rolului cercetrii-inovrii;

v

Concentrare mai clar asupra IMM-urilor i investiiilor directe;

v

Îmbuntirea nivelului productivitii;

v

Creterea conectivitii i mobilitii în i din regiune;

v

Identificarea nielor din turism i formularea unei oferte turistice agregate;

v

Îmbuntirea indicatorilor de participare în special în învmântul secundar superior
i în învmântul teriar;

v

Creterea calitii i a accesului la asisten medical eficient;

v

Combaterea srciei i a excluziunii sociale în regiune;

v

Diminuarea disparitilor de dezvoltare;

v

Îmbuntirea capacitii regionale de "dezvoltare".

Ca urmare a analizei parteneriale realizate la nivel de regiune, pentru perioada2014
2020, au fost identificate urmtoarele prioriti de dezvoltare, translatate la nivel de axe
prioritare în cadrul documentelor strategice de planificare regional:
PD1. Creterea competitivitii regionale prin promovarea inovrii i specializrii
inteligente;
PD2. Dezvoltarea unei economii dinamice bazat pe creterea productivitii i
antreprenoriat;
PD3. Îmbuntirea accesibiliti i mobilitii într-o regiune conectat intern i
internaional;
PD4. Dezvoltarea capitalului uman i creterea calitii serviciilor în sectoarele educaie,
sntate i servicii sociale;
PD5. Promovarea creterii sustenabile prin optimizarea calitii factorilor de mediu,
creterea eficienei energetice alturi de valorificarea energiilor regenerabile i
printr-un management proactiv al situaiilor de risc;
PD6. Încurajarea dezvoltrii particularitilor specifice comunitilor urbane i rurale;
PD7. Dezvoltarea capacitii administrative regionale.
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OportunitidefinanarepentruDeva

9.2.

Obiectivele tematice sunt transpuse în prioriti de investiii specifice pentru fiecare fond
în parte. La nivel european, orientarea strategic privind utilizarea fondurilor europene este dat
de Cadrul Strategic Comun (CSC), care acoper cele cinci mari fonduri europene: Fondul
European pentru Dezvoltare Regional (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune
(FC), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) !i Fondul European Maritim !i
pentru Pescuit (FEMP).
Cele cinci fonduri au fost denumite generic fondurile CSC. Din punct de vedere strategic,
proiectele de regulamente prevd faptul c fondurile CSC vor completa interveniile naionale,
regionale !i locale în implementarea Strategiei Uniunii pentru o cre!tere inteligent, durabil !i
incluziv (Strategia Europa 2020), luând în considerare contextul specific din fiecare stat membru.
Fondurile europene vor reprezenta în continuare unul dintre cele mai importante
instrumente ce vor fi utilizate pentru reducerea disparitilor regionale, precum !i promovarea
cre!terii economice la nivel regional !i local, consolidarea competitiviti !i cre!terea ocuprii
forei de munc, obiective de referin la nivelul Uniunii Europene. Îndeplinirea acestor obiective
este posibil prin asigurarea unui mediu favorabil investiiilor, înfiinarea de noi companii sau
dezvoltarea celor existente, contribuind semnificativ la crearea de noi locuri de munc !i
generarea de valoare adugat.
Conform propunerii Comisiei Europene, alocrile naionale pentru politica de coeziune
(fr FEADR !i FEPAM) vor fi limitate la 2,5% din PIB-ul fiecrui stat membru pentru perioada
2014-2020, ceea ce va presupune o alocare superioar fa de perioada actual. Exist îns o
serie de propuneri din partea statelor membre net contributoare care pot diminua nivelul
alocrilor pentru toate statele membre.
Alocrile financiare vor fi diferite în funcie de tipul de regiune:
v

Regiuni mai puin dezvoltate  care au PIB/capita sub 75% din media UE27;

v

Regiuni în tranziie  care au PIB/capita între 75 !i 90% din media UE27;

v

Regiuni mai dezvoltate  care au PIB/capita peste 90% din media UE27.

În acest context, cele 7 regiuni definite la nivelul teritoriului României, mai puin regiunea
Bucure!ti-Ilfov, sunt asimilate în continuare în categoria regiunilor mai puin dezvoltate.
În conformitate cu propunerile de compromis aprobate la nivelul Consiliului Afaceri
Generale al Uniunii Europene, sunt impuse urmtoarele principii de concentrare a fondurilor:
P1. Alocarea Fondului de Coeziune va reprezenta o treime din alocarea pentru politica de
coeziune;
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P2. Alocarea FEDR va fi orientat spre primele patru obiective tematice prevzute în
Regulamentul General în proporie minim de 50% pentru regiunile mai puin
dezvoltate;
P3. Alocarea FEDR va fi orientat spre obiectivul tematic (4) într-o proporie minim de
10% pentru regiunile mai puin dezvoltate;
P4. Alocarea FSE va fi orientat spre patru dintre prioritile de investiii finanate în
cadrul obiectivelor tematice (8)-(10) în proporie minim de 60% pentru regiunile mai
puin dezvoltate;
P5. Alocrile pentru fondurile structurale (FSE+FEDR) vor fi concentrate pe obiectivele
tematice (8)-(10), între 20-25% pentru regiunile mai puin dezvoltate;
În acest context, utilizarea sprijinului structural (fondurile structurale - FSE+FEDR) pentru
perioada 2014-2020 urmre!te crearea condiiilor de îmbuntire !i dezvoltare constant a
mediului de afaceri, având ca obiective principale:
v

stimularea competitivitii întreprinderilor;

v

facilitarea accesului la finanare;

v

crearea unui mediu favorabil crerii de noi afaceri !i încurajarea culturii
antreprenoriale;

v

sprijinirea companiilor de a opera în plan extern !i de a accesa noi piee;

v

asigurarea unei fore de munc calificate !i adaptabile.

Msurile în cadrul acestei provocri vor fi orientate ctre urmtoarele arii tematice:
Þ cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare;
Þ tehnologia informaiei i comunicaiilor;
Þ competitivitatea IMM-urilor, a sectorului agricol i a sectorului de pescuit i
acvacultur;

Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare.
Interveniile propuse sunt orientate ctre:
v

susinerea inovrii în cadrul întreprinderilor;

v

consolidarea capacitilor pentru excelen în cercetare i inovare;

v

schimbri tehnologice.

În zonele rurale, inovarea i baza de cunoatere vor fi consolidate prin:
v

cooperarea între sectoarele agricol, alimentar i forestier i ali actori;

v

crearea de clustere i reele, i utilizarea serviciilor de consultan.

Tehnologia informa!iei i comunica!iilor.
Aciunile vor fi orientate ctre:
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v

creterea capacitii întreprinderilor s dispun de servicii TIC;

v

încurajarea acestora s utilizeze astfel de servicii.

Competitivitatea IMM-urilor, a sectorului agricol i a sectorului de pescuit i
acvacultur.
Eforturile vor fi orientate ctre sprijinirea investiiilor în spiritul antreprenorial, în
exploatarea comercial a noilor idei i a rezultatelor cercetrii, prin:
v

furnizarea de servicii de consiliere în domeniul afacerilor;

v

sprijinirea dezvoltrii instrumentelor online.

Interveniile pentru îmbuntirea competitivitii sectorului agricol:
v

vor ajuta la asigurarea unei producii alimentare viabile în UE;

v

vor contribui la crearea i pstrarea locurilor de munc;

v

vor contribui la creterea economic în zonele rurale.

De asemenea, s-au avut în vedere priorit!ile propuse spre finanare în urmtoarea
perioad prin programele opera!ionale.

9.2.1. Fondurilestructurale20142020
Pentru a putea avea o privire de ansamblu i a putea înelege mecanismul de acordare a
fondurilor i programelor europene trebuie s cunoatem contextul care le genereaz. Fondurile
Europene sunt acele instrumente financiare create de Uniunea European cu scopul de a
dezvolta anumite domenii i a sprijini rile membre în atingerea anumitor standarde de
dezvoltare atât economic, cât i social i cultural.
Sistemul de implementare a fondurilor europene va fi mult mai eficient în perioada 2014
 2020, datorit simplificrii structurii institu!ionale. Totodat, sistemul va fi mai bine coordonat,
fiind stabilite atribuii de autoritate de management numai la nivelul a trei ministere: Ministerul
Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice i Ministerul
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale.
Pentru exerci!iul financiar 2014  2020, România a reuit s obin 39,887 miliarde de
euro, cu 18% mai mult fa de suma alocat în perioada anterioar. În 2014  2020, conform
acordului de parteneriat, liniile de finanare pentru România vizeaz:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Dezvoltarea Resurselor Umane
Creterea Gradului De Ocupare
Dezvoltarea Regional
Întrirea Capacitii Administrative
Creterea Competitivitii Economice
Dezvoltarea Infrastructurii De Mediu
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Programul Operaional Regional (POR) este unul dintre programele prin care România va
putea accesa fondurile europene structurale i de investiii provenite din Fondul European pentru
Dezvoltare Regional (FEDR), în perioada 2014-2020.
POR 20142020 îi propune ca obiectiv general creterea competitivitii economice i
îmbunt!irea condiiilor de via ale comunitilor locale i regionale, prin sprijinirea dezvoltrii
mediului de afaceri, infrastructurii i serviciilor, pentru dezvoltarea durabil a regiunilor, astfel
încât acestea s îi poat gestiona în mod eficient resursele i s îi valorifice potenialul de
inovare i de asimilare a progresului tehnologic.
Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o ax de asisten tehnic), care
au în total o alocare estimat de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezint
sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regional (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro contribuia naional:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Axa prioritar 1: Promovarea transferului tehnologic
Axa prioritar 2: Îmbunt!irea competitivitii întreprinderilor mici "i mijlocii
Axa prioritar 3: Sprijinirea tranziiei ctre o economie cu emisii sczute de carbon
Axa prioritar 4: Sprijinirea dezvoltrii urbane durabile
Axa prioritar 5: Îmbuntirea mediului urban i conservarea, protecia i valorificarea
durabil a patrimoniului cultural
Axa prioritar 6: Îmbuntirea infrastructurii rutiere de importan regional
Axa prioritar 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabil a turismului
Axa prioritar 8: Dezvoltarea infrastructurii de sntate "i sociale
Axa prioritar 9: Sprijinirea regenerrii economice i sociale a comunitilor defavorizate
din mediul urban
Axa prioritar 10: Îmbuntirea infrastructurii educaionale
Axa prioritar 11: Extinderea geografic a sistemului de înregistrare a propriet!ilor în
cadastru "i cartea funciar
Axa prioritar 12: Asisten tehnic


Programul Opera!ional Capital Uman (POCU) 2014-2020 stabilete prioritile de
investiii, obiectivele i aciunile asumate de ctre România în domeniul resurselor umane,
continuând investiiile realizate prin Fondul Social European (FSE) în perioada 2007-2013 i
contribuind la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014-2020).
Aciunile de investiii propuse în cadrul POCU au în vedere rezolvarea problemelor legate de
resursa uman precum:
Rata sczut de ocupare în rândul tinerilor;
Ø Densitate redus a afacerilor i oportuniti limitate de ocupare;
Ø Dispariti importante legate de accesul i participarea pe piaa muncii a anumitor
categorii dezavantajate;
Ø Neconcordan între cererea i oferta de competene i expertiz.
Ø
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Programul Operaional Infrastructur Mare (POIM) 2014-2020 rspunde provocrilor de
dezvoltare identificate la nivel naional în ceea ce prive!te infrastructura !i resursele. Având în
vedere gradul ridicat de corelare !i complementaritate a tipurilor de investi"ii în infrastructur,
promovarea investi"iilor care adreseaz nevoile în domeniul infrastructurii !i resurselor au fost
propuse spre finan"are în cadrul unui singur program opera"ional, având ca obiectiv global:
Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie !i prevenirea riscurilor la standarde
europene, în vederea crerii premiselor unei creteri economice sustenabile, în condi"ii de
protec"ie !i utilizare eficient a resurselor naturale.
POIM prin intermediul celor 8 axe prioritare propuse atinge 4 domenii eseniale pentru
dezvoltarea urban a României:
Infrastructur de transport;
Ø Protecia mediului;
Ø Managementul riscurilor !i adaptarea la schimbrile climatice;
Ø Energia curat !i eficien"a energetic.
Ø

Investi"iile dedicate sectorului transport vor fi orientate spre continuarea investi"iilor
demarate în perioada 2007-2013, având ca obiectiv principal definitivarea coridoarelor de pe
re"eaua TEN-T, prin realizarea tronsoanelor lips, precum !i dezvoltarea !i modernizarea re"elei
na"ionale de drumuri care asigur conectarea la re"eaua TEN-T !i modernizarea re"elei de ci
ferate, prin electrificare !i dotarea cu material rulant a sectoarelor construite/reabilitate.
În domeniul mediului, investi"iile preconizate pentru perioada 2014-2020 vor continua
proiectele orientate spre implementare a acquis-ului comunitar în domeniul apei !i apei uzate,
prin continuarea procesului de regionalizare a managementului în acest sector, precum !i cel al
managementului de!eurilor. Adi"ional, va continua procesul de elaborare !i implementare a
planurilor de management  seturi de ac"iuni pentru ariile naturale protejate !i siturile Natura
2000, precum !i cel de decontaminare a siturilor industriale poluate istoric. Referitor la domeniul
schimbri climatice, investi"iile preconizate vor fi orientate spre msuri non-structurale !i
structurale cu rol de preven"ie a principalelor riscuri cu care se confrunt România, respectiv
inunda"iile, seceta !i eroziunea costier, acordându-se totodat aten"ie întririi capacit"ii de
rspuns a structurilor cu rol în managementul situa"iilor de urgen".
Energia curat !i eficien"a energetic, precum !i asigurarea flexibilit"ii transportului
energiei electrice !i gazelor naturale, reprezint o prioritate dedicate cu precdere sectorului
privat, atât pentru productorii !i distribuitorii de energie din resurse regenerabile al cror
poten"ial a fost mai pu"in exploatat, cât !i pentru societ"ile comerciale active în sectorul
industrial, care doresc s î!i eficientizeze consumul de energie prin cogenerare. Distribu"ia !i
contorizarea inteligent vor contribui, de asemenea, la îmbunt"irea eficien"ei energetice !i
reducerea gazelor cu efect de ser, contribuind totodat la atingerea obiectivelor stabilite prin
Strategia Europa 2020 în acest domeniu.
POIM beneficiaz de o alocare financiar de cca. 11,8 mld. Euro, din care:
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v

6,94 mld. Euro Fond de Coeziune;

v

2,48 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regional;

v

2,46 mld. Euro Cofinantare.

PO Competitivitate (POC) 2014-2020 susine investiii menite s rspund nevoilor i
provocrilor legate de nivelul redus al competitivitii economice, în special în ceea ce privete
sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare i inovare (CDI) i infrastructura subdezvoltat
de TIC i implicit servicii slab dezvoltate, poziionându-se astfel ca un factor generator de
intervenii orizontale în economie i societate, de natur s antreneze cretere i sustenabilitate.
În acest context, progamul prezint urmtoarele axe prioritare:
Ø Axa prioritar 1 Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare (CDI) în sprijinul
competitivitii economice i dezvoltrii afacerilor prevede urmtoarele prioriti de
investiii:
v

Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare în sprijinul competitivitii economice
i dezvoltrii afacerilor;

Tehnologia Informa!iei i Comunica!iilor (TIC) pentru o economie digital
competitiv.
Ø Axa prioritar 2 Tehnologia Informaiei i Comunicaiilor (TIC) pentru o economie
digitala competitiva prevede urmtoarele prioriti de investiii:
v

v

Consolidarea aplica!iilor TIC pentru guvernare electronic, elearning, incluziune
digital, cultur online i e-sntate;

v

Dezvoltarea produselor i serviciilor TIC, a comer!ului electronic i a cererii de TIC;

v

Extinderea conexiunii în band larg i difuzarea re!elelor de mare vitez, precum i
sprijinirea adoptrii tehnologiilor emergente i a re!elelor pentru economia digital.

Pachetul financiar total pentru programul opera!ional este stabilit la suma de 1 329 787
234 EUR, ea urmând s fie asigurat din urmtoarele linii bugetare specifice:
v

EUR 1 080 699 494 (FEDR  Regiuni mai pu!in dezvoltate);

v

EUR 249 087 740 (FEDR  Regiuni mai dezvoltate).


Programul Operaional Capacitate Administrativ (POCA) 2014-2020 îi propune s
consolideze capacitatea administrativ a autorit!ilor i institu!iilor publice de a susine o
economie modern i competitiv, abordând provocarea 5 Administraia i guvernarea i
provocarea 2 Oamenii i societatea din Acordul de Parteneriat al României Programul este
finan!at din Fondul Social European, în cadrul obiectivului tematic nr. 11 Consolidarea
capacitii instituionale a autoritilor publice i a prilor interesate i eficiena administraiei
publice.
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POCA 20142020 are rolul de a contribui la crearea unei administra!ii publice moderne,
capabil s faciliteze dezvoltarea socio-economic a !rii, prin intermediul unor servicii publice,
investi!ii i reglementri de calitate, contribuind la atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020.
Pentru a putea îndeplini acest rol, administra!ia public are nevoie de resurse umane
competente i bine gestionate, un management eficient i transparent al cheltuielilor publice, o
structur institu!ional-administrativ adecvat, precum i de proceduri clare, simple i
predictibile de func!ionare. O astfel de administra!ie trebuie s fie capabil s ofere deciden!ilor
politici instrumentele necesare fundamentrii i implementrii unor politici publice în interesul
cet!enilor.
Alocarea financiar a programului din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020
este de 553,9 milioane de euro.
Bugetul POCA 2014-2020 este structurat pe 3 axe prioritare, dup cum urmeaz:
v

Administra!ie public i sistem judiciar eficiente, cu o alocare financiar de 326,38 de
milioane de euro (59%);

v

Administra!ie public i sistem judiciar accesibile i transparente, cu o alocare
financiar de 18,69 de milioane de euro FSE (33,93%);

v

Asisten! tehnic, cu o alocare financiar de 3911 de milioane de euro (7,07%).


Programul Operaional Asisten! Tehnic (POAT) 2014-2020, are drept scop asigurarea
unui proces de implementare eficient i eficace a Fondurilor Europene Structurale i de Investiii
în România în conformitate cu principiile i regulile de parteneriat, programare, evaluare,
comunicare, management, inclusiv management financiar, monitorizare i control, pe baza
responsabilitilor împrite între Statele Membre i Comisia European.
Alocarea bugetar total pentru POAT 2014-2020, din care se vor acoperi nevoile
orizontale de asisten tehnic identificate pentru sistemul de coordonare, gestionare i control
al FESI i pentru beneficiarii acestor fonduri, precum i nevoile specifice de asisten tehnic ale
sistemului de gestiune i ale beneficiarilor POAT, Programul Operaional Infrastructur Mare
(POIM)i Programul Operaional Competitivitate (POC), este de 250,77 milioane Euro, din care
212,8 milioane Euro reprezint finan!are nerambursabil a Uniunii Europene i 38,5 milioane
Euro reprezint contribu!ia na!ional.
POAT 2014-2020 este proiectat !inând cont de noua arhitectur a sistemului de
coordonare, gestionare i control al FESI,respectiv cu patruautorit!i de management în cadrul
MFE (POIM, POC, POAT i PO Capital Uman) i îi propune s sprijine cu asisten! tehnic
aspectele orizontale pentru toate PO finanate din FESI, iar pentru cele trei programe finanate
din FEDR/FC aflate în directa gestionare a MFE (POIM, POC i POAT), s acorde asisten! tehnic
pentru aspecte specifice implementrii acestora.
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Programul vizeaz întreg teritoriul României i este conceput pentru a sprijini dezvoltarea
acvaculturii i pescuitului din !ara noastr în perioada 2014-2020. România are o alocare
financiar de 168,4 milioane euro (la care se adauga 25% contribuie naional).

9.2.2. Programedecooperareteritorialitransfrontalier
Pentru perioada 2014  2020, Comisia European a promovat o politic de consolidare a
programelor ini!iate în perioadele anterioare atât în domeniul Cercetrii i Inovrii  prin
programul Orizont 2020, în domeniul educa!iei prin Erasmus +, cât i în politica social i a
locurilor de munc, prin Programul Program for Employment and Social Innovation (EaSI).

Programul ORIZONT 2020
Programul Orizont 2020 este cel mai amplu program de Cercetare i Inovare derulat
vreodat de Uniunea European. Acest program promite mai multe inova!ii capitale, descoperiri
i premiere mondiale, aducând ideile mre!e din laboratoare pe piat.
Orizont 2020 este instrumentul financiar de implementare a Uniunii Inovrii, ini!iativa
emblematic Europa 2020 ce vizeaz asigurarea competitivit!ii globale în Europa.
Vzut ca mijloc de stimulare a creterii economice i de crearea de locuri de munc
Orizont 2020 beneficiaz de sus!inerea politic a liderilor europeni i a membrilor Parlamentului
European, care au convenit c investi!ia în cercetare reprezint o investi!ie în viitorul nostru,
plasând-o în centrul Strategiei Europa 2020 pentru cretere economic inteligent, sustenabil
i favorabil incluziunii.
Imbinând cercetarea i inovarea Orizont 2020 contribuie la realizarea acestor obiective,
punând accentul pe excelen!a tiin!ific, pe pozi!ia de lider în sectorul industrial i pe provocri
societale, cu scopul de a asigura capacitatea Europei de a produce tiin!a de clas mondial, de
a elimina barierele din calea inovrii i de a facilita colaborarea sectoarelor publice i private
pentru furnizarea de solu!ii inovative.
Este disponibil o finan!are de 80 de miliarde de euro pe durata a 7 ani (2014-2020), pe
lâng investi!iile private pe care aceast finan!are le va atrage.
Structura programului cadru este urmtoarea:
Excelen tiinific:
Cercetarea de frontier finanat de Consiliul European pentru Cercetare (ERC):
o cercetarea de frontier este deseori primul domeniu pentru care se reduce
finanarea în momente de dificulti economice. De aceea, prin intermediul
ERC, UE dorete s stimuleze nivelul investiiilor. Excelena este aici singurul
criteriu pentru finanarea din partea UE, acordat cercettorilor individuali
sau echipelor de cercettori:
o finanare - 13,095 miliarde EUR.
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Tehnologii viitoare i emergente:
o meninerea abilitii de dezvoltare a noilor tehnologii de vârf va ajuta
Europa s-i pstreze competitivitatea i s creeze noi locuri de munc de
înalt calificare;
o finanare - 2,696 miliarde EUR.
Aciunile Marie Sk"odowska-Curie:
o aciunile de formare i dezvoltare a carierei contribuie la evolu#ia unor
cercettori renumii. Se ofer sprijin cercettorilor tineri i cu experien
pentru a-i consolida cariera i competenele prin formare sau perioade de
stagii în alte ri sau în sectorul privat. Astfel, ei obin noi cunotine i
experiene, care le permit s-i dezvolte deplin potenialul;
o finanare - 6,162 miliarde EUR.
Infrastructur de clas mondial:
o achizi#ionarea de echipamente folosite în cercetare care faciliteaz accesul
la o infrastructur ultramodern de ultim generaie pentru a face posibile
aciunile de cercetare noi i fascinante;
o finanare - 2,488 miliarde EUR.
Poziia de lider în sectorul industrial: investi#ii în tehnologii promitoare i strategice,
cum ar fi cele folosite în procesele avansate de fabricaie i în microelectronic.
Poziia de lider în materie de tehnologii generice i industriale; sunt sprijinite:
§ tehnologiile revolu#ionare necesare pentru stimularea inovrii în toate
sectoarele, inclusiv tehnologiile informa#iilor $i comunica#iilor (TIC),
precum si cel spa#ial;
§ nanotehnologiile, materialele avansate, manufacturarea $i procesarea
avansat, biotehnologia;
§ Finanare- 13,557 miliarde EUR.
Inovarea în IMM-uri: îi propune s creeze o punte de legtur între elementul
central al programului-cadru - sprijin pentru proiecte de cercetare, dezvoltare i
inovare - precum i crearea unui ecosistem favorabil pentru inovare i creterea
IMM-urilor.
o Finanare - cel puin 3 miliarde EUR
Accesul la finan#area de risc: acest obiectiv specific va ajuta companiile i alte tipuri
de organizaii implicate în cercetare i inovare (C & I), pentru a obine un acces mai
uor, prin intermediul unor instrumente financiare, la credite, garanii,
contragaranii i capitaluri proprii.
o Finanare - 2,842 miliarde EUR
Provocrile societale:
UE a identificat apte provocri prioritare în cazul crora investiiile specifice în cercetare
i inovare pot avea un impact real în beneficiul cetenilor:
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Sntate, schimbri demografice i bunstare
Securitate alimentar, agricultur i silvicultur durabile, cercetare marin i
maritim i privind apele interioare i bioeconomie
Surse de energie sigure, ecologice i eficiente
Transporturi inteligente, ecologice i integrate
Aciuni de combatere a schimbrilor climatice, de mediu, utilizarea eficient a
resurselor i materiilor prime
Europa într-o lume în schimbare  societi favorabile incluziunii, inovatoare i
reflexive
Societi sigure  protejarea libertii i securitii Europei i a cetenilor si
o Finanare  73.518 miliarde EUR
Rspândirea excelenei i extinderea participrii:
o finanare - 816 milioane EUR.
%tiina cu i pentru societate:
o finanare - 462 milioane EUR.
%tiinele sociale i umaniste.
Cercetarea nuclear în beneficiul tuturor cetenilor:
o finanare - 1,603 miliarde EUR.

Programul de cooperare INTERACT III
Este un program de cooperare interregional, care urmrete consolidarea capacitii
instituionale, în special pentru autoritile programului de Cooperare Teritorial European
(CTE), precum i creterea eficienei i eficacitii administraiilor publice în activitile de
cooperare.
Prioritatea de investiii în cadrul programului este promovarea schimbului de experien
cu scopul de a consolida eficacitatea programelor i aciunilor de cooperare teritorial, precum
i utilizarea GECT.
CONSOLIDAREA CAPACITII INSTITUIONALE pentru autoritile programului
Cooperare Teritorial European (CTE) prin:

de

identificarea i transferul de bune practici în domeniul cooperrii,
mecanisme de cooperare pentru reducerea sarcinilor administrative,
cooperare bazat pe dovezi în contextul strategic mai larg.
INTERACT sprijin cooperarea în întreg teritoriul Uniunii Europene, Elveia i Norvegia,
inclusiv la frontierele externe ale Uniunii Europene, pentru o dezvoltare teritorial integrat a
tuturor regiunilor. Printr-o cooperare mai eficace se pot atinge obiectivele comune, se pot
aborda provocrile comune, precum i exploatarea potenialului comun.
Programul de Cooperare INTERACT III beneficiaz de o alocare financiar de 46,344
milioane Euro.
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Programul de cooperare interregional INTERREG EUROPE
Obiectivul strategic general al programului vizeaz îmbuntirea punerii în aplicare a
politicilor i programelor de dezvoltare regional, în principal a programelor din cadrul
obiectivului privind investiiile pentru cretere economic i a locurilor de munc i, dac este
cazul, a programelor din cadrul obiectivului CTE prin promovarea schimbului de experien i a
învrii de noi politici, în rândul actorilor de interes regional. Programul Interreg Europa
beneficiaz de o alocare financiar de 426,31 milioane Euro.
Aria de cooperare:
întreg teritoriul UE (28 State Membre);
2 State partenere cu statut special: Norvegia i Elveia.
Axa Prioritar 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologic !i inovare
Prioritatea de investitii 1 (a) - îmbuntirea infrastructurilor de cercetare i inovare
(C&I) i a capacitilor pentru a dezvolta excelena în materie de C&I i promovarea
centrelor de competen, în special a celor de interes european;
Prioritatea de investitii 1 (b) - promovarea investiiilor în C&I, dezvoltarea de
legturi i sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare i dezvoltare i
învmântul superior, în special promovarea investiiilor în dezvoltarea de
produse i de servicii, transferul de tehnologii, inovarea social, Eco inovarea i
aplicaiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de reele i de grupuri i
inovarea deschis prin specializarea inteligent, precum i sprijinirea activitilor
de cercetare tehnologic i aplicat, liniilor-pilot, aciunilor de validare precoce a
produselor, capacitilor de producie avansate i de prim producie, în special în
domeniul tehnologiilor generice eseniale i difuzrii tehnologiilor de uz general;
Axa prioritar 2 - Competitivitatea întreprinderilor mici !i mijlocii:
Prioritatea de investitii 3 (d) - sprijinirea capacitii IMM-urilor de a crete pe
pieele regionale, naionale i internaionale i de a se angaja în procesele de
inovare.
Axa prioritar 3 - Sprijinirea tranzi"iei ctre o economie cu emisii sczute de dioxid de
carbon în toate sectoarele:
Prioritatea de investitii 4 (e) - promovarea unor strategii cu emisii sczute de dioxid
de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv
promovarea mobilitii urbane multimodale durabile i a msurilor de adaptare
relevante pentru atenuare.
Axa prioritar 4 - Mediu !i utilizarea eficient a resurselor:
Prioritatea de investitii 6 (c) - conservarea, protejarea, promovarea i dezvoltarea
patrimoniului natural i cultural
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Prioritatea de investitii 6 (g) - sprijinirea tranziiei industriale ctre o economie
eficient din punct de vedere al utilizrii resurselor, promovarea unei creteri
ecologice, a Eco inovrii i a managementului performanei de mediu în sectorul
public i cel privat.
Axa prioritar 5  Asisten tehnic

Programul Operaional URBACT III
URBACT III utilizeaz resurse i cunotine pentru a consolida capacitatea oraelor de a
formula strategii i aciuni integrate pentru dezvoltare urban pe obiectivele tematice ce
corespund provocrilor lor.
URBACT nu investete direct în dezvoltarea urban (construcia de drumuri sau parcuri
tehnologice). În schimb programul faciliteaz schimbul i învarea între reprezentanii alei,
ofieri i ali actori cheie, contribuind la îmbuntirea calitii procesului de planificare i
implementare a planurilor urbane integrate i a programelor naionale prin învarea privind
politicile de dezvoltare urban durabil, prin înfiinarea Grupurilor Locale de Sprijin i formularea
de ctre acestea a Planurilor Locale de Aciune. URBACT are ca int un impact indirect asupra
implementrii programelor operaionale naionale. Programul Operaional URBACT III
beneficiaz de o alocare financiar de 96,325 milioane Euro.
Axa Prioritar 1 - Sprijinirea Dezvoltrii Urbane Durabile:
Obiectivul specific 1: Îmbuntirea capacitii oraelor de a gestiona politicile i
practicile pentru dezvoltarea urban durabil într-o manier integrat i
participativ;
Obiectivul specific 2: Îmbuntirea modului în care sunt elaborate strategiile de
dezvoltare urban i planurile de aciune în orae;
Obiectivul specific 3: Îmbuntirea implementrii planurilor integrate pentru
dezvoltarea urban durabil;
Obiectivul specific 4: Creterea accesului profesionitilor în domeniu i al actorilor
implicai în luarea deciziilor la toate nivelurile (UE, naional, regional i local) la
cunotine i know-how din cadrul URBACT privind toate aspectele legate de
dezvoltarea urban în scopul îmbuntirii politicilor de dezvoltare urban.
Axa Prioritar 2 - Asisten! tehnic
URBACT va lucra cu toate tipurile de orae din Europa. Oraele vor avea oportunitatea de
a utiliza noile instrumente propuse în cadrul Politicii de Coeziune.
În perioada de programare 2014-2020 URBACT III va susine oraele europene în schimbul
i împrtirea experienelor legate de dezvoltarea urban durabil. URBACT III va completa
activitatea Reelei de Dezvoltare Urban i va susine oraele în implementarea Articolului 7 al
Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European i al Consiliului pentru o abordare
integrat a dezvoltrii urbane durabile.
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Programul de cooperare ESPON 2020
Programul ESPON are drept scop promovarea i stimularea dimensiunii teritoriale
europene în dezvoltarea i cooperarea prin furnizarea evidenelor, a transferului de cunotine
i a modului de realizare a politicilor autoritilor publice i a altor actori din domeniul politicilor
publice de la toate nivelurile.
Programul de Cooperare ESPON 2020 beneficiaz de o alocare financiar de 48,6 milioane
Euro.

9.2.3. Altefinanri
Programul ERASMUS+
ERASMUS + este noul program cadru pentru EDUCAIE, FORMARE PROFESIONAL,
TINERET I SPORT. Interesul ridicat din partea UE se regeste i în suma alocat pentru acet
program, cu 40% mai mult decât în perioada anterioar. Erasmus + include programele: Erasmus,
Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Youth In Action i 4 programe internaionale: Erasmus
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink !i PROGRAME DE COOPERARE cu "ri industrializate.
Pentru prima oar, activitile sportive vor fi susinute ca piloni pentru creterea
incluziunii sociale, lupta împotriva dopajului i discriminrii, promovarea toleranei etc.

Granturi SEE i norvegiene 2014-2021
În noua perioad de finan"are, 15 "ri membre ale UE vor beneficia de un total de 2,8 mld.
Euro (1,5 mld. Euro prin intermediul granturilor SEE !i 1,3 mld. Euro prin intermediul granturilor
norvvegiene) pentru reducerea disparit"ilor sociale !i economice !i pentru consolidarea
rela"iilor bilaterale cu cele trei "ri donatoare: Islanda, Liechtenstein !i Norvegia. Din alocarea
total, România poate aceesa un total de 502,5 mil. Euro.
Programele sprijinite, grupate pe sectoare prioritare, sunt urmtoarele :
I. Inovare, Cercetare, Educaie i competitivitate
1. Dezvoltarea afacerilor, inovare !i IMM-uri
2. Cercetare
3. Educa"ie, burse, stagii !i tineri antreprenori
4. Echilibrul condi"ii de munc  condi"ii de via"
5. Dialogul social  condi"ii decente de munc (doar granturile norvegiene)
II. Incluziune social, angajarea tinerilor i reducerea srciei
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6. Provocri europene în domeniul snt"ii publice
7. Includerea !i emanciparea romilor
8. Copii !i tineri în situa"ii de risc
9. Participarea tinerilor pe pia"a muncii
10. Dezvoltarea local !i reducerea srciei
III. Mediu, energie, schimbri climatice i emisii reduse de carbon
11. Mediu !i ecosisteme
12. Energie regenerabil, eficien"a energetic, securitatea energetic
13. Atenuarea schimbrilor climatice !i adaptarea la acestea
IV. Cultur, societatea civil, buna guvernare i drepturile i libertile fundamentale
14. Antreprenoriatul cultural, patrimoniul cultural !i cooperarea cultural
15. Societatea civil
16. Buna guvernare, institu"ii responsabile, transparen"
17. Drepturile omului - Implementare la nivel na"ional
V. Justiie i afaceri interne
18. Azil !i migra"ie
19. Serviciile corec"ionale !i arestul preventiv
20. Cooperare la nivel interna"ional a Poli"iei !i combaterea criminalit"ii
21. Eficacitatea !i eficien"a sistemului judiciar, consolidarea statului de drept
22. Violen"a în familie !i bazat pe gen
23. Prevenirea !i pregtirea în caz de catastrofe

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF)
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility - CEF) este
implementat în baza Regulamentului (UE) nr.1316/2013 al Parlamentului i Consiliului, !i sprijin
implementarea proiectelor de interes european, care vizeaz dezvoltarea !i construc"ia unor
infrastructuri !i servicii noi, precum !i modernizarea infrastructurilor !i serviciilor existente în
sectoarele: transport, telecomunica"ii, energie.
CEF acord prioritate conexiunilor lips din sectorul transporturilor vizând accelerarea
investi"iilor în domeniul re"elelor transeuropene, în special în finalizarea coridoarelor de
transport la nivel european !i urmre!te s mobilizeze finan"area provenind atât din sectorul
public, cât !i din cel privat.
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România are alocat o sum de aproximativ 1,234 miliarde Euro pentru investi"ii în
infrastructura de transport, pentru proiectele finan"ate în cadrul anvelopei Fondului de Coeziune,
în acest caz rata de cofinan"are din partea UE putând ajunge pân la 85% din valoarea total a
proiectului.

Parteneriat Public-Privat (PPP)
Parteneriatul public-privat a fost reglementat prin Legea nr. 178 din 1 octombrie 2010
care a suferit modificri !i actualizri periodice. Deoarece s-a constatat c prevederile cuprinse
în lege nu pot fi aplicate, aceasta a fost abrogat la 26 mai 2016, ca urmare a intrrii în vigoare a
Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii.
Legea nr. 100 din 19 mai 2016 reglementeaz modul de atribuire a contractelor de
concesiune de lucrri i a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor
contracte, precum i anumite aspecte specifice în legtur cu executarea acestora.
Procedurile de atribuire prevzute de prezenta lege se aplic concesiunilor de lucrri sau
concesiunilor de servicii a cror valoare, fr TVA, este egal sau mai mare decât pragul valoric
de 23.227.215 lei. Pentru concesiunile de lucrri sau concesiunile de servicii a cror valoare este
mai mic decât pragul valoric men"ionat atribuirea se face cu respectarea principiilor generale
prevzute la art. 2 alin. (2), în condiiile i potrivit procedurilor reglementate prin normele
metodologice de aplicare a prevederilor legii.
Legea cuprinde domeniile pe care se poate aplica, exceptrile, reguli e participare la
procedura de atribuire, reguli privind atribuirea contractelor de concesiune, reguli privind
executarea contractelor de concesiune !i anexele cu lista activit"ilor ce fac obiectul lucrrilor !i
serviciilor.
Prin urmare, în conformitatea cu Legea 100/2016, Municipiul Deva poate derula proiecte
în parteneriat public-privat, pe domeniul economic !i social. Legea nu se aplic serviciilor de
interes general fr caracter economic.

Ajutorul de stat
Schemele de ajutor de stat active sunt stabilite prin HG 807/2014, modificat !i
completat prin HG 357/2016 !i HG 332/2014, modificat !i completat prin HG 234/2016.
Prin HG 807/2014 este instituit o schem de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea
regional prin sprijinirea realizrii investi"iilor de mare anvergur, cu importante efecte în
economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf. Se acord sume sub form de granturi,
de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura activelor corporale !i necorporale,
precum !i cele legate de închirierea construc"iilor aferente investi"iei ini"iale. Se pot emite
acorduri de finan"are în baza acestei scheme pân la date de 31 decembrie 2020, cu respectarea
legisla"iei în domeniul ajutorului de stat, în limita unui buget limit anual. Prin HG 357/2016,
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bugetul maxim al schemei a fost majorat la 4.070 milioane lei, echivalentul a aproximativ 925
milioane euro, iar bugetul anual maxim la 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ
145 milioane euro.
Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 332/2014 îl reprezint
dezvoltarea regional prin sprijinirea investi"iilor !i crearea de noi locuri de munc, acordânduse sume sub form de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura
costurilor salariale. Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, echivalentul a
aproximativ 600 milioane euro, iar bugetul maxim anual al schemei este de 450 milioane lei,
respectiv echivalentul a aproape 100 milioane euro. Prin HG 234/2016, se aduc modificri !i
completri asupra unor articole !i proceduri stabilite pentru aplicarea acestei scheme.
Coresponden"a între viziunea de dezvoltare, obiectivele strategice !i cele specifice,
formeaz un sistem interdependent, astfel încât fiecare dintre msuri poate afecta structura
sistemului, ducând la întrirea sau dezechilibrarea acestuia.
În mod similar, corespondena între bugetul propriu, programele de finanare externe
i obiectivele specifice, respectiv msurile aferente, creeaz un mecanism de monitorizare !i
control al rezultatelor, garantând capacitatea de implementare a proiectelor.
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10. DEFINIREAPLANULUISTRATEGIC
10.1. Viziuneaimisiuneastrategic

Viziunea strategic Deva 2023 este:
Ne propunem s fim un reper al eficienei, coerenei actului
decizional si transparenei administrative, s susinem crearea unei
comuniti active si dinamice, s atragem investiii !i s generm
proiecte de importan strategic pentru ora! si ceteni, !i toate
acestea s conduc la CRETEREA CALITII VIEII în MUNICIPIUL
DEVA.

Pentru elaborarea viziunii de dezvoltare s-a avut în vedere proiecia dezvoltrii viitoare a
localitii prin prisma ateptrilor tuturor categoriilor de factori beneficiari i/sau cu impact direct
asupra direciei i intensitii de dezvoltare a ansamblului resurselor umane i facilitilor
operaionale prin care se consolideaz potenialul de cretere a calitii vieii în municipiul Deva.
De asemenea, concomitent cu relevana viziunii definite, un aspect deosebit de important
a fost reprezentat de consistena i caracterul multidimensional, integrator al acesteia. Astfel,
calitatea vieii este un indicator complex, care exprim percepia individului despre existena sa
în contextul culturii i a sistemului de valori în care triete.
Conceptul de calitate a vieii este considerat cel mai multidisciplinar termen aflat în uzul
curent. Una din definiiile cuprinztoare ale acestui termen pleac de la premisa c acest concept
nu poate fi separat de elementele care îl determin i îl definesc în acelai timp: bunstarea,
dezvoltarea uman, capitalul social, calitatea societii, excluziunea/ incluziunea social, etc.
Astfel, calitatea vieii este definit ca:
ansamblul elementelor care se refer la condiiile fizice, starea economic, social,
cultural, politic, de sntate etc. în care triesc oamenii, coninutul i natura activitilor pe
care acetia le desfoar, caracteristicile relaiilor i procesele sociale la care particip, bunurile
i serviciile la care au acces, modelele de consum adoptate, stilurile de via, evaluarea
împrejurrilor i rezultatele activitilor desfurate, strile subiective de satisfacie/
insatisfacie, fericire, frustrare etc.
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Ca urmare, viziunea propus reprezint un deziderat ambiios, prin care se armonizeaz
întregul spectru de cerine i condiii prin care s se mobilizeze aspiraiile i resursele municipiului
spre o dezvoltare integrat durabil, inteligent, competitiv.
Misiunea prin care s se materializeze viziunea la nivelul anilor 2023, limita orizontului de
planificare al strategiei actuale, este deosebit de dificil, i aceasta poate fi îndeplinit numai prin
efectul sinergic al implicrii tuturor factorilor mediului social, economic i instituional ai
municipiului Deva.
Comunitile din aria administrativ a municipiului Deva îi identific i îi definesc
împreun drumul de dezvoltare viitoare, orientate spre atingerea performanei de a fi ceteni
ai unei localiti propspere, atractive pentru a tri, a investi i a munci.
În acest context, rolul administraiei locale este de a propune i a asigura cadrul de
armonizare a aspiraiilor i posibilitilor actuale pentru definirea i, ulterior, punerea în practic
a planurilor i strategiilor concepute în parteneriat, de a contribui i utiliza eficient resursele
financiare i umane în asistarea comunitilor, precum i de a atrage noi resurse. De aici
imperativul cooperrii permanente cu toi cei care pot i vor s influeneze traiectoria ascendent
a eficienei i performanei în drumul nostru spre viitor. Iar toate acestea s fie realizate în
coondiii de transparen i deschidere total.

Misiunea strategic Deva 2023 este:
Identificarea dinamic !i flexibil a tuturor cerinelor !i
oportunitilor de aciuni !i investiii inteligente, durabile !i competitive,
prin care s se maximizeze utilizarea eficient a întregului potenial uman,
economic !i natural de care dispune localitatea la un moment dat, pentru
dezvoltarea unei comuniti puternice, motivate !i coezive.

Datorit caracterului dinamic al factorilor i condiiilor definitorii la un moment dat pentru
mediul socio-economic, considerm c abordarea noastr privind misiunea viitoare este necesar
s fie, de asemenea, dinamic, flexibil, conexat puternic la mediul intern i extern de
manifestare a vieii comunitii.
Viziunea i misiunea furnizeaz cetenilor, mediului de afaceri, dar i administraiei
locale, o proiecie clar despre ceea ce i când trebuie fcut, precum i a modului cum trebuie
gospodrite resursele existente. Din acest motiv, pentru elaborarea viziunii de dezvoltare au fost
consultai toi factorii implicai, astfel încât aceasta s beneficieze de expertiza tuturor
sectoarelor de activitate participante la viaa comunitii i s se înscrie pe o direcie de
dezvoltare novatoare, corect, viabil i performant.
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Oferirea prin viziune a unei rspuns adecvat aspiraiilor multiple ale comunitii i celor
interesai de aspectele economice zonale, prin identificarea i implementarea unei orientri
consimite de marea majoritate a acestora, confer atribute motivatoare i anse reale pentru
stabilirea i îndeplinirea unor obiective viitoare comune.

10.2. Obiectivelestrategice
Obiectivele strategice prin care se urmrete realizarea viziunii generale la orizontul anilor
2020 au fost formulate în concordan cu cele 11 obiective tematice ale Strategiei Europa 2020
i cu documentele programatice ale Regiunii Vest.
Scopul urmrit a fost asigurarea unei flexibiliti mrite pe întreaga perioad de derulare
a ciclului de programare/implementare a proiectelor de investiii definite la nivelul municipiului
Deva. De asemenea, se mrete astfel substanial capacitatea de reacie la
modificrile/completrile efectuate de structurile responsabile la nivel european i regional, ceea
ce confer strategiei caracteristicile de dinamism i reacie oportun, cu utilizarea eficient a
resursei timp la dispoziie pentru promovarea proiectelor adecvate condiiilor noi rezultate i
maximizarea anselor de eligibilitate a acestora.
Strategia integrat pentru dezvoltare urban a Municipiului Deva în perioada 2014-2023
se axeaz pe îndeplinirea urmtoarelor obiective strategice:
OS1.

Dezvoltarea unei economii moderne, bazat pe industrii i tehnologii inovatoare,
performante !i creative, !i pe o for" de munc sustenabil !i de calitate

OS2.

Asigurarea unei dezvoltri urbane complexe !i integrate, care s contribuie la
îmbunt"irea calit"ii factorilor de mediu !i a eficien"ei energetice, promovarea
energiilor regenerabile !i managementul proactiv al situa"iilor de risc

OS3.

Cre!terea calit"ii vie"ii cet"enilor prin asigurarea infrastructurii reziden"iale,
educa"ionale, de sntate, digitale, sportive, a facilit"ilor socio-culturale !i de agrement

OS4.

Asigurarea unei mobilit"i urbane durabile, prin implementarea unui sistem de transport
accesibil !i sigur, care s conduc la o dezvoltare echilibrat a tuturor modurilor de
transport !i s sus"in cre!terea calit"ii vie"ii cet"enilor

OS5.

Realizarea nodului convergent turistic Deva, prin valorificarea integrat, inteligent !i
durabil a poten"ialului turistic !i cultural, propriu !i zonal

OS6.

Modernizarea managementului !i administra"iei publice locale la nivelul standardelor
europene.

Tabelul urmtor prezint corespondena tematic a obiectivelor strategice ale Strategiei
integrate pentru dezvoltare urban a Municipiului Deva în perioada 2014-2023 cu axele
prioritare urmrite prin Strategia pentru Dezvoltare Regional a Regiunii Vest 2014-2020, cu
menionarea obiectivului definit pe fiecare ax prioritar i a obiectivelor tematice adresate de
fiecare obiectiv strategic la nivel de ax prioritar.
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OS2. Asigurarea unei dezvoltri
urbane complexe !i integrate, care
s contribuie la îmbunt"irea
calit"ii factorilor de mediu !i a
eficien"ei energetice, promovarea
energiilor regenerabile !i
managementul proactiv al
situa"iilor de risc

OS1. Dezvoltarea unei economii
moderne, bazat pe industrii !i
tehnologii inovatoare, performante
!i creative, !i pe o for" de munc
sustenabil !i de calitate

Obiectivele strategice

Regiunea Vest s devin o
regiune cu un mediu natural i
antropic sntos, cu un stil de
via bazat pe eficien
energetic i capabil s
rspund proactiv la situaiile de
risc.

Obiectiv tematic 4: Sprijinirea tranziiei ctre o
economie cu emisii sczute de dioxid de carbon
în toate sectoarele;
Obiectivul tematic 5: Promovarea adaptrii la
schimbrile climatice, prevenirea i gestionarea
riscurilor;
Obiectivul tematic 6: Protecia mediului i
promovarea utilizrii eficiente a resurselor.

Obiectiv tematic 8. Promovarea ocuprii forei
de munc i sprijinirea mobilitii forei de
munc;
Obiectiv tematic 9. Promovarea incluziunii
sociale i combaterea srciei;
Obiectiv tematic 10. Investiiile în educaie,
competene i învare pe tot parcursul vieii;

Dezvoltarea capitalului uman din
regiune prin creterea gradului
de ocupare a forei de munc,
incluziune social i acces
crescut la educaie i la servicii
de sntate i sociale de calitate.

Axa Prioritar 4.
Dezvoltarea capitalului uman i
creterea calitii serviciilor în
sectoarele educaie, sntate
i servicii sociale.

Axa prioritar 5.
Promovarea creterii
sustenabile prin optimizarea
calitii factorilor de mediu,
creterea eficienei energetice
alturi de valorificarea
energiilor regenerabile i
printr-un management
proactiv al situaiilor de risc.

Obiectiv tematic 2. Îmbuntirea accesului i a
utilizrii i creterea calitii tehnologiilor
informaiei i comunicaiilor;
Obiectiv tematic 3. Îmbuntirea
competitivitii întreprinderilor mici i mijlocii.

Regiunea Vest s devin o
regiune digital, cu afaceri
productive i competitive la nivel
global

Axa prioritar 2.
Dezvoltarea unei economii
dinamice bazat pe creterea
productivitii i
antreprenoriat

Obiectiv tematic 1. Consolidarea cercetrii,
dezvoltrii tehnologice i inovrii;
Obiectiv tematic 3. Îmbuntirea
competitivitii întreprinderilor mici i mijlocii.

Obiectivele tematice relevante
Europa 2020

Crearea unei culturi a inovrii i
dezvoltarea sectorelor cheie în
Regiunea Vest

Obiectivele axelor prioritare

Axa prioritar 1.
Creterea competitivitii
regionale prin promovarea
inovrii i specializrii
inteligente

Axele prioritare

Tabel 10.1. Corespondena obiectivelor strategice ale Strategiei integrate pentru dezvoltare urban a Municipiului Deva în perioada 2014-2023 cu axele
prioritare din Strategia pentru Dezvoltare Regional a Regiunii Vest 2014-2020
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Axele prioritare

Axa Prioritar 4.
Dezvoltarea capitalului uman i
creterea calitii serviciilor în
sectoarele educaie, sntate
i servicii sociale.

Axa prioritar 3.
Îmbuntirea accesibiliti i
mobilitii într-o regiune
conectat intern i
internaional

Axa prioritar 6:
Încurajarea dezvoltrii
particularitilor specifice
comunitilor urbane i rurale.

Axa prioritar 7.
Dezvoltarea capacitii
administrative regionale

Obiectivele strategice

OS3. Cre!terea calit"ii vie"ii
cet"enilor prin asigurarea
infrastructurii reziden"iale,
educa"ionale, de sntate, digitale,
sportive, a facilit"ilor socioculturale !i de agrement

OS4. Asigurarea unei mobilit"i
urbane durabile, prin
implementarea unui sistem de
transport accesibil !i sigur, care s
conduc la o dezvoltare echilibrat
a tuturor modurilor de transport !i
s sus"in cre!terea calit"ii vie"ii
cet"enilor

OS5. Realizarea nodului
convergent turistic Deva, prin
valorificarea integrat, inteligent
!i durabil a poten"ialului turistic !i
cultural, propriu !i zonal

OS6. Modernizarea
managementului !i administra"iei
publice locale la nivelul
standardelor europene

Îmbuntirea capacitii
instituionale

Implementarea unui sistem de
transport durabil i eficient, care
s conduc la o dezvoltare
echilibrat a tuturor modurilor
de transport în concordan cu
cerinele economice, sociale i
de mediu.

Dezvoltarea capitalului uman din
regiune prin creterea gradului
de ocupare a forei de munc,
incluziune social i acces
crescut la educaie i la servicii
de sntate i sociale de calitate.

Obiectivele axelor prioritare
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Obiectiv tematic 11. Consolidarea capacitii
instituionale i o administraie public eficient.

Obiectiv tematic 3. Îmbuntirea
competitivitii întreprinderilor mici i mijlocii.
Obiectivul tematic 6: Protecia mediului i
promovarea utilizrii eficiente a resurselor.
Obiectiv tematic 8. Promovarea ocuprii forei
de munc i sprijinirea mobilitii forei de
munc;
Obiectiv tematic 9. Promovarea incluziunii
sociale i combaterea srciei;

Obiectiv tematic 7. Promovarea sistemelor de
transport durabile i eliminarea blocajelor din
cadrul infrastructurilor reelelor majore

Obiectiv tematic 8. Promovarea ocuprii forei
de munc i sprijinirea mobilitii forei de
munc;
Obiectiv tematic 9. Promovarea incluziunii
sociale i combaterea srciei;
Obiectiv tematic 10. Investiiile în educaie,
competene i învare pe tot parcursul vieii;

Obiectivele tematice relevante
Europa 2020
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10.3. Principiidedezvoltaredurabil
Apartenena la spaiul economic european ofer o multitudine de avantaje, dar i
exigene sporite în competiia acerb deschis, arbitrat de mecanismele flexibile care
guverneaz economia de pia. Dinamismul fr precedent al raportului de fore, care se
stabilete între principalii actori angrenai în aceast competiie, confer exigene sporite privind
dobândirea i meninerea atributului de competitivitate de ctre acetia.
Strategia descrie imaginea pe care o unitate administrativ teritorial dorete s o aib în
viitor i este orientat ctre ceea ce vrea s fac aceasta. Strategia reprezint cadrul de referin
prin care se orienteaz alegerile referitoare la natura i direcia unei structuri
omogene/eterogene coordonat în mod unitar, stabilete o direcie unitar în termeni de
orientare a obiectivelor sale operaionale i furnizeaz baza alocrii resurselor necesare pentru
orientarea dezvoltrii viitoare ctre atingerea acestor obiective.
Procesul de planificare strategic al unei uniti administrative teritoriale de nivel
municipiu presupune parcurgerea iterativ a unor etape de analiz i fundamentare, în scopul
identificrii direciilor de aciune viitoare aferente perioadei de planificare vizate, prin care s se
armonizeze aspiraiile tuturor factorilor beneficiari i/sau participani direci la transpunerea în
practic a obiectivelor strategice definite, în condiiile maximizrii gradului de atragere i a
eficienei utilizrii resurselor aflate la dispoziie.
Planificarea strategic a dezvoltrii durabile completeaz aspectele referitoare la
planificarea strategic cu cerinele rezultate din asigurarea conformitii cu principiile de
dezvoltare durabil i echilibrat stipulate la nivel european i, ca atare, devenite linii directoare
pentru ara noastr, respectiv pentru Regiunea Vest.
Din punct de vedere al procesului de planificare, s-a urmrit ca prin modul de formulare
al obiectivelor strategice s fie vizat în totalitate i problematica aferent dezvoltrii durabile.
De asemenea, aciunile orientative detaliaz i elemente specifice cu impact asupra dezvoltrii
durabile (Figura 10.1). Menionm c nu au fost realizate conexiuni cu OS6 (Modernizarea
managementului i administraiei publice locale la nivelul standardelor europene) deoarece
acestea ar fi fost necesar s acopere toate cele 10 principii ale dezvoltrii durabile, ceea ce ar fi
condus la scderea lizibilitii schemei.
Mai mult, perioada de elaborare a Strategiei integrate pentru dezvoltare urban a
Municipiului Deva în perioada 2014-2023 a coincis cu cea de elaborare a Planului Urbanistic
General. Prin schimbul de idei, comunicarea i colaborarea permanent dintre echipele de lucru
aferente celor dou direcii de aciune, s-au asigurat condiiile de tratare unitar, integrat i
coerent a celor dou documente programatice menionate.
Principiile unei politici de amenajare durabil pentru Europa se refer la:
v

Promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei
economice echilibrate i de îmbuntire a competitivitii;

v

Promovarea încurajrii dezvoltrii generate
îmbuntirea relaiilor dintre orae i sate;

v

Promovarea unor condiii de accesibilitate mai echilibrate;

de

funciunile

dezvoltri
urbane

socioi

de
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v

Facilitarea accesului la informaie i cunoatere;

v

Reducerea degradrii mediului;

v

Valorificarea i protecia resurselor i patrimoniului natural;

v

Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare;

v

Dezvoltarea resurselor energetice în meninerea securitii;

v

Promovarea unui turism de calitate i durabil;

v

Limitarea preventiv a efectelor catastrofelor naturale.

P1. Promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltri socio-economice
echilibrate i de îmbunatire a competitivitii
Presupune îmbuntirea atractivitii, în materie de investiii economice, prin
practicarea unei politici active de amenajare a teritoriului, cu asigurarea condiiilor necesare
implicrii cetenilor i a diverselor grupuri ale societii.
P2. Promovarea încurajrii dezvoltrii generate de funciunile urbane i de
îmbuntirea relaiilor dintre orae i sate
Sistemele urbane i funciunile urbane trebuie s fie dezvoltate în aa fel încât s fie
înlesnit accesul regiunilor rurale la funciunile urbane.
Constituirea i întrirea reelelor de orae amelioreaz complementaritatea între orae,
crete sinergiile i economiile, favorizeaz specializarea i determin beneficii prin intermediul
concurenei economice, evitând totodat obstacolele. Parteneriatele ora-sat au de jucat un rol
din ce în ce mai important, iar condiiile pentru un parteneriat ora-sat eficient rezid într-o mai
bun colaborare între colectivitile teritoriale, pe picior de egalitate.
P3. Promovarea unor condiii de accesibilitate mai echilibrate
Realizarea reelei paneuropene de transport este condiia indispensabil a unei bune
accesibiliti macro-spaiale în interiorul continentului european, care trebuie consolidat în
continuare.
O politic de amenajare echilibrat trebuie s asigure o mai bun interconexiune a
oraelor mici i mijlocii, ca i a spaiilor rurale la principalele axe i centre de transport (ci ferate,
autostrzi, aeroporturi, centre intermodale). Datorit creterii permanente a fluxurilor de trafic,
este o necesitate dezvoltarea de strategii integrate care iau în considerare diferitele moduri de
transport i, în acelai timp, imperativele amenajrii.
P4. Facilitarea accesului la informaie i cunoatere
Apariia societii informaionale este astzi fenomenul cel mai semnificativ al
remodelrii societii globale i a structurilor sale teritoriale. O atenie deosebit trebuie
acordat accesului la informaie, care este necesar s nu fie limitat de constrângeri
fizice sau de alt natur. De asemenea, ar trebui realizate îmbuntiri ale reelelor de
telecomunicaii iar tarifele ar trebui s nu fie prohibitive.
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O importan deosebit o are promovarea conexiunilor la nivel naional si
regional între furnizorii de informaie i utilizatorii poteniali ai acesteia, cum ar fi parcurile
tehnologice, institutele de transfer de tehnologie, centrele de cercetare i de formare.
P5. Reducerea degradrii mediului
Problemele de mediu care decurg dintr-o coordonare insuficient a politicilor sectoriale
sau din deciziile locale trebuie s fie anticipate i contracarate.
Din aceast perspectiv, politica de amenajare trebuie s acorde o atenie deosebit
practicilor agricole i silvicole mai puin distrugtoare, promovrii sistemelor de transport i de
energie care s favorizeze mai mult mediul ambiental, regenerarea zonelor urbane degradate i
reabilitarea acestora, regenerarea mediului din zonele afectate de activiti industriale poluante
i de vechile zone militare, ca i controlul sub-urbanizrii.
P6. Valorificarea i protecia resurselor i patrimoniului natural
Resursele naturale contribuie nu numai la echilibrul ecosistemelor, dar i la
atractivitatea regiunilor, la valoarea lor recreativ i la calitatea general a vieii.
Acestea trebuie, în consecin, s fie protejate i valorificate.
Strategiile integrate pentru gestiunea resurselor de ap trebuie s includ protecia
apelor de suprafa i a apelor subterane, controlul activitilor agricole în materie de fertilizare
i irigare, tratamentul apelor uzate etc. În materie de protecie a calitii apelor potabile din
pânzele freatice, este esenial s se stabileasc o coresponden între expansiunea reelelor de
alimentare cu ap cu cele de eliminare a apelor uzate.
Amenajarea teritoriului are de asemenea ca sarcin s contribuie la reconstituirea
reelelor ecologice. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie identificate diverse elemente
ecologice cum ar fi zonele de proximitate natural, resursele de ap, climatele terapeutice,
zonele industriale dezafectate care trebuie amenajate i tratarea lor prin msuri adecvate.
P7. Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare
Valorificarea patrimoniului cultural crete atractivitatea regional i local pentru
investitori, turism i populaie, este un factor important de dezvoltare economic i contribuie în
mod semnificativ la întrirea identitii localitii.
Amenajarea teritoriului trebuie s contribuie la gestiunea integrat a patrimoniului
cultural, ca un proces evolutiv prin care se protejeaz i conserv patrimoniul, luând în
considerare nevoile societii moderne. Includerea în itinerarii culturale a monumentelor i
urmelor colilor i curentelor artistice va conduce la armonizarea creativitii în relaiile spaiale
dintre arhitectura i urbanismul modern cu patrimoniul istoric.
Amenajarea teritoriului trebuie s contribuie la conservarea i respectarea memoriei
tuturor naionalitilor i grupurilor religioase, valorificând un patrimoniu cultural specific.

530

STRATEGIA INTEGRAT PENTRU DEZVOLTARE URBAN A MUNICIPIULUI DEVA

P8. Dezvoltarea resurselor energetice în meninerea securitii
Amenajarea teritoriului susine promovarea resurselor de energie regenerabile
ca sisteme coerente în teritoriu i respectuoase cu mediul, cât i completarea reelelor de
transport al energiei la nivel paneuropean.
Un element prioritar este reprezentat de utilizarea mai eficace a resurselor energetice i
a echipamentelor deja disponibile. În acest sens, este necesar s! fie ameliorat! eficacitatea
energetic! a centralelor termice convenionale pentru a reduce poluarea atmosferic!. Aceasta
este o aciune favorabil! i în ceea ce privete înc!lzirea global!.
P9. Promovarea unui turism de calitate i durabil
Amenajarea teritoriului trebuie s! aiba în vedere utilizarea ocaziilor de dezvoltare care
decurg din turism, mai ales în cazul regiunilor defavorizate. Vor trebui promovate, cu prioritate,
forme de turism de calitate i durabil. În acest context, un rol deosebit revine politicilor de
dezvoltare teritorial! i urban!. O cunoatere aprofundat! a ecosistemelor i locurilor cu
potenial turistic este în general necesar!, la fel ca i utilizarea unor noi instrumente i proceduri
de ghidaj i de control public.
P10. Limitarea preventiv a efectelor catastrofelor naturale
Ar trebui luate m!suri preventive în cadrul amenaj!rii teritoriului cu scopul de a limita
amploarea pagubelor i a face arm!tura urban! mai puin vulnerabil!. Asemenea m!suri privesc,
de exemplu, destinaia terenurilor i a construciilor.
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OBIECTIVE STRATEGICE
(OS) Strategia integrat
pentru dezvoltare urban
a Municipiului Deva în
perioada 2014 - 2023

Fig. 10.1. Conexiuni strategice în abordarea dezvoltrii durabile
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10.4.  Domeniideintervenieprioritare
Portofoliul de proiecte prevzut pentru aplicarea Strategiei integrate pentru dezvoltare
urban a Municipiului Deva în perioada 2014-2023 a fost stabilit cu respectarea urmtoarelor
cerin!e:
v

S deserveasc atingerii scopului aferent viziunii strategice a Municipiului Deva în
perspectiva anilor 2023;

v

S utilizeze la potenial maxim i în mod oportun facilitile de investiii eficiente
identificate prin elementele de tipul Oportunitilor reliefate prin analiza SWOT
realizat pe domenii specifice relevante;

v

S produc efecte durabile în timp i s permit dezvoltarea /modernizarea facil i
flexibil, în perspectiva unor necesiti suplimentare aprute ulterior i/sau cerine noi
impuse de noile condiii tehnologice evideniate pe parcurs;

v

S conduc la completarea setului de cerine deficitare pentru statutul de localitate de
rangul II (Tabelul 10.2);

v

S satisfac acoperirea unei nevoi actuale reale, stringente, conform rezultatelor de
categoria Puncte slabe rezultate cu ocazia analizei SWOT;

v

S amelioreze/elimine condiiile favorizante de manifestare viitoare a unor elemente
de categoria Ameninri rezultate cu ocazia analizei SWOT;

v

S produc efecte reale, de maximizare / minimizare (dup caz) a setului de criterii
cantitativi de eficien definii pentru fiecare proiect în parte;

v

Consultarea reprezentanilor abilitai ai tuturor unitilor administrative teritoriale din
aria de responsabilitate a zonei municipale Deva;

v

S vizeze un spectru cât mai larg de beneficiari direci/indireci ai rezultatelor obinute
în urma implementrii proiectului respectiv;

v

S satisfac restriciile impuse de respectarea criteriilor de mediu aplicabile i, dac este
posibil, s contribuie la potenarea factorilor calitativi de mediu;

v

S se bazeze pe o atitudine anticipativ i comprehensiv privind evidenierea ex-ante
a factorilor de risc, cu minimizarea acestora pe cât de mult posibil;

v

S conduc la completarea setului de valene de potenare a prestigiului municipiului
i crearea unor elemente de specificitate local.

Pornind de la definirea domeniilor de intervenie prioritare, setul acestora a fost
completat în continuare cu alte domenii de intervenie, prin care s se faciliteze satisfacerea
cerinelor enunate privind stabilirea portofoliului de proiecte vizate prin Strategia integrat
pentru dezvoltare urban a Municipiului Deva în perioada 2014-2023.
Unul din criteriile avut permanent în vedere la elaborarea acestei strategii se refer la
maximizarea atragerii de fonduri europene i optimizarea rezultatelor socio-economice ale
investiiilor planificate, în condiiile unei dezvoltri durabile.
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Acest deziderat presupune oferirea prin Strategie a unor rspunsuri materializate prin
obiectivele de investiii vizate, orientate permanent spre:
v

Satisfacerea nevoilor specifice de dezvoltare, actuale i viitoare;

v

Definirea avantajelor competitive de promovat prin investiiile viitoare;

v

Fructificarea potenialului economic, social i geografic al Municipiului;

v

Abordarea prin prisma prioritilor de dezvoltare teritorial;

v

Maximizarea atragerii de fonduri europene i optimizarea rezultatelor socio-economice
ale investiiilor planificate.

De asemenea, consultarea larg a comunitii beneficiare a rezultatelor care se obin prin
aplicarea Strategiei i a specialitilor din cadrul mediului socio-economic al municipiului
constituie garania stabilirii unei traiectorii viitoare de dezvoltare prin care setul de cerine
explicite este completat cu cel al cerinelor i dezideratelor implicite pentru generaia actual i
perspective pe termen mediu i lung.
Un instrument deosebit de util în procesul de consultare a fost reprezentat de punerea la
dispoziia factorilor interesai în elaborarea i implementarea Strategiei a unor seturi de aciuni
orientative, aferente obiectivelor strategice definite, în concordan cu obiectivele prioritare la
nivelul structurilor coordonatoare europene, naionale i regionale.
Furnizarea aciunilor orientative a avut în vedere satisfacerea urmtoarelor cerin!e:
Informarea larg asupra oportunitilor de finanare din perioada de programare
vizat, având în vedere faptul c aciunile orientative sunt generatoare de proiecte;
Definirea unui sistem de referin comun, prin care s se faciliteze comunicarea !i
cooperarea dintre structurile eterogene implicate în etapa de fundamentare a
strategiei;
Asigurarea ex-ante a unui cadru unitar de definire a portofoliului de proiecte;
Acoperirea relativ omogen cu proiecte a tuturor obiectivelor strategice viitoare
vizate;
Orientarea în timp oportun spre noua modalitate preconizat de definire a
programelor operaionale de finanare, deoarece perioada de elaborare a strategiei
a corespuns unei perioade de tranziie din acest punct de vedere.

Tabel 10.2. Elementele i nivelul de dotare al localitilor urbane de rangul II cu evidenierea elementelor
deficitare (Municipiul Deva)
Caracteristica

Nivelul de dezvoltare

Populaie

de la circa 50.000 la circa 200.000 de locuitori;
zona de influen: circa 200.000500.000 de locuitori
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Caracteristica

Nivelul de dezvoltare

Raz de servire

circa 6080 km;

Accesul la cile de
comunicaie

acces direct la cel puin dou sisteme majore de ci de comunicaie
(traseu de cale ferat principal, drumuri naionale ce tranziteaz sau
pornesc din acel loc, eventual aeroport, porturi !i/sau gri fluviale);

Funciuni economice

capaciti de producie diversificate din sectorul secundar !i al serviciilor
productive, social-culturale !i informative cu raz de servire prioritar
judeean;

Nivel de dotareechipare

instituii de decizie politic, administrativ, juridic de importan
judeean;
sedii ale administraiei publice locale; sedii de servicii descentralizate în
teritoriu ale ministerelor !i ale altor organe centrale neguvernamentale;
sedii de partid, de sindicat, sedii ale organizaiilor neguvernamentale;
judectorii, tribunale, procuratur, parchet !i alte instituii juridice;

Educaie, cercetare
!tiinific

institute de învmânt superior sau filiale ale acestora, colegii, institute
sau filiale ale unor institute naionale de cercetare;

Sntate, asisten
social

spital clinic universitar sau spital general, spitale de specialitate, staie de
salvare judeean, asisten de specialitate (boli cronice, persoane cu
handicap, recuperri funcionale, centre psihiatrice), cmine de btrâni,
centre de recuperare, orfelinate etc.;

Cultur

case de cultur cu sli de spectacol, eventual teatre, sli de concert, de
expoziie, de conferine, sli polivalente, cluburi, muzee, biblioteci,
edituri,tipografii etc.;

Comer, servicii
comerciale prestate
populaiei !i agenilor
economici

centre comerciale, camere de comer, centre de afaceri, burse de valori !i
de mrfuri, magazine specializate pentru vânzri cu ridicata !i cu
amnuntul, magazine de prezentare, servicii diversificate de înalt
calitate;
posibiliti de organizare a unor târguri importante;

Turism

hoteluri de 3 stele cu cel puin 200 de locuri;

Mass-media

mass-media judeean (posturi de radio !i de televiziune), publicaii
cotidiene sau periodice;

Finane, bnci,
asigurri

sucursale sau filiale ale unitilor financiar-bancare !i de asigurri;

Sport, agrement

zone de recreare !i de agrement, grdini zoologice, sli de competiii
sportive de nivel naional/ regional, judeean, stadioane !i alte dotri
diversificate pentru petrecerea timpului liber !i sport (sli polivalente,
terenuri de sport, piscine, eventual patinoare artificiale etc.);
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Caracteristica

Nivelul de dezvoltare

Protecia mediului

agenii de protecie a mediului !i servicii dotate cu echipamente specifice
pentru meninerea unui mediu de calitate !i a igienei urbane;
alimentare cu ap !i canalizare: reele de alimentare cu ap, sistem
colector de canalizare, staie de epurare;

Culte

lca!uri de cult, episcopii, sedii eparhiale, vicariate, subcentre ale cultelor
autorizate

Transport/
comunicaii

gri, autogri, transport în comun, centrale telefonice automate, fax,
po!t etc;

Ordine, securitate

instituii specifice cerinelor la nivel judeean.

Pentru fiecare obiectiv strategic au fost stabilite domeniile prioritare de interven"ie,
menionate în tabelul urmtor (Tabel 10.3).

Tabel 10.3. Domeniile de intervenie prioritare ale obiectivelor strategice

Obiectivele strategice

Domeniile de intervenie prioritare

OS1. Dezvoltarea unei
economii moderne, bazat pe
industrii !i tehnologii
inovatoare, performante !i
creative, !i pe o for" de
munc sustenabil !i de
calitate

Sprijinirea structurilor !i serviciilor suport pentru mediul
de afaceri, prin consolidarea infrastructurii specifice
activit"ii de cercetare-dezvoltare-inovare !i încurajarea
investi"iilor în domeniu
Încurajarea afacerilor noi !i cre!terea competitivit"ii
economice a întreprinderilor mici !i mijlocii, prin
modernizarea !i extinderea spa"iului !i dotrilor specifice,
!i prin sus"inerea unor solu"ii de afaceri !i promovare
inovatoare
Asigurarea unui mediu propice pentru dezvoltarea
resurselor umane !i pregtirea unei for"e de munc
competitive !i orientate spre nevoi reale ale pie"ei muncii,
care s conduc la cre!terea gradului de ocupare a
acesteia

OS2. Asigurarea unei
dezvoltri urbane complexe !i
integrate, care s contribuie la
îmbunt"irea calit"ii
factorilor de mediu !i a

Dezvoltarea, modernizarea !i reabilitarea infrastructurii
de utilit"i, inclusiv în zonele marginalizate
Îmbunt"irea calit"ii factorilor de mediu, conservarea
biodiversit"ii !i a patrimoniului natural, managementul
de!eurilor
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Obiectivele strategice

Domeniile de intervenie prioritare

eficien"ei energetice,
promovarea energiilor
regenerabile !i managementul
proactiv al situa"iilor de risc

Cre!terea eficien"ei energetice în cldirile reziden"iale,
cldirile publice !i sistemele de iluminat public

OS3. Cre!terea calit"ii vie"ii
cet"enilor prin asigurarea
infrastructurii reziden"iale,
educa"ionale, de sntate,
digitale, sportive, a facilit"ilor
socio-culturale !i de agrement

Cre!terea accesibilit"ii, calit"ii !i infrastructurii
educa"ionale

Managementul situa"iilor de urgen"

Asigurarea unor servicii sociale !i de sntate de calitate
!i promovarea incluziunii sociale
Asigurarea infrastructurii necesare pentru cre!terea
nivelului de utilizare a tehnologiei informa"iei în mediul
public !i privat
Dezvoltarea infrastructurii !i ofertei de activit"i socioculturale !i de petrecere a timpului liber

OS4. Asigurarea unei
mobilit"i urbane durabile,
prin implementarea unui
sistem de transport accesibil !i
sigur, care s conduc la o
dezvoltare echilibrat a
tuturor modurilor de transport
!i s sus"in cre!terea calit"ii
vie"ii cet"enilor

Reabilitarea !i extinderea infrastructurii pentru asigurarea
cre!terii calit"ii, eficien"ei !i siguran"ei sistemului de
transport

OS5. Realizarea nodului
convergent turistic Deva, prin
valorificarea integrat,
inteligent !i durabil a
poten"ialului turistic !i
cultural, propriu !i zonal

Conservarea !i valorificarea obiectivelor !i tradi"iilor
locale, istorice, artistice !i culturale

OS6. Modernizarea
managementului !i
administra"iei publice locale la
nivelul standardelor europene

Dezvoltarea capacit"ii institu"ionale !i a competen"elor
resurselor umane, în vederea atingerii unui nivel
european, care s sprijine realizarea cu succes a
obiectivelor strategice de dezvoltare ale Municipiului
Deva.

Cre!terea eficien"ei, accesibilit"ii !i atractivit"ii
transportului public
Promovarea !i dezvoltarea sistemelor de transport
alternative !i a intermodalit"ii, pentru asigurarea unui
mediu sntos !i cre!terea calit"ii vie"ii cet"enilor

Promovarea patrimoniului turistic local !i regional

Cre!terea eficien"ei activit"ii administra"iei publice
locale, prin achizi"ia !i utilizarea de echipamente TIC !i
aplica"ii software performante.
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Obiectivele strategice i domeniile de intervenie prioritare astfel definite faciliteaz
structurarea portofoliului de proiecte cu respectarea cerinelor aferente urmtoarelor concepte
vizate de proiectele alocate prin planul strategic:
v

C1 - Economie durabil modern

v

C2 - Smart city

v

C3 - Regenerare urban

v

C4 - Transport public inteligent intermodal

v

C5 - Servicii sociale echitabile i dezvoltarea capitalului uman

v

C6 - Via cotidian activ i echilibrat

Congruena acestor concepte cu obiectivele strategice se realizeaz conform schemei de
coresponden prezentat în continuare (Tabel 10.4).
Tabel 10.4. Congruena conceptelor vizate cu obiectivele strategice

Concepte vizate

Obiective strategice

C1

C2

C3

C4

C5

C6

OS1

OS2

OS4, OS6

OS1

OS2,OS5

OS3,OS4

OS2, OS4,
OS6

OS3, OS4,
OS5, OS6

OS6

OS6

OS3,OS5
OS6

Pe poziia superioar a obiectivelor strategice se situeaz acele obiective care au un
impact nemijlocit asupra conceptelor vizate. Obiectivul C6, prin modul de definire al acestora,
particip sau influeneaz întregul ansamblu al conceptelor vizate.
Convergena conceptelor vizate este direcionat spre un concept unic, integrator, cruia
îi este subordonat strategia viitoare: creterea calitii vieii. Deci noua faz de dezvoltare va
pune accentul pe conceptul de calitate a vieii. Dezvoltarea infrastructurii, a facilitilor i
serviciilor puse la dispoziia cetenilor municipiului Deva vor conduce la configurarea unei
comuniti dinamice, prospere, cu un nivel de via ridicat, comparabil cu cel al marilor orae
europene. Acest lucru este posibil numai printr-o economie i servicii durabile i moderne, bazate
pe inteligen, antreprenoriat i creativitate.
Se ofer astfel un rspuns care satisface atât ateptrile populaiei, evideniate prin
rezultatele studiului sociologic realizat, cât i cerinele explicite sau implicite ale documentelor
programatice de fundamentare strategic elaborate la nivel european, naional, regional i
judeean.
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11. PORTOFOLIULDEPROIECTE
Amploarea managementului proiectelor ca modalitate de a susine competiia
economic, de a rspunde mediului economic în care se manifest o competiie din ce în ce mai
acerb, a condus la apariia unui nou tip de organizaie - organizaia centrat pe proiecte. În
cazul unei astfel de organizaii, performana nu se mai msoar dup criterii tradiionale, lipsite
de suportul rezultatelor obinute ca urmare a desfurrii unui proces dat, ci în funcie de
capacitatea acesteia de a se adapta la proiecte i în funcie de consistena portofoliului de
proiecte.
Valoarea organizaiei nu se mai msoar prin criterii de natura resurselor umane aflate la
dispoziie, ci ceea ce conteaz mai mult este viteza cu care angajaii îi unesc abilitile i
cunotinele pentru a gsi o soluie la o problem comun, precum i viteza cu care, o dat
rezolvat problema (o dat încheiat proiectul), angajaii formeaz combinaii diferite pentru a
rezolva o nou problem.
Afirmaia c viitorul aparine organizaiilor orientate pe proiecte nu constituie o
exagerare. Flexibilitatea i adaptabilitatea care caracterizeaz acest tip de organizaie permit
permanenta regrupare i reorganizare a resurselor umane i informaionale.
Deci proiectele reprezint modalitatea prin care organizaiile se adapteaz contextelor în
schimbare. Ele sunt punctele de stabilitate în jurul crora graviteaz întregul proces managerial
i de execuie. Pe scurt, Primria Deva îi propune s ating dezideratele unei astfel de organizaii.
Portofoliul de proiecte pân în 2023 cuprinde atât proiecte sectoriale cât i proiecte
integrate complexe, care acoper toate domeniile de intervenie prioritare definite la nivelul
celor apte obiective strategice vizate de Strategia integrat pentru dezvoltare urban a
municipiului Deva în perioada 2014-2023.
Consistena portofoliului de proiecte definit a fost asigurat prin compararea cu analiza
socio-economic, în condiiile satisfacerii setului de cerine i criterii de planificare definit
anterior, precum i ale folosirii tuturor oportunitilor de finanare preconizate în cadrul
programelor operaionale pentru perioada de planificare.
Criteriile utilizate pentru ierarhizarea proiectelor au avut în vedere obiectivele strategice,
complexitatea i impactul potenial, elemente aferente politicilor financiare i de investiii,
informaiile disponibile privind implementarea unor proiecte asemntoare, precum i, nu în
ultimul rând, opiniile formulate de experi.
În portofoliul de proiecte al Strategiei au fost incluse proiectele propuse prin Planul de
Mobilitate Urban Durabil al Municipiului Deva i prin Planul de Aciune pentru Energie
Durabil! al Municipiului Deva.
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Centru multifuncional pentru susinerea afacerilor

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Archia - Incubator de afaceri

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Bârcea Mic - Incubator de afaceri

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Cristur - Incubator de afaceri

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Sântuhalm - Incubator de afaceri

Centru pentru organizarea de evenimente

Dezvoltare prin creativitate  centru de cercetare i inovare tehnologic

Realizarea Parcului de Afaceri Deva.

Realizarea periodic de sondaje de evaluare a tendinelor i nevoilor mediului de afaceri, în vederea identificrii posibilitilor oportune
de sprijin ale administraiei locale pentru crearea de condiii propice dezvoltrii activitilor economice.

Întreprindere virtual - Incubator de afaceri - Centru de cercetare.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

541

Denumirea proiectului

Nr.
crt.

Proiecte:

DI1.1. Sprijinirea structurilor i serviciilor suport pentru mediul de afaceri, prin consolidarea infrastructurii specifice activitii de cercetaredezvoltare-inovare i încurajarea investiiilor în domeniu

OS1. Dezvoltarea unei economii moderne, bazat! pe industrii i tehnologii inovatoare, performante i creative, i pe o for! de munc!
sustenabil! i de calitate
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Realizarea de materiale i aciuni promoionale la nivel local, portaluri de internet dedicate, cu scopul de atragere a investitorilor strini.

Crearea unui centru de consultan pentru sprijinul IMM-urilor.

Realizarea de studii i crearea unei baze de date necesare dezvoltrii IMM-urilor.

Elaborarea unei strategii de marketing pentru micii întreprinztori.

Implementarea unui centru de promovare, formare i consultan în afaceri.

Organizarea i diversificarea târgurilor tematice cu atragerea expozanilor din spaiul comunitar.

Elaborarea unei strategii privind introducerea sistemelor de comer electronic i a sistemelor pentru relaii cu clienii (Customer
Relationship Management).

Implementarea strategiei privind introducerea sistemelor de comer electronic i a sistemelor pentru relaii cu clienii.

Managementul informaional în sprijinul firmelor mici i mijlocii - Promovarea la nivel local a tendinelor noi in economia de pia

Acordarea de sprijin, în colaborare cu toate instituiile locale competente, în vederea implementrii standardelor UE în domeniile
managementului calitii i al proteciei mediului.

Realizarea de studii privind facilitile i sprijinul care pot fi acordate investitorilor în vederea dezvoltrii pieei locale imobiliare.

Implementarea unui set de faciliti oferite investitorilor  elaborarea unor scheme de stimulente pentru investitori în funcie de
beneficiul pe care acetia l-ar putea aduce bugetului local i de natura domeniului specific de activitate

Dezvoltarea unui centru virtual de e Business

Crearea unei baze de date imobiliare de interes public, folositoare posibililor investitori

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25
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Elaborarea studiului Strategii pentru competitivitate in zona administrativ Deva.

P11

Nr. crt. Denumirea proiectului

Proiecte:

DI1.2. Încurajarea afacerilor noi i creterea competitivitii economice a întreprinderilor mici i mijlocii, prin modernizarea i extinderea
spaiului i dotrilor specifice, i prin susinerea unor soluii de afaceri i promovare inovatoare
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Master plan privind potenialul turistic al localitilor aparintoare

Centru de colectare a produselor legumicole  comuna Sântuhalm

Realizarea unei piee agroalimentare în localitile aparintoare.

Cresterea competitivitii produselor agroalimentare autohtone pe pieele UE prin certificarea acestora la standarde ecologice conforme
UE

Modernizarea spatiilor de depozitare ale Centrului Agro Deva prin implementarea noilor tehnologii de depozitare in atmosfera controlata
a produselor agroalimentare

P27

P28

P29

P30

P31

Implementarea programului pentru adulii din comunitile rurale fr ocupaie i care au abandonat coala.

Înfiinarea unui birou de orientare profesional i intermediere locuri de munc la nivel municipal.

Pregtire, calificare si reconversie pentru activiti de turism.

Servicii de calitate în formarea profesional a omerilor, adaptate la noile cerine ale pieei muncii

PRACTIC 2017  Program de formare competene antreprenoriale

ARETEUS  Proiect de reabilitare a asistenei medicale în patologia cardiovascular, prin creterea adaptabilitii i competitivitii
personalului din sectorul medical

Sprijin pentru dezvoltarea învmântului profesional in vederea integrrii pe piaa muncii

P33

P34

P35

P36

P37

P38

P39
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Studiu privind adulii din comunitile rurale fr ocupaie i care au abandonat coala i identificarea de msuri în sprijinul acestora.

P32

Nr. crt. Denumirea proiectului

Proiecte:

DI1.3. Asigurarea unui mediu propice pentru dezvoltarea resurselor umane i pregtirea unei fore de munc competitive i orientate spre
nevoi reale ale pieei muncii, care s conduc la creterea gradului de ocupare a acesteia

Crearea unui centru de informare pentru investitori si elaborarea unui Ghid local

P26
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Dezvoltarea hrii evenimentelor în Municipiul Deva (sesizri, defeciuni etc.)

Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Deva, in vederea îndeplinirii standardelor de mediu privind emisiile de gaze si
creterea eficientei energetice a sistemului de furnizare a agentului termic

Canalizare pluviala si modernizare Str. Bucovinei

Canalizare Str. Bucovinei

Alimentare cu apa si canalizare la intersecia strzii grii cu oseaua Hunedoarei, Cristur

Lucrri de intervenie in vederea înlturrii efectelor produse de alunecarea terenului la blocul 47 -Aleea Teilor

Alimentare cu apa si canalizare incinta I Dealul Cetii

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judeul Hunedoara

Dezvoltare si modernizare apa/canal în sate aparintoare.

Alimentare cu apa i canalizare în localitatea Barcea Mica

Regularizarea albiei pârâului adiacent Str. Primverii

Amenajri rigole pentru ape pluviale in satul Archia

Îmbuntirea infrastructurii fizice i a serviciilor de baz în localitile aparintoare, prin dezvoltarea i reabilitarea sistemului de
canalizare, modernizare drumuri, modernizare strzi, extindere sistem de alimentare cu ap

P41

P42

P43

P44

P45

P46

P47

P48

P49

P50

P51

P52

P53

544

Dezvoltarea reelei de telecomunicaii metropolitane proprie municipalitii

Denumirea proiectului

P40

Nr. crt.

Proiecte:

DI2.1. Dezvoltarea, modernizarea i reabilitarea infrastructurii de utiliti, inclusiv în zonele marginalizate

OS2. Asigurarea unei dezvolt!ri urbane complexe i integrate, care s! contribuie la îmbun!t!irea calit!ii factorilor de mediu i a eficienei
energetice, promovarea energiilor regenerabile i managementul proactiv al situaiilor de risc
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Canalizare Str. Digului - Deva

Alimentare cu apa si canalizare pe Aleea Cascadei

Alimentare cu apa si canalizare pe strada Granitului, Deva

Alimentare cu apa si canalizare Str. Roci

Alimentarea cu apa si canalizare pe prelungirea strzii Aurel Vlaicu

Canalizare Str. Digului - Deva

Regenerarea fizic, economic i social a comunitii marginalizate Zona Streiului i crearea unui Centru de zi de integrare/reintegrare
social

Extinderea serviciilor publice de baz prin crearea unui Centru de zi de integrare/reintegrare social în Cartier Micro 15

Extinderea serviciilor publice de baz prin crearea unui Centru de zi de integrare/reintegrare social în Cartier Grigorescu

Regenerarea fizic, economic i social a comunitii marginalizate Zona Cmin Rempes

P55

P56

P57

P58

P59

P60

P61

P62

P63

P64

Amenajare izvor zona Bejan

Regularizare curs Valea Bejan

Realizarea de perdele forestiere de protejare a localitilor aparintoare contra fenomenelor meteorologice periculoase (vânt, furtuni)
i pentru ameliorarea factorilor de mediu.

P66

P67

P68
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Sistem integrat de monitorizare si informare privind calitatea factorilor de mediu. (Panouri de informare aer, ap, poluani.)

Denumirea proiectului

P65

Nr. crt.

Proiecte:

DI2.2. Îmbuntirea calitii factorilor de mediu, conservarea biodiversitii i a patrimoniului natural, managementul deeurilor

Alimentare cu apa si canalizare pe prelungirea strzii Aurel Vlaicu

P54
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Realizarea unui sistem integrat de protecie, conservare i valorificare a biodiversitii parcului natural Pdurea Bejan.

Realizarea proteciei, conservrii i valorificrii biodiversitii prin realizarea de reîmpduriri ale zonelor defriate în mod necontrolat din
cadrul localitilor aparintoare ale municipiului Deva

Realizarea unui sistem integrat de educaie, informare i contientizare publica privind protecia i întreinerea obiectivelor i ariilor
protejate ale municipiului Deva.

Extindere/modernizare sistem de colectare selectiva.

Asociaia de dezvoltare intercomunitara - Sistem integrat de gestionare a deeurilor

Program de susinere a voluntariatului pentru aciuni de protejare a mediului

Amenajare platforme subterane pentru colectare deeuri

Amenajare scuar pe Bd. 22 Decembrie

Amenajare grdin urban în zona Bejan

Amenajare grdin urban în zona Zamfirescu

P71

P72

P73

P74

P75

P76

P77

P78

P79

P80
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Îmbuntirea calitii factorilor de mediu i a calitii vieii prin creterea suprafeelor spaiilor verzi
realizarea/completarea/recondiionarea de alei pietonale, piste de biciclete, a dotrilor de mobilier urban i a locurilor de joac.

P70

i

Îmbuntirea calitii mediului prin împdurirea terenurilor agricole degradate din localitile aparintoare.

P69
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Creterea eficienei energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Deva

Realizarea iluminatului public în unele parcuri sau a iluminatului arhitectural prin soluii eficiente energetic ,control automat asupra
timpului de funcionare i alimentarea din surse regenerabile -panouri fotovoltaice

Net City

Creterea eficienei energetice a cldirilor în care funcioneaz Colegiul Naional Decebal din str. Oituz nr. 8, Deva

Creterea eficienei energetice a cldirilor în care funcioneaz Liceul de Arte Sigismund Todu din str. Ciprian Porumbescu nr. 1, Deva

Creterea eficienei energetice a blocului de locuine B - B-dul Decebal din Municipiul Deva

Creterea eficienei energetice a blocului de locuine A - B-dul 1 Decembrie din Municipiul Deva

Creterea eficienei energetice a blocului de locuine 7 - Aleea Plopilor din Municipiul Deva

Creterea eficienei energetice a blocului de locuine P3 - Aleea Moilor din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 13A - Strada Mihai Eminescu din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine M1 - Aleea Crizantemelor din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine M2 - Aleea Crizantemelor din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine P5 - Strada Titu Maiorescu din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine C - B-dul Iuliu Maniu din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine D - B-dul Iuliu Maniu din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 8 - Aleea Moilor din Municipiul Deva

P82

P83

P84

P85

P86

P87

P88

P89

P90

P91

P92

P93

P94

P95

P96

P97
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Sistem integrat de monitorizare si management a utilitilor publice i reducerea consumurilor energetice

Denumirea proiectului

P81

Nr. crt.

Proiecte:

DI2.3. Creterea eficienei energetice în cldirile rezideniale, cldirile publice i sistemele de iluminat public

STRATEGIA INTEGRAT PENTRU DEZVOLTARE URBAN A MUNICIPIULUI DEVA

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 21 - Aleea Jupiter din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 34 - B-dul Nicolae B"lcescu din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine FRE - Strada George Enescu din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 66 - Aleea Streiului din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 3  B-dul 1 Decembrie din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 8 - B-dul Decebal din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine B B-dul 1 Decembrie din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 25 - Str. Ion Creang" din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 26 - Str. Ion Creang" din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine M - B-dul Decebal din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 79 - Str. Bejan din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 22 - B-dul Decebal din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 23 - B-dul Decebal din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 21 - Str. Mare!al Averescu din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine N - B-dul Decebal din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 61 - Aleea Streiului din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine P10 - B-dul Dacia din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 60 - Aleea Streiului din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 15 - B-dul Decebal din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 16 - B-dul Decebal din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 12 - Strada M. Eminescu din Municipiul Deva

P98

P99

P100

P101

P102

P103

P104

P105

P106

P107

P108

P109

P110

P111

P112

P113

P114

P115

P116

P117

P118
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Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 9B - Aleea Transilvaniei din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 80/1 - Strada M"r"!ti din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 88 - Strada Horea din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 76 - Strada Bejan din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine Z2 - Strada Mihai Eminescu din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 56B - Strada Mihai Eminescu din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine E11 - Aleea Crinilor din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 27 - Aleea Panseluelor din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 45 - Aleea Cri!ului din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine A - B-dul Nicolae B"lcescu din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine D - Strada Titu Maiorescu din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 1A - Strada M"r"!ti din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 67 - Strada Bejan din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 30 str. Minerului din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine K- B-dul Decebal din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 19B - str. M. Eminescu din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 16 - str. Horea din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 5 - B-dul 1 Decembrie din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a cl"dirilor rezideniale din cartierul Micro 15 (10 blocuri care se pot înscrie în programul de reabilitare
cl"diri rezideniale)

P120

P121

P122

P123

P124

P125

P126

P127

P128

P129

P130

P131

P132

P133

P134

P135

P136

P137

P138
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Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 14 - Strada Împ"ratul Traian din Municipiul Deva

P119
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Cre!terea eficienei energetice a cl"dirilor rezideniale din cartierul Gojdu - M"r"!ti - Dorobani - B"lcescu (9 blocuri care se pot înscrie în
programul de reabilitare cl"diri rezideniale)

Cre!terea eficienei energetice a cl"dirilor rezideniale din cartierul Progresu !i zona Central" (7 blocuri care se pot înscrie în programul
de reabilitare cl"diri rezideniale)

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 51 - Aleea Cri!ului din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 25 - Strada Minerului din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 2 - Strada Griviei din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 29 - Aleea Teilor din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 6 - Aleea Romanilor din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 69 - Aleea Streiului din Municipiul Deva

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 4A - B-dul 1 Decembrie

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine C - B-dul 1 Decembrie

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine F - B-dul 1 Decembrie

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine L5 - Str. Titu Maiorescu

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine A - B-dul Iuliu Maniu

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 20, Aleea Romanilor

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 4, Aleea Romanilor

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 1A+1B, B-dul Iuliu Maniu

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine F, B-dul 22 Decembrie

Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 26, str. Minerului

P140

P141

P142

P143

P144

P145

P146

P147

P148

P149

P150

P151

P152

P153

P154

P155

P156

P157

550

Cre!terea eficienei energetice a cl"dirilor rezideniale din cartierul Dacia (7 blocuri care se pot înscrie în programul de reabilitare cl"diri
rezideniale)

P139
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Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine E, str. Titu Maiorescu

Realizarea parcului de producie energie fotovoltaic".

Plan de aciuni pentru energii durabile (PAED)

Completarea sistemelor clasice de înc"lzire cu sisteme care utilizeaz" energie solar", energie geotermal" sau alte sisteme

Îmbun"t"#irea calit"#ii vie#ii $i sporirea m"surilor de protec#ie a mediului înconjur"tor prin utilizarea de surse de energie regenerabile

Reducerea consumului de energie prin introducerea de sisteme de înc"lzire care utilizeaz" energie alternativ"

Reabilitarea sistemului de iluminat public în localit"#ile apar#in"toare.

Reabilitare Corp A prin schimbarea instalaiei interioare la Colegiul National Ion Mincu

Reabilitare corp B prin montare termosistem, schimbare tâmpl"rii exterioare si schimbarea instalaiilor electrice interioare la Colegiul Ion
Mincu

Reabilitare !coala prin montarea termosistem, schimbare tamplarii exterioare si schimbarea instalatiilor electrice la Scoala Andrei
Muresanu apartinatoare Colegiului Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu

Cre!terea eficienei energetice !i modenizarea Centrului Cultural Dr"gan Muntean

Reabilitarea !i cre!terea eficientei energetice a cl"dirilor Prim"riei Municipiului Deva

Reabilitarea !i cre!terea eficientei energetice a infrastructurii educaionale a Colegiului Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu, locaia
din Strada Sc"ri!oara nr. 4 (!coala general")

Reabilitarea !i cre!terea eficientei energetice a infrastructurii educaionale a Colegiului Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu, locaia
din Strada Bejan nr. 8 (!coala general")

Cre$terea eficien#ei energetice a cl"dirilor %colii gimnaziale Andrei &aguna

Cresterea nivelului si gradului de informare si pregatire, a culturii manageriale si organizationale (dezvoltarea capitalului uman), in
domeniul managementului energetic si utilizarii surselor regenerabile

P159

P160

P161

P162

P163

P164

P165

P166

P167

P168

P169

P170

P171

P172

P173

P174
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Cre!terea eficienei energetice a blocului de locuine 39, str. Minerului

P158
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Desfasurarea activitatilor de informare si implicare a cetatenilor in implementarea PAED si in atingerea obiectivului general !i încurajarea
implic"rii voluntarilor în acest gen de aciuni

P178

Utilizarea unui Centru de date extern pentru a asigura recuperarea informaiilor in caz de dezastru

Asigurarea unei baze tehnice modernizate $i a capabilit"#ilor necesare pentru interven#ia oportun" în situa#ii de urgen#".

Extindere sistem de supraveghere video urbana.

Centru municipal integrat de management al situaiilor de urgenta.

Realizarea $i echiparea celulelor locale de interven#ie în situa#ii de urgen#" în localit"#ile apar#in"toare ale municipiului Deva.

P179

P180

P181

P182

P183

Proiecte:
Nr. crt.

552

Cresterea gradului de informare si constientizare al consumatorilor finali asupra necesitatii de aplicare a masurilor de imbunatatire a
eficientei energetice !i încurajarea implic"rii voluntarilor în acest gen de aciuni

P177

Denumirea proiectului

Imbunatatirea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul consumatorului public

P176

DI2.4 Managementul situaiilor de urgen

Promovarea masurilor de sporire a capacitatii de absorbtie a emisiilor de CO2 prin rezervoare naturale prin cresterea suprafetelor de
spatii verzi in zona urbana

P175
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Fig. 11.1. Localizarea proiectelor prioritare OS2
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Modernizare pista de atletism si pista de sarituri la Colegiul National Sportiv Cetate - Deva

Modernizarea bazei sportive de la Colegiul Ion Mincu Deva - teren de handbal

Amenajare terenuri de sport in incinta Scolii Gimnaziale Andrei Saguna

Amenajare teren de minifotbal Colegiul National Sportiv Cetate - Deva

Amenajare teren sport la Liceul de arte Sigismund Toduta - locatia A- Str. Ciprian Porumbescu, nr. 1

Modernizare teren de sport Scoala Andrei Muresanu

Amenajare teren sport in incinta Colegiului Tehnic Transilvania Deva

Amenajare teren sport la Liceul de arte Sigismund Toduta - locatia B- Str. Avram Iancu

Modernizare teren sport la Liceul teoretic Grigore Moisil

Modernizare teren sport Colegiul Tehnic Transilvania, Scoala Generala Eminescu  Petofi

Modernizare teren sport la Colegiul Naional Pedagogic Regina Maria

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea !i echiparea infrastructurii educa"ionale a institu"iilor de înv"mânt

Îmbunt"irea procesului educa"ional prin asigurarea !i modernizarea bazei tehnico  materiale a institu"iilor de înv"mânt din municipiul
Deva

Management integrat cu acces la sistemele de monitorizare !i supraveghere video ale !colilor din Municipiul Deva

P185

P186

P187

P188

P189

P190

P191

P192

P193

P194

P195

P196

P197

P198

554

Implementarea de sisteme de acces i monitorizare în instituiile de învmânt din Municipiului Deva

Denumirea proiectului

P184

Nr.
crt.

Proiecte:

DI3.1. Creterea accesibilitii, calitii i infrastructurii educaionale

OS3. Creterea calitii vieii cetenilor prin asigurarea infrastructurii rezideniale, educaionale, de sntate, digitale, sportive, a
facilitilor socio-culturale i de agrement
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Îmbunt"irea condi"iilor în !coli, cre!terea accesului la educa"ie timpurie prin refacerea infrastructurii educa"ionale  construirea de
grdini"e în localit"ile apar"intoare

Reabilitare instituii de învmânt.

Reabilitarea, modernizarea cldirilor !i echiparea infrastructurii educa"ionale a #colii Gimnaziale Andrei Saguna

Reabilitarea, modernizarea i echiparea infrastructurii educaionale anteprecolare la Crea Deva, Aleea Viitorului nr.5

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale prescolare la Gradinita cu program prelungit, nr.2, Deva,
str. Scarisoara

Reabilitare/reconversie si extindere cladire existenta din Deva Al.Viitorului, nr.9, in vederea modernizarii si echiparii infrastructurii
educationale pentru educatia timpurie prescolara, existente

Reabilitarea, modernizarea cldirilor si echiparea infrastructurii educaionale a Colegiului National Pedagogic $Regina Maria$ (coala
generala)

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale prescolare la Gradinita cu program normal, nr.2, Deva,
Al.Salcamilor

Construcia i echiparea infrastructurii educaionale anteprecolare i precolare în cadrul Colegiului Naional Pedagogic Regina Maria

Reabilitarea, modernizarea cldirilor i echiparea infrastructurii educaionale a Liceului de Arte Sigismund Todu (coala general) locaia
str. Avram Iancu nr.21

Reabilitarea, modernizarea cldirilor i echiparea infrastructurii educaionale a Colegiului Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu 
locaia din str. Scrioara nr. 4 (coala general)

Reabilitarea, modernizarea cldirilor i echiparea infrastructurii educaionale a Colegiului Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu 
locaia din str. Bejan nr. 8 (coala general)

Reabilitarea, modernizarea cldirilor i echiparea infrastructurii educaionale a Liceului de Arte Sigismund Todu, locaia str. Ciprian
Porumbescu  finalizare lucrri

P200

P201

P202

P203

P204

P205

P206

P207

P208

P209

P210

P211

P212

555

Implementarea programului de îmbunt"ire a calit"ii înv"mântului obligatoriu !i asigurarea accesului la educa"ie pentru to"i copiii din
mediul rural.

P199
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Reabilitarea i echiparea infrastructurii educaionale a Liceului Tehnologic Grigore Moisil din Municipiul Deva

P215

Reabilitare centru administrativ.

Strategie de dezvoltare pentru zonele defavorizate Gojdu/Micro/ Nicolae Grigorescu in vederea integrarii in zona urbana dezvoltata

Infiintarea de intreprinderi sociale (protejate).

Reabilitare si extindere cantina sociala.

Centru de consiliere si sprijin pt insertia sociala si reconversia prof. a persoanelor aflate in dificultate.

Prevenirea parasirii timpurii a scolii.

Pregatire profesionala pentru persoane defavorizate.

Implementarea de solu"ii inovative pentru economia social - o !ans pentru persoanele cu dizabilit"i intelectuale

Înfiin"area !i dotarea unui centru de tip after-school

Realizarea de Centre de sprijin al copiilor !i familiei în vederea evitrii abandonului !colar

Crearea de spatii de zi, monitorizate, pentru btrânii aflai în situaii de risc.

P217

P218

P219

P220

P221

P222

P223

P224

P225

P226

P227

Denumirea proiectului

Constructii blocuri ANL.

Proiecte:

P216

Nr.
crt.

Reabilitarea i echiparea infrastructurii educaionale a Colegiului Tehnic Transilvania din Municipiul Deva

P214

DI3.2. Asigurarea unor servicii sociale i de sntate de calitate i promovarea incluziunii sociale

Construire grdini Zona Orizont

P213
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Reabilitarea Cantinei de Ajutor Social.

Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în municipiul Deva

Reabilitarea Cminului pentru Persoane Vârstnice

Realizarea Centrului balnear Deva

Locuine sociale modulare - 72 unitati locative Str. Nicolae Grigorescu, municipiul Deva

Centru integrat de interven"ie medico-social

Call-Center pentru vârstnici

Reabilitarea si dotarea unui centru de zi si a unei unitati de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice

O ans la via demn pentru vârstnicii din judeul Hunedoara

Prin ochii seniorilor

CRED  Cunoatere, respect, emoie, druire  Reducerea i prevenirea abandonului colar

P230

P231

P232

P233

P234

P235

P236

P237

P238

P239

P240

Implementarea unei infrastructuri de acces public la Internet (tip Free Internet Acces - Free HotSpot) în spatii publice

Aplicatii si solutii de acces la dictionare si biblioteci legislative online

Sistem informatic geografic complex (de tip GIS)

P242

P243

Denumirea proiectului

P241

Nr. crt.

Proiecte:

557

Realizarea centrului social de urgen".

P229

DI3.3. Asigurarea infrastructurii necesare pentru creterea nivelului de utilizare a tehnologiei informaiei în mediul public i privat

Implementarea solu"iilor de promovare a unei societ"i inclusive care s faciliteze accesul !i integrarea pe pia"a muncii a femeilor de etnie
rrom

P228
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Crearea de re"ele wireless (hot spot-uri) în zonele centrale ale tuturor localit"ilor apar"intoare.

Proiecte:

Realizarea unui Centru de practicare a sporturilor

Reamenajare Piata Agroalimentara Cioclovina - Micro 15

Reamenajare Piata Agroalimentara B-dul M. Kogalniceanu - Deva

Reabilitare loc joaca pe Str. Imparatul Traian

Reabilitare loc joaca pe Aleea Neptun din Municipiul Deva

Reabilitare loc joaca pe Aleea Neptun (vanatorul si pescarul)

Reabilitare loc joaca pe Aleea Muncii (ITM) din Municipiul Deva

Reabilitare loc joaca pe Aleea Pacii (langa Scoala Andrei Saguna

Reabilitare loc joaca pe Calea Zarandului, intersectie cu Str. Marasti din Municipiul Deva

Reabilitare loc joaca pe Str. Saturn din Municipiul Deva

Reabilitare loc joaca pe Str. Minerului (Uzo Balcan) din Municipiul Deva

Reabilitare loc joaca pe Str. Mihai Eminescu (Maxxa) din Municipiul Deva

Reabilitare loc joaca pe Aleea Patriei din Municipiul Deva

Reabilitare loc joaca pe Str. Archia Bl. 9 din Municipiul Deva

Reabilitare loc joaca pe Str. Scarisoara din Municipiul Deva

Reabilitare loc joaca pe Aleea Constructorilor din Municipiul Deva

P245

P246

P247

P248

P249

P250

P251

P252

P253

P254

P255

P256

P257

P258

P259

P260

Denumirea proiectului

DI3.4. Dezvoltarea infrastructurii i ofertei de activiti socio-culturale i de petrecere a timpului liber

Nr. crt.

P244
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Amenajare loc de joaca in satul Santuhalm

Imbunt"irea calit"ii vie"ii în localit"ile apar"intoare prin amenajarea personalizat a centrului civic !i a unui spa"iu verde cu func"iuni
complementare.

Zona de agrement Parcul Bejan.

Extindere Aqualand - Bazin Olimpic.

Muzeul Olimpic  gimnastica.

Reabilitare si Modernizare Sala Sporturilor.

Construire Sal Polivalent

Complex pentru activitati extracuriculare pentru gradinite si scoli.

Extindere spatii verzi, parcuri si zone de agrement.

Înfiinare si reabilitare de parcuri si/cu locuri de joaca.

Crearea !i dezvoltarea bazei materiale necesare pentru consolidarea vie"ii culturale a locuitorilor municipiului Deva prin organizarea
periodic de spectacole, concerte, piese de teatru, expozi"ii, happenning-uri.

Amenajarea !i dotarea de parcuri !i centre de joac !i recreere pentru copiii din localit"ile apar"intoare.

Construc"ie bazine de înot !i terenuri de sport multifunc"ionale în localit"ile apar"intoare (prin Programul de dezvoltare al infrastructurii
!i a unor baze sportive în mediul rural OG.7/2006).

Refunc"ionalizare terenuri de sport !i construc"ie vestiare în localit"ile apar"intoare ale municipiului Deva (prin Programul de dezvoltare
al infrastructurii !i a unor baze sportive în mediul rural OG.7/2006).

Amenajare teren sport Colegiul National Pedagogic Regina Maria - fost Colegiul National Sabin Dragoi

Amenajare teren de sport Colegiul National Decebal

Amenajare teren sport Colegiul National Sportiv - Cetate

P262

P263

P264

P265

P266

P267

P268

P269

P270

P271

P272

P273

P274

P275

P276

P277

P278
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Amenajare loc de joaca in cartier Viile Noi - Str. Mercur

P261

STRATEGIA INTEGRAT PENTRU DEZVOLTARE URBAN A MUNICIPIULUI DEVA

Amenajare teren sport la Scoala Generala Andrei Saguna

Amenajare teren sport Colegiul Tehnic Transilvania

Reabilitarea !i refunc"ionarea spa"iului public urban B-dul Dacia !i zona adiacent

Amenajare loc de joaca pe Aleea Armatei

Reabilitare loc de joaca pe Aleea Romanilor Bl. 22

Reabilitare loc de joaca pe B-dul Iuliu Maniu in spatele Bl. B si C

Reabilitare loc de joaca pe strada Cioclovina

Reabilitare loc de joaca pe Str. Scarisoara langa Gradinita nr. 2

Amenajare teren skateparc Zona Kaufland

Amenajare zona recreere pensionari pe B-dul M. Kogalniceanu

Amenajare zona recreere pensionari pe B-dul Al. Pacii

Amenajare terenuri de sport cu gazon sintetic si imprejmuire zona Bejan - municipiul Deva

Amenajare teren de sport cu gazon sintetic si imprejmuire Aleea Panselutelor - municipiul Deva

Pod acces intre incinta III si II Cetate Deva

Amenajare loc de joaca pe Str. B. Lutaru

Amenajare loc de joaca pe Str. D. Zamfirescu

Reabilitare teren de sport vântorul i pescarul

Dezvoltare durabila integrata a Municipiului Deva prin reabilitarea spatiului public urban B- dul Decebal de la intersectia cu B-dul Iuliu
Maniu pana la Piata Arras si B-dul 22 Decembrie de la Piata Victoriei si pana la Piata Arras (inclusiv sensul giratoriu)

Regenerarea urbana a axului central de acces in Municipiul Deva, B-dul 22 Decembrie de la accesul din DN7 si pana la intersectia cu Str.
Ciprian Porumbescu

P280

P281

P282

P283

P284

P285

P286

P287

P288

P289

P290

P291

P292

P293

P294

P295

P296

P297

P298

560

Amenajare tren sport la Scoala Generala Cristur

P279
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Fig. 11.2. Localizarea proiectelor prioritare OS3
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Denumirea proiectului

Reabilitarea i modernizarea reelei rutiere urbane pe urm!toarele artere de circulaie:
- Zona Vulcan: Str. Granitului; Al. Cascadei; Str. Roci; Str. Cozia; Drum de leg!tur! str. Vulcan  str. Coziei
- Zona Archia: Str. Principal! sat Archia
- Zona Sântuhalm: Str. Eternit!ii; Str. Fermierilor; Str. Armindenului
- Zona Bîrcea Mic!: Modernizare strada Câmpului
- Zona Orizont-Z!voi: Str. Lotusului; Str. Nordului; Str. Hortensiei; Str. Zenitului; Str. Viorelelor; Amenajare trotuare pe str. Z!voi
- Alte zone:
o Str. Petre Ispirescu (str. Sadoveanu in 22 Decembrie  lâng !Direc"ia!Sanitar!Veterinar );!Prelungire!str.!Brându#ei
o Sens giratoriu  Eminescu-Minerului
o Modernizare!prelungire!str.!Petru!Rare#
o Modernizare str. Petre Ispirescu
o Modernizare str. Alunului

Amenajare scari Str. Parangului

Modernizare drum acces Capela - Cimitir Catolic din satul Cristur

Amenajare rigola la Bl. 82, Aleea Streiului

Modernizare strada Alunului

Reabilitarea!#i!modernizarea!unor!artere!de!circula"ie!adiacente!pentru!leg tura!cu!DJ687.

Construirea!a!trei!pasaje!peste!calea!ferat !(proiect!realizat!de!SNCFR),!respectiv!2!pasaje!pietonale!#i!unul!auto.

Nr.
crt.

P299

P300

P301

P302

P303

P304

P305

Proiecte:

DI4.1  Reabilitarea !i extinderea infrastructurii pentru asigurarea cre!terii calit"#ii, eficien#ei !i siguran#ei sistemului de transport

562

OS4. Asigurarea unei mobiliti urbane durabile, prin implementarea unui sistem de transport accesibil i sigur, care s conduc la o
dezvoltare echilibrat a tuturor modurilor de transport i s susin creterea calitii vieii cetenilor
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Modernizarea!DJ687:!Sântuhalm! Hunedoara  C lan!km!13+150! 22 + 281

Culoar!trafic!Mure#!Nord

Reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transportul public

Crearea/reabilitarea!infrastructurii!rutiere!pentru!zonele!de!dezvoltare!prev zute!în!PUG.

Realizarea!unei!leg turi!la!Autostrada!A1,!conform!variantelor!prezentate!în!PUG

Reabilitarea!infrastructurii!rutiere!pe!Calea!Zarandului,!ca!rut !principal !pentru!transportul!de!marf

Amenajarea!de!locuri!parcare/!înc rcare/!desc rcare/!depozitare!marf !în!zona!portului

Amenajarea!de!locuri!parcare/!înc rcare/!desc rcare/!depozitare!marf !transport!pe!calea!ferat .

Organizarea circula"iei!#i!amenajare!sens!giratoriu!în!intersec"ia!Str.!Mihai!Eminescu! Str. Minerului

Amenajare pasaj pietonal peste DN la Valea Cernei

Consolidarea!semnaliz rii!rutiere!statice!orizontale!#i!verticale

Studiu privind identificarea posibilelor!arii!exclusiv!pietonale!în!Municipiul!Deva

Realizare!parc ri!în!zonele!reziden"iale.

Reamenajare parcare din Zona Trident bloc 2

Reamenajare parcare pe Aleea Cioclovina adiacenta blocului 13A

Reamenajare parcare pe Aleea Neptun adiacenta blocului nr. 37

Amenajarea parcare Bl. C, cartier Progresul

Amenajare parcare Aleea Pacii

Amenajare parcare Str. Cernei

P307

P308

P309

P310

P311

P312

P313

P314

P315

P316

P317

P318

P319

P320

P321

P322

P323

P324

P325

563

Construirea!unui!pod!în!continuarea!str zii!Balata,!pentru!asigurarea!leg turii!cu!Cartierul!Grigorescu.!Podul!va!asigura!infrastructur !pentru!
traficul auto, cu bicicleta, pietonal.

P306
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Amenajare parcare Str. Salcamilor

Amenajare parcare Str. Gh. Doja, zona Bl. P3 - 80/2

Amenajare parcare pe terenul din P-ta Unirii nr. 8

Realizare!parcare!central !zona!Spitalului!Jude"ean!de!Urgen" .

Realizare!parcare!în!zona!Casei!de!Cultur .

Realizare parcare pe!Bd.!Decebal,!zona!str zii!George!Co#buc.

Realizare!parc ri!moderne!în!zonele!dintre!blocuri,!inclusiv!în!varianta!Smart!Parking

Amenajare!parcare!adiacent !aerodromului,!în!colaborare!cu!UAT!Simeria.

Revitalizarea!#i!reprofilarea!aerodromului,!în!colaborare!cu!UAT!Simeria.

Plan!de!organizare!a!circula"iei

Extinderea sistemului de management al traficului

Sisteme!de!limitare!a!accesului!traficului!auto!în!zonele!pietonale

Implementarea unui sistem de management al!parc rilor!cu!plat

Implementarea!unui!sistem!de!impunere!a!vitezei!legale!de!circula"ie

Integrarea!în!sistemul!de!semaforizare!a!semnaliz rii!specifice!pentru!bicicli#ti,!pe!coridoarele!pe!care!sunt!prev zute!piste de biciclete

Implementarea!unui!sistem!de!detec"ie!automate!a!trecerii!pe!ro#u

Implementarea!unui!sistem!de!recunoa#tere!a!numerelor!de!înmatriculare!la!intr rile!în!municipiu

Înfiin"are!comisie!tehnic !pentru!problemele!legate!de!sistematizarea!dinamic !#i static !a!circula"iei!în!Municipiul!Deva

Crearea!structurii!de!gestionare!a!serviciilor!de!taxare!a!parc rilor!cu!plat

P326

P327

P328

P329

P330

P331

P332

P333

P334

P335

P336

P337

P338

P339

P340

P341

P342

P343

P344
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564

Studii pentru dezvoltarea extins a zonei de acoperire a transportului public urban i creterea nivelului de accesibilitate al popula!iei la
acest mod de transport

Studiu privind oportunitatea asigurrii unor linii de transport public care s asigure legtura pe arterele de circula!ie adiacente pentru
legtura cu DJ687.

Modernizarea sistemului de transport public local prin achizitionarea de vehicule ecologice, construire depou, precum si a infrastructurii
aferente.

Extindere traseu de transport public local spre Cartierul Grigorescu

Implementarea unor linii de transport public electric în zona preurban i de conexiune cu Municipiul Simeria i Hunedoara (Studiu de
oportunitate i achizi!ia vehiculelor electrice necesare pentru asigurarea serviciului)

Studiu de oportunitate privind asigurarea legturii cu aerodromul printr-o linie de transport public

Implementarea unui sistem de management al transportului public (monitorizare, gestionare, mentenan!)

Reorganizarea/înfiin!area structurii de gestionare a serviciilor de transport public

P345

P346

P347

P348

P349

P350

P351

P352

565

Denumirea proiectului

Nr.
crt.

Proiecte:

DI 4.2  Cre terea!eficien"ei,!accesibilit#"ii! i!atractivit#"ii!transportului!public
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Amenajare zon pietonal Centrul istoric.

Amenajare zona pietonal Pia!a Cet!ii i zona adiacent.

Reorganizarea spatiului urban din zona Posta Veche  Piata Victoriei  Parc I.C. Bratianu si transformarea lui in zona pietonala / semipietonala

Construire piste pentru bicliti i a traseelor pietonale pe DN 7 în Sântuhalm

Extinderea pistei pentru bicicliti i a traseelor pietonale de pe Calea Zarandului spre zona industrial i comercial a Municipiului Deva

Construirea traseului pentru bicicliti pe Bulevardul Decebal, Bd. 22 Decembrie i în zona adiacenta

Amenajarea piste de biciclete pe traseul Deva-Macon-Cristur

Creare piste biciclete pentru asigurarea legturii cu DHS i aerodrom

Creare/reabilitare/extindere piste biciclete  realizare legtur cu Simeria i Hunedoara

Sistem alternativ de transport public nepoluant pentru cet!eni i turiti in Municipiul Deva (studiu privind zona de implementare i
realizarea de piste de biciclete pe traseele stabilite).

Spa!iu multifunc!ional de recreere, sport i educa!ie timpurie a biciclitilor pentru promovarea siguran!ei i securit!ii în trafic  Velo Park

Asigurarea transportului cu vehicule electrice din Pia!a Cet!ii pân la Poarta 1 i Pia!a Unirii.

Mrirea capacit!ii de transport a telecabinei

Amenajarea transport electric de agrement in zonele pietonale.

Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, prin înfiin!area unor puncte de încrcare în Municipiul Deva

P354

P355

P356

P357

P358

P359

P360

P361

P362

P363

P364

P365

P366

P367

P368

566

Extinderea spa!iului pietonal în zona urban

Denumirea proiectului

P353

Nr.
crt.

Proiecte:

DI 4.3  Promovarea !i dezvoltarea sistemelor de transport alternative !i a intermodalit"#ii, pentru asigurarea unui mediu s"n"tos !i
cre!terea calit"#ii vie#ii cet"#enilor
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Transport pentru agrement pe râul Mure. Crearea de piste de biciclete pe arterele de acces în zon

Amenajarea zonei portuare pe Râul Mure

Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Simeria

Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Mintia i A2

Implementarea unui sistem de bike-sharing

Implementarea unui sistem unic, integrat de taxare pentru transportul public, bike-sharing, parcare, transport telecabin

Program integrat de msuri pentru promovarea electromobilit!ii

Promovarea mobilit!ii urbane durabile în rândul tinerei genera!ii

Crearea structurii de gestionare a sistemelor bike-sharing

Crearea structurii de implementare i monitorizare a Planului de Mobilitate Urban Durabil

P369

P370

P371

P372

P373

P374

P375

P376

P377

P378

STRATEGIA INTEGRAT PENTRU DEZVOLTARE URBAN A MUNICIPIULUI DEVA

567

Fig. 11.3. Localizare proiecte prioritare OS4  intermodalitate i mijloace de transport alternative
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Fig. 11.4. Localizare proiecte prioritare OS4  transport public
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Denumirea proiectului

Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetatii Deva, monument al naturii si istoric cu valaore turistica ridicata din municipiul Deva Refuncionalizarea Incintei I

P387 Reabilitarea Turnului din cimitirul ortodox si introducerea acestuia in circuitul turistic

P386 Reabilitarea Conacul Barcsay i introducerea acestuia în circuitul turistic

570

P385 Regenerarea mediului cultural i a valorilor zonei administrative Deva prin reabilitarea, modernizarea i dotarea aferent! a aez!mintelor
culturale

P384 Sistem integrat de asigurare a condiiilor optime pentru desf!urarea activit!ilor culturale i p!strarea specificului local în zona
administrativ! Deva

P383 Realizarea unor drumuri culturale ( Drumul bisericilor din Deva i proximitate,Drumul castelelor si cetatilor din Deva i proximitate).

P382

P381 Parc de agrement - Albia Muresului.

P380 Parc de agrement i distracii - Thesys Park. (Proiect dezvoltat în colaborare cu Prim!ria Municipiului Hunedoara)

P379 Reabilitare camine culturale ale satelor apartinatoare.

Nr.
crt.

Proiecte:

DI5.1. Conservarea i valorificarea obiectivelor i tradiiilor locale, istorice, artistice i culturale

OS5. Realizarea nodului convergent turistic Deva, prin valorificarea integrat, inteligent i durabil a potenialului turistic i cultural,
propriu i zonal
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Denumirea proiectului

P398 Crearea brandului turistic al Devei

571

P397 Pstrarea tradi#iilor, obiceiurilor !i scoaterea în eviden# a multiculturalit#ii zonei Deva prin organizarea unui Festival culinar si al tradi#iilor
minorit#ilor din Deva

P396 Cre!terea atractivit#ii municipiului Deva prin organizarea de târguri de manufactur de art, promovarea turismului cultural, revigorarea
identit#ii istorice a diverselor cldiri/strzi din zona istoric a ora!ului, organizarea de zile/serbri in zona istoric a ora!ului

P395 Editarea unei bro!uri, tip pliant, de popularizare a facilit#ilor turistice de care dispune municpiulDeva !i a celor aflate în proximitatea
municipiului.

P394 Promovare multimedia a site-urilor de interes turistic.

P393 Promovarea si reabilitarea obiectivelor turistice jude"ene. (Marcare si elaborare trasee turistice)

P392 Elaborarea studiului Strategii pentru turism !i agrement in zona administrativ Deva.

P391 Elaborarea studiului Strategii pentru cultura in zona administrativ Deva.

P390 Realizarea centrelor de promovare a mestesugurilor traditionale.

P389 Promovare agroturism in satele apartinatoare.

P388 Portal informatic de promovare turistica si informare meteo

Nr.
crt.

Proiecte:

DI5.2. Promovarea patrimoniului turistic local i regional
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Denumirea proiectului

P408 Calitate $i performan în administraia public local a Municipiului Deva, Judeul Hunedoara

572

P407 Dezvoltarea resurselor umane ale personalului primriei municipiului Deva prin crearea de parteneriate $i schimb de experien la nivel
transnaional în domeniul resurselor umane, incluziunii sociale $i ocuprii forei de munc

P406 Carta de investiii a Municipiului Deva

P405 Crearea structurii de implementare $i monitorizare a Planului de Mobilitate Urban Durabil

P404 Crearea structurii de gestionare a sistemelor bike-sharing

P403 Crearea structurii de gestionare a serviciilor de taxare a parcrilor cu plat

P402 Reorganizarea/înfiinarea structurii de gestionare a serviciilor de transport public

P401 Înfiinare comisie tehnic pentru problemele legate de sistematizarea dinamic $i static a circulaiei în Municipiul Deva

P400 Pregtire profesionala pentru angajaii primriei

P399 Sistem centralizat pentru înregistrarea $i monitorizarea sesizrilor din partea cetenilor

Nr.
crt.

Proiecte:

DI6.1. Dezvoltarea capacit!ii instituionale i a competenelor resurselor umane, în vederea atingerii unui nivel european, care s! sprijine
realizarea cu succes a obiectivelor strategice de dezvoltare ale Municipiului Deva

OS6. Modernizarea managementului i administraiei publice locale la nivelul standardelor europene
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Denumirea proiectului

P425 Adoptarea unor servicii dedicate de comunicare personalizata cu cetatenii

P424 Sistem de informare publica si interactiune cu cetatenii de tip Info-Chiosc

P423 Sistem electronic de management al arhivei fizice

P422 Dezvoltarea si implementarea Registrului Agricol si a portalului informatic de interactiune cu cetatenii

P421 Sistem informatic modern de management a documentelor(tip DMS)

P420 Implementarea unui sistem central de captura a documentelor

P419 Implementarea solutiei unitare de semnatura electronica

P418 Sistem informatic integrat pentru imbunatatirea eficientei Politiei Locale

P417 Integrarea sistemului de tip ERP cu alte sisteme conexe suport

P416 Suita de aplicatii informatice de uz administrativ, financiar-contabil, salarizare, resurse de personal

P415 Sistem informatic integrat de management a resurselor administratiei publice (de tip ERP)

P414 Implementarea solutiei de tip Cloud de mare capacitate a Primariei

P413 Modernizarea infrastructurii informatice si de comunicatii la nivelul Primriei

P412 Realizarea sistemului de back-up informatic centralizat

P411 Virtualizarea staiilor de lucru utilizate in cadrul Primriei

P410 Realizarea Centrului de Date al Primriei

P409 Aplicaie informatica completa si integrata de management al controlului intern/managerial funcional si eficient

Nr.
crt.

Proiecte:

573

DI6.2. Creterea eficienei activit!ii administraiei publice locale, prin achiziia i utilizarea de echipamente TIC i aplicaii software
performante
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P438 Sistem de automatizare a activitii Poliiei Locale.

P437 Sistem de informare !i comunicare facil pentru cet#eni  panouri informative Deva

P436 Platforma E- PCDN (Re#eaua de Dezvoltare a Carierei Porfesionale) Deva

P435 Extindere, actualizare si integrare cu serviciile comunitare si alte institutii judetene si regionale.

P434 Sistem informatic de management administrativ integrat.(e-administratie, ERP APL, software, data center, PC-uri, arhivare, document
management)

P433 Ghiseu unic si informatizare plati taxe.

P432 Înfiin#area centrului de informare urbanistic

P431 Implementarea unui sistem integrat de tip management al proceselor institutionale(BPM - Business Proccess Management) bazat pe
servicii orientate pe arhitecturi deschise (SOA - Service Oriented Architecture) necesar uniformizarii si inter-conectarii aplicatiilor
disparate utilizate

574

P430 Implementarea sistemului de video-conferinta si sistem multimedia la sediul Primariei si lainstitutiile subordonate, inclusiv interfatarea cu
sistemele operatorilor de utilitati

P429 Interconectarea sediului Primariei Municipiului Deva cu sistemele edilitare de Management al Traficului si Supraveghere Video

P428 Dezvoltarea serviciilor publice electronice pentru cetateni

P427 Aplicatie informatica de recunoastere vocala automata si transcrierea inregistrarilor in text

P426 Sistem de asigurare a interoperabilitatii intre institutii
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Modernizarea sistemului de transport public local
prin achizitionarea de vehicule ecologice,
construire depou, precum si a infrastructurii
aferente

Amenajare zon pietonal Centrul istoric.

Extinderea pistei pentru bicicliti i a traseelor
pietonale de pe Calea Zarandului spre zona
industrial i comercial a Municipiului Deva

Construirea traseului pentru bicicliti pe Bulevardul
Decebal, B-dul 22 Decembrie i zona adiacent

P354

P358

P359

Denumire proiect

P347

Cod
proiect

1.500.000,00

5.100.000,00

POR 2014-2020, Axa 4,
Prioritatea de investiie 4.1

POR 2014-2020, Axa 4,
Prioritatea de investiie 4.1

POR 2014-2020, Axa 4,
Prioritatea de investiie 4.1

POR 2014-2020, Axa 4,
Prioritatea de investiie 4.1

20.000.000,00

3.000.000,00

Sursa de finanare

Valoarea total
eligibil a proiectului
(EURO)

Idee

Idee
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În curs de elaborare PUZ i
DALI

Elaborare tem de
proiectare

Stadiu pregtire proiect

Dup stabilirea portofoliului de proiecte, a fost analizat prioritatea acestora, inându-se cont de analiza SWOT realizat în prima parte a
etapei de elaborare a strategiei. În funcie de acest aspect, precum i de corelaiile cu anvelopa bugetar a Municipiului Deva pe perioada de
referin a Strategiei Integrate pentru Dezvoltare Urban (2020  2023), au rezultat proiectele prioritare prezentate în tabelul de mai jos. În tabel
este specificat valoarea proiectului, stadiul de pregtire al acestuia i sursa de finanare.

12. PROIECTEPRIORITARE.SURSEDEFINANARE
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Reorganizarea spatiului urban din zona Posta
Veche  Piata Victoriei  Parc I.C. Bratianu si
transformarea lui in zona pietonala /
semipietonala.

Amenajare zona pietonal Piaa Cetii i zona
adiacent

Extindere traseu de transport public local spre
Cartierul Grigorescu

Construire piste pentru bicliti i a traseelor
pietonale pe DN 7 în Sântuhalm

Amenajare scuar pe Bulevardul 22 Decembrie

Amenajare gradina urbana in zona Bejan

Amenajare grdin urban în zona Zamfirescu

Regenerarea fizic, economic i social a
comunitii marginalizate Zona Streiului si crearea
unui Centru de zi de integrare/reintegrare sociala

P356

P355

P348

P357

P78

P79

P80

P61

500.000,00

250.000,00

800.000,00

POR 2014-2020, Axa 4,
Prioritatea de investiie 4.3

POR 2014-2020, Axa 4,
Prioritatea de investiie 4.2

POR 2014-2020, Axa 4,
Prioritatea de investiie 4.2

POR 2014-2020, Axa 4,
Prioritatea de investiie 4.2

POR 2014-2020, Axa 4,
Prioritatea de investiie 4.1

2.000.000,00

250.000,00

POR 2014-2020, Axa 4,
Prioritatea de investiie 4.1

POR 2014-2020, Axa 4,
Prioritatea de investiie 4.1

5.000.000,00

1.000.000,00

POR 2014-2020, Axa 4,
Prioritatea de investiie 4.1

3.000.000,00

STRATEGIA INTEGRAT PENTRU DEZVOLTARE URBAN A MUNICIPIULUI DEVA

Idee

Idee

576

DALI existent necesit
revizuire

Idee

Idee

Idee

În curs de elaborare PUZ

Idee

Extinderea serviciilor publice de baz prin crearea
unui Centru de zi de integrare/reintegrare socialala
în Cartier Micro 15

Extinderea serviciilor publice de baz prin crearea
unui Centru de zi de integrare/reintegrare socialala
în Cartier Grigorescu

Regenerarea fizic, economic i social a
comunitii marginalizate Zona Cmin Rempes

Reabilitarea, modernizarea si echiparea
infrastructurii educationale anteprescolare la Cresa
Deva, Al.Viitorului, nr.5

Construire grdini Zona Orizont

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea
infrastructurii educationale prescolare la Gradinita
cu program normal, nr.2, Deva, Al.Salcamilor

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea
infrastructurii educationale prescolare la Gradinita
cu program prelungit, nr.2, Deva, str. Scarisoara

Reabilitare/reconversie si extindere cladire
existenta din Deva Al.Viitorului, nr.9, in vederea

P62

P63

P64

P203

P213

P207

P204

P205

POR 2014-2020, Axa 4,
Prioritatea de investiie 4.4

POR 2014-2020, Axa 4,
Prioritatea de investiie 4.4

500.000,00

600.000,00

POR 2014-2020, Axa 4,
Prioritatea de investiie 4.4

500.000,00

POR 2014-2020, Axa 4,
Prioritatea de investiie 4.4

POR 2014-2020, Axa 4,
Prioritatea de investiie 4.4

400.000,00

600.000,00

POR 2014-2020, Axa 4,
Prioritatea de investiie 4.3

POR 2014-2020, Axa 4,
Prioritatea de investiie 4.3

POR 2014-2020, Axa 4,
Prioritatea de investiie 4.3

100.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00
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Idee

Idee

Idee

Idee

Idee

Idee

Idee

Idee

577

500.000,00

Centru multifuncional pentru susinerea afacerilor

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Archia - Incubator
de afaceri

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Bârcea Mic Incubator de afaceri

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Cristur - Incubator
de afaceri

P2

P3

P4

TITLUL PROIECTULUI

P1

Nr.
crt.

Reabilitarea i echiparea infrastructurii
educaionale a Liceului Tehnologic Grigore Moisil
din Municipiul Deva

1.500.000,00

POR 2014-2020, Axa 4,
Prioritatea de investiie 4.5

POR 2014-2020, Axa 4,
Prioritatea de investiie 4.5

Idee

Idee

Program Operational Regional, Axa
prioritar 1 - Promovarea transferului
tehnologic;
Program Operational Regional, Axa
prioritar 1 - Promovarea transferului
tehnologic;
Program Operational Regional, Axa
prioritar 1 - Promovarea transferului
tehnologic;
Program Operational Regional, Axa
prioritar 1 - Promovarea transferului
tehnologic;

Surs de finanare

578

Corelarea cu alte
documente strategice

Sursele posibile de finanare au fost identificate pentru întreg portofoliul de proiecte al SIDU, acestea fiind prezentate în tabelul urmtor.

P215

P214

modernizarii si echiparii infrastructurii
educationale pentru educatia timpurie prescolara,
existente
Reabilitarea i echiparea infrastructurii
educaionale a Colegiului Tehnic Transilvania din
Municipiul Deva
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