Obiectivul strategic 2: În Turda, toată lumea e acasă
Politica publică privind Regenerarea Comunității
(În Turda, localnici, turiști, vizitatori, investitori se vor simți acasă)
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Programe
Constituirea și
funcționarea
structurilor de
colaborare și
acțiune în
comunitate

Proiecte
Constituirea la scara municipiului a 28-30 structuri asociative de colaborare pentru regenerarea locuirii și a
bunei vecinătăți
 Elaborare HCL privind constituirea și funcționarea structurilor;
 Organizarea structurilor;
 Alegerea reprezentanților cetățenilor (președinți de sasociații, administratori ai asociațiilor de
proprietari, reprezentanți ai străzilor cu locuire unifamilială);
 Elaborare plan comun de acțiuni, cu evaluarea impactului în creșterea valorii proprietăților;
 Asigurarea inspecției de zonă prin voluntari pentru sesizarea la timp a problemelor ce survin și
asigurarea intervenției prompte de remediere;
 Implementare și monitorizare.
Atragerea firmelor furnizoare de mobilier urban, materal floricol, echipamente pentru grădinărit etc pentru
colaborare avantajoasă cu asociațiile constituite

Coordonator/Parteneri/
Stadiu
Primăria Municipiului,
RADP, firme/ proiect în
pregătire

Primăria Municipiului,
RADP, firme/ proiect în
pregătire
Evaluarea împreună cu reprezentanții băncilor a unui sistem de împrumuturi lejere privind organizarea Primăria Municipiului,
reabilittării termice și a altor intervenții de îmbunătățire a calității fondului privat de locuințe
bănci/ proiect în
pregătire
Elaborarea HCL privind controlul calității spațiilor publice, fațadelor etc în zonele cu locuire
Primăria Municipiului/
proiect în pregătire
Campanie de informare privind impactul asupra creșterii valorii de piață a apartamentelor/locuințelor Primăria Municipiului/
unifamiliale prin măsuri ușoare de îmbunătățire a aspectului zonelor de locuire
proiect în pregătire
Campanie de informare privind impactuposibilitatea/potențialul de utilizare a apartamentelor/locuințelor Primăria Municipiului,
unifamiliale în circuitul de cazare al stațiunii balneare Turda
hoteluri, pensiuni/
proiect în pregătire
Managementul zonelor de locuire prin evenimente ale comunității – animarea cartierelor prin evenimente: Primăria Municipiului,
instituțiile de cultură/
 Organizarea zilei blocului (întâlnire de discuții și identificare de soluții la probleme)
 Organizarea Zilei Cartierului (prezentarea diverselor proiecte, propuneri pentru soluții de atragere de proiect în pregătire
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Programe

2.

Regenerarea
conștienței privind
istoria, tradiția,
valorile și sensul
dezvoltării locale

Proiecte
fonduri pentru îmbunătățirea aspectului și funcționării cartierelor și creșterea valorii proprietății)
 Organizarea Zilei Străzii (idem la nivelul străzii)
 Happenings cu sprijinul echipelor de artiști profesioniști și amatori, ex: dans pe stradă etc
 Baluri pe cartiere/zone
 Regenerarea spațiilor care favorizează contactele între membrii comunității: terenuri de sport, zone de
jucat șah, zone pentru dans, cluburi de cartier etc
Proiectul Cafeneaua Cultura Locuirii
 Implicarea cafenelelor și cofetăriilor în organizarea pe cele 28-30 de zone a unor întâlniri cu temă privind
îmbunătățirea aspectului cartierelor/străzilor, creșterea valorii locuințelor, managementul cazării
turiștilor etc
 Elaborarae unui plan de acțiune cu definirea patenerilor
Proiecte privind infumusețarea spațiului public în zonele de locuire
 Proiectul Bunul Vecin – proiect privind rezolvarea rapidă a problemelor între vecini prin medierea în
cadru structurilor asociative
 Proiectul Cel Mai Bun Gospodar
 Proiectul Locuințe Înflorite
 Proiectul Cel Mai frumos Bloc
 Proiectul Cea Mai Frumoasă Grădină
 Proiectul Cea Mai Frumoasă Stradă
Proiectul: De ce iubesc Turda (proiect pentru tineri)
Proiecte privind regenerarea atașamentului comunității fa,ă de valorile Istoriei locale/zonale
 Cafeneaua Istoriei: întâlniri cu veteranii, personalitpățile locale, profesori de istorie etc
 Concurs anual privind cunoașterea istoriei locale, pe diverse nivele de complexitate și de generații
 Actualizarea listei de personalități locale în domeniile: istoric, economic, cultural, social etc;
 Concurs de mers pe jos pe trasee semnificative pentru istoria locală/zonală
 din Piața Centrală până la Liceul Agricol (itinerar istoric)
 din Piața Centrală până la Salina Turda etc
 Concurs de găsire a comorilor (istoriei locale/zonale)
 Concurs de interpretare personalități ale istoriei locale/zonale
 Happening-uri cu scene de istorie locală/zonală

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

Primăria Municipiului,
firme/ proiect în
pregătire

Primăria Municipiului/
proiect în pregătire

Primăria Municipiului/
proiect
Primăria Municipiului/
proiect
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Programe

Coordonator/Parteneri/
Stadiu
Primăria Municipiului,
instituțiile de educație/
proiecte în
implementare
Concursurile și activitățile privind istoria organizate de Muzeul de Istorie
Primăria Municipiului,
Muzeul de Istorie/
proiecte în
implementare
Piese de teatru și puneri în scenă privind istoria locală/zonală, happening-uri organizate de Casa de Cultură Primăria Municipiului,
Casa de Cultură a
Municipiului/ proiecte
Piese de teatru și puneri în scenă privind istoria locală/zonală, happening-uri organizate de Teatrul Primăria Municipiului,
Municipal
Teatrul Municipal/
proiecte
Activități de transfer de (informații și atașament) valori privind istoria locală/zonală între generații, SPAS
Primăria Municipiului,
SPAS/ proiecte
Regenerarea mentalității comunității prin cultură și identitate locală
Primăria Municipiului,
entitățile instituționale
 Organizarea de evenimente diverse și spectacole stradale cu talentele locale:
relevante,
ONG-uri/
 Scenete istorice și de comedie,
proiecte
și
proiecte
în
 Dans și muzică modernă și tradițională,
pregătire
 Spectacole de balet,
 Mini-concerte de muzică populară, simfonică, modernă etc
 Recitaluri de poezie, spectacole inovative etc,
care să anime comunitatea și grupurile acesteia
 Organizarea de concursuri care să pună în valoare cultura locală, promovarea valorilor tradiționale
folclorice specifice zonei Arieșului prin evenimente și spectacole folclorice locale/ regionale
 Concurs de dansuri și cânteec populare
 Concurs de port tradițional
 Concurs de obiceiuri
 Concurs de gătit: Masterclass de Gătit Turda, ediții anuale
 Concurs de împletituri: Cel mai mare coș de nuiele
Proiecte
Concursurile și activitățile privind istoria organizate de grădinițe, școli, licee

3

Programe

Proiecte
 Organizarea de festivaluri tematice ale grupurilor comunităților locale
 Festivaul Fripturii de Turda;
 Festivalul Turdenilor;
 Festivalul Romilor Turdeni;
 Festivalul Maghiarimii Turdene;
 Festivalul de artă al persoanelor cu nevoi speciale, a grupurilor vulnerabile
 Participarea ,,Fanfarei Armatei” la evenimentele locale
 Diversificarea modalităților de promovare a informațiilor relevante pentru cunoașterea și transmiterea
culturii și istoriei locale:
 Sprijinirea editării și publicării de cărți (format prin și pe suport electronic) și lucrări ale unor autori
locali: lucrări cu caracter istoric, monografii, volume de poezie etc;
 Organizarea de Simpozioane cu tematică istorică și culturală, în cadrul Cafenelei Culturale;
 Realizarea in colaborare cu mediul privat (servicii de masă, librării, biblioteci, donații persoane
fizice) a unei cafenele literare în care să fie inclus și un spațiu pentru copii (carți de colorat, culori,
unelte de pictat, jucării, jocuri educative)
 Sprijinirea Asociației Artiștilor Plastici în promovarea talentelor locale;
 Inaugurarea Bibliotecii Culturale virtuale;
 Inaugurarea Galeriei de Artă Virtuală;
 Facilitarea accesului la cultură și artă a categoriilor sociale defavorizate.
 Dezvoltarea capacității de cooperare culturală locală și internațional
 Proiecte de promovare a ofertei culturale prin introducerea acestei oferte în cadrul acordurilor de
cooperare, cu parteneri din orașele și regiunile înfrățite, a programelor de colaborare și schimb
cultural.
 Regenerarea tradițiilor economice:
 Prezentări de proiecte și afaceri de succes în domeniul metalurgiei în cadrul Cafenelei Comunității;
 Regenerarea tradiției agricole;
 Promovarea cazurilor și afacerilor locale de suces în domeniul agriculturii și industriei alimentare,
cu sprijinul CUA, PAZIA;
 Traiește sănătos! Mănâncă românește! Administrația Turzii sprijină producătorii români, Investește
în produsul românesc.
 Organizarea anuala a Zilei/zilelor Recoltei - Toamna Fest.

Coordonator/Parteneri/
Stadiu
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Programe

Proiecte
 Regenerarea tradiției sportive ca factor de educare și socializare;
 Întâlniri cu campionii locali (ex: echipa de handbal, sportivi cu performanță, antrenori, suporteri
etc)
 Activități de sport de masă cu desfășurare anuală;
 Diversificarea sporturilor practicate la nivelul copiilor și tinerilor din municipiu;
 Antrenarea tuturor categoriilor de vârste și de grupuri comunitare (inclusiv cele marcate de
vulnerabilități, dizabilități) în practicarea sporturilor – pentru o comunitate sănătoasă;
 Promovarea tenisului ca sport de elită în atragerea elitelor din diaspora.
 Formarea unei noi atitudini privind cultura urbană și a mediului natural și regenerarea sentimentului de
apartenență și mândrie locală
 Prezentări de oportunități de finanțare în domeniul regenerării locale, în cadrul Cafenelei
Comunității;
 Organizarea unui eveniment național: Conferință/ Seminar național privind reintroducerea în
circuitul economic și cultural al patrimoniului industrial cu valoare istorică.
Regenerarea mentalității comunității privind patrimoniul natural local/zonal
 Activarea interesului pentru sportul în natură prin excursii în zonă ”la pachet”: traseu, transport, ghidaj/
coaching, actvități, masă, foc de tabără, concursuri etc pentru toate categoriile comunității
 Împrospătarea cunoștințelor privind valoarea cadrului natural prin
 excursii virtuale, în cadrul Muzeului de Istorie;
 excursii pe teren, cu ghidaj și coaching;
 Activarea interesului pentru mici afaceri în turism:
 Cursuri de ghizi, de coaching;
 Cursuri în turism extrem, de aventuă etc.
 Menținerea atașamentului față de valorile de patrimoniu natural:
 Explicarea pe teren a RLU privind zonele protejate cu valoare naturală, cu exemplificări pozitive și
negative etc;
 Prezentarea de studii de caz concrete, pe teren, de respectare a valorilor naturale și de distrugere a
acestora;
 Crearea de fluturași care să conțină un ”Regulament al cetățeanului față de mediu înconjurător”
reguli de comportament responsabil, distribuiți apoi în oraș;

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

Primăria Municipiului,
firme în turism, ONGuri/ proiecte și proiecte
în pregătire
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Programe

Coordonator/Parteneri/
Stadiu
Regenerarea coeziunii comunitare
Primăria Municipiului și
 Proiectul/Concurs Cetățean de Turda - Vizite de explorare/ cunoaștere a orașului cu copiii, elevii, pe entitățile relevante/
Proiecte și proiecte în
categorii de vârstă și complexitate
derulare
 Organizarea de evenimente în cadrul Cafenelei Comunității privind:
 Culturile diverselor grupuri ale comunității: români, unguri, roma etc, pensionari, elevi, copii,
persoane cu nevoi speciale etc
 Tradiții turdene valoroase
 Facilitarea accesului la evenimente a categoriilor sociale defavorizate;
 Schimburi de experiență cu alte comunități din regiune, din țară, din străinătate pe temele de interes
relevante pentru municipiu;
 Întâlniri cu personalități locale, regionale, naționale, internaționale pe teme de interes pentru
comunitate;
 Grupuri de lucru și acțiune pe teme de interes pentru comunitate, ex: regenerarea patrimoniului,
păstrarea tradițiilor, relansarea economică etc.;
 Grupuri de lucru și acțiune pentru regenerarea și promovarea valorilor locale, ex: valori istorice, tradiții,
calitatea spațiului urban, mentalitate, atitudine etc.;
 Voluntariate pentru sprijinirea cauzelor locale: regenerarea clădirilor cu valoare pentru comunitate,
regenerarea obiceiurilor de a se implica în îngrijirea spațiilor publice, în îngrijirea persoanelor vulnerabile,
a spațiilor verzi etc..
Proiecte

Regenerarea interesului comunității locale pentru sănătate (Comunitate sănătoasă)
 Asigurarea unui mediu mai sănătos, prin eradicarea surselor de poluare
 Scăderea poluării urbane din trafic
 Proiecte privind energia regenerabilă
 Reducerea riscului reprezentat de câinii fără stăpân.
 Creşterea accesului la servicii de sănătate de calitate
 Creşterea numărului de programe de informare și acțiune privind un stil sănătos de viaţă
 Oferirea unor noi oportunităţi de petrecere a timpului liber şi de agrement
 Formarea de grupuri de sprijin pe categorii de afecțiuni
 Dezvoltarea voluntariatului în domeniul sănătății
 Scăderea expunerii tinerilor la riscul consumului de droguri şi etnobotanice

Primăria Municipiului și
entitățile relevante/
Proiecte și proiecte în
derulare
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Programe

3

Asigurarea
condițiilor și
serviciilor pentru o
comunitate
educată, deschisă,
interactivă

Proiecte
 Îmbunătăţirea situaţiei copiilor lăsaţi în urmă de părinţi emigranţi.
 Extinderea serviciilor sociale pentru vârstnicii care au rămas singuri.
 Creşterea stocului de locuinţe de calitate
 Amenajare locuri distractie persoane varstnice
Reconversia clădirii Sinagogii în Centru Cultural al Comunității Turdene

Înființarea Bibliotecii Video a Turzii

Înființarea unui Centru Multimedia

Exemple de inovare în comunitate – program de emisiuni lunare la televiziunile locale

4

Dezvoltarea
antreprenoriatului,
creativității,
inovativității în
cadrul comunității
locale;

 Dezvoltarea/diversificarea accesibilității la informației privind lansarea de afaceri mici și de familie;
 Asigurarea unui proiect de voluntariat privind asistență standardizată în inițierea și derularea afacerilor
mici și familiale, prin atragerea sectorului privat
 Biblioteca antreprenorului – exemple de afaceri pentru întreprinzătorii locali, pe site-ul Primăriei
 Atelierul de afaceri creative – în parteneriat cu sectorul privat
 La Cafeneaua Comunității și la Cafeneaua Economică
 Întâlniri cu specialiști și oameni de afaceri;
 Prezentări de bune practici și lecții de evitat;

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

Primăria Municipiului și
entitățile relevante/
proiect
Primăria Municipiului și
entitățile relevante/
proiect
Primăria Municipiului și
entitățile relevante/
proiect
Primăria Municipiului și
entitățile relevante/
proiect
Primăria Municipiului și
entitățile relevante/
proiect
Primăria Municipiului și
entitățile relevante/
proiect
Primăria Municipiului și
entitățile relevante/
proiect
Primăria Municipiului și
entitățile relevante/
proiect
Primăria Municipiului și
entitățile relevante/
proiecte
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Programe

5

Asigurarea
condițiilor pentru
stabilizarea
comunității

Proiecte
 Seminar de inovare, cu invitati de la Clusterul Cluj IT;
 Piața de afaceri de familie – întâlniri pentru identificare de parteneri, cumpărători de afaceri etc
 Programul de acordare de loturi pentru familii tinere
 Atragerea de finanțări pentru locuințe ANL pentru familii tinere
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Asigurarea
condițiilor și
serviciilor pentru o
comunitate
incluzivă

Proiect privind asistarea familiilor tinere cu specialiști în educație, sănătate, psihologi;
Proiect privind asistarea familiei în amenajarea locuinței;
Familie, armonie, stabilitate – Proiect privind susținerea tinerilor în întemeierea familiei;
Cursuri gratuite de dans în vederea pregătirii nunții;

 Concursuri în familie:
 Concurs de alergare de-a bușilea pentru bebeluși;
 Concurs de alergare între tați cu mamele în brațe;
 Concurs/ antrenament de ”Trecerea Miresei peste Prag”;
 Concurs: ”Noi gătim mai bine”
 În cadrul Cafenelei Comunității:
 Bune și grele în familie – bune practici, sfaturi, schimburi de experiență între familii;
 Trai confortabil cu buget redus;
 Valorile familiei;
 Cazuri de succes și lecții privind Afaceri de și în familie (asociații familiale) și antreprenoriatului în
rândul tinerilor;
 Familii la vârsta de aur – exemple pentru tineri.
Adresabilitatea programului:
 persoanele marginalizate;
 persoanele fără venituri;
 persoanele fără adăpost;
 persoanele supuse violenței domestice;
 persoanele cu dizabilități fizice și psihice;

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

Primăria Municipiului/
proiecte și proiecte în
desfășurare
Primăria Municipiului/
proiecte și proiecte în
desfășurare
Primăria Municipiului/
proiecte
Primăria Municipiului/
proiect
Primăria Municipiului/
proiect

Primăria Municipiului/
proiecte și proiecte în
desfășurare

Primăria Municipiului/
proiecte și proiecte în
desfășurare
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Programe

Proiecte
 copii aflați în situații vulnerabile;
 persoanele vârstnice.
Domeniile vizate:
 asigurarea locuirii;
 asigurarea serviciilor specifice;
 integrare economică și socială.
Proiectele SPAS privind sprijinirea categoriilor de persoane vulnerabile
Proiecte desfășurate de instituțiile de educație

Proiectele asociațiilor Comunităților Roma
Proiectele asociațiilor Comunității Maghiare
Proiectele desfășurate de confesiunile Ortodoxă, Greco-Catolică, Reformată, Neoprotestante
Proiect privind înființarea de structuri de economie socială în domenii relevante pentru Turda și zonele
aferente
Proiect privind înființarea de ateliere protejate în domeniile relevante pentru economia locală
7

Dezvoltarea
mândriei locale

Organizarea Concursului privind unicitatea Turzii
Organizarea Concursului de Fotografie Turdeană
Concurs anual privind istoria Turzii
Concurs privind talentele locale
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Menținerea și

Constituirea Consiliului de Onoare al Municipiului Turda, format din personalități nepolitice, cu reputație

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

Primăria Municipiului/
proiecte în desfășurare
Primăria Municipiului/
proiect Primăria
Municipiului/ proiecte în
desfășurare
Primăria Municipiului/
proiect
Primăria Municipiului/
proiect
Primăria Municipiului/
proiect
Primăria Municipiului/
proiect
Primăria Municipiului/
proiect
Primăria Municipiului/
proiect în pregătire
Primăria Municipiului/
proiect în pregătire
Primăria Municipiului/
proiect în pregătire
Primăria Municipiului/
proiect în pregătire
Primăria Municipiului/
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Programe
dezvoltarea
relațiilor cu
Diaspora turdeană
din țară și
străinătate
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Marketingul
comunității

Proiecte

Coordonator/Parteneri/
Stadiu
proiect

incontestabilă
 Scopul: susținerea municipiului/ comunității prin proiecte scurte, de anvergură mică și medie
 Adresabilitate: turdeni care doresc să facă ceva pentru Turda
 Conducerea consiliului se schimbă la doi ani
 Consiliul generează proiecte anuale/ la doi ani în sprijinul municipiului/ comunității, pe care le
finalizează
 Categorii de proiecte: atragerea de investiții, promovarea potențialului local, invitarea de
personalități, atragerea de sponsorizări, schimburi de experiență etc
Proiectul de asigurare a unui premiu pentru turdenii care vizitează Turda (ex: rezervarea cazării,întâlniri- Primăria Municipiului/
surpriză etc)
proiect
Organizarea de întâlniri anuale ale absolvenților Liceului Mihai Viteazu
Primăria Municipiului/
proiect
Multiplicar deea/ diversificarea proiectului Wekendul Familiei Rațiu
Primăria Municipiului/
proiect
Proiect de dezvoltare a relațiilor cu comunitățile de turdeni din străinătate în vederea gestionării Primăria Municipiului/
problemelor specifce
proiect
Inițierea de proiecte comune finanțate din programele europene și guvernamentale pe temele critice Primăria Municipiului/
(inidezvoltarea antreprenoriatului, dezvoltarea resurselor umane etc), ex:
proiect
 Programul Operațional privind Capitaul Uman
 Fondul Europa pentru Cetățeni
Adaptarea Proiectului Repatriot la specificul comuniăților turdene din străinătate și la condițiile strategiei Primăria Municipiului/
de dezvoltare locală
proiect
Organizarea de întâlniri cu grupurile de turdeni care lucrează în străinătate, cu ocazia sărbătorilor/ Primăria Municipiului/
vacanțelor pe care le petrec în Turda
proiect
Asigurarea unui serviciu de întreținere a mormintelor din Turda ale turdenilor din străinătate
Primăria Municipiului/
proiect
Eveniment anual (marketing):
Primăria Municipiului/
Conferință națională/ internațională privind creșterea demografică și stabilizarea tinerilor pentru
proiect
dezvoltare urbană sustenabilă
Eveniment anual (marketing):
Primăria Municipiului/
Conferința Anuală a Diasporei Turdene
proiect
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Obiectivul strategic nr 2 - Componentele orizontale

1

2

Programe - Componente
orizontale
Parteneriate, alianțe:
interinstituționale,
intersectoriale, teritoriale

Dezvoltarea capacității prin
educație, instruire,
deschidere, schimburi de
experiență

Proiecte
 Cu sectorul privat pentru furnizarea de mobilier urban, echipamente grădinărit etc
 Cu sectorul financiar-bancar privind programe de împrumuturi pentru regenerarea
cartierelor
 Cu RADP pentru programarea anuală a furnizării materialului săditor și asistenței, acolo
unde este necesar
 Cu Primăria pentru îmbunătățirea calității spațiilor publice: alei, locuri de joacă, parcări,
platforme gospodărești, spații verzi etc
 Cu instituțiile culturale pentru regenerarea memoriei și mândriei locale
 Cu școlile pentru o largă diversitate de proiecte culturale și de mediu
 Cu instituțiile de sănătate publică pentru inițiative și programe privind sănătatea publică
 Cu Poliția Locală privind proiectele de bună conduită civică
 Cu Inspectoratul de Stat în Construcții privind asigurarea unui cadru construit estetic,
sigur și valoros
 Cu ALOFM privind flexibilitatea și adaptabilitatea forței de muncă la cererile pieței de
muncă
 Cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru siguranța locuirii
 Cu firme private relevante – întâlniri la cafeneaua comunității pe teme de antreprenoriat
 Cu universitățile care au protocoale de colaborare în cadrul practicii studențești
 Cu confesiunile Ortodoxă, Greco-Catolică, Reformată, Neoprotestante
Proiectele derulate prin școli și licee privind dezvoltarea comunității

Coordonator/Parteneri/
Stadiu
Primăria Turda/ proiecte,
proiecte în pregătire

Primăria Turda, instituții
relevante/ proiecte, proiecte
în pregătire
Proiectele derulate în colaborare cu universitățile privind proiecte de regenerare urbană
Primăria Turda, instituții
relevante/ proiecte, proiecte
în pregătire
Proiectele derulate cu reprezentanții sectorului privat privind
dezvoltarea Primăria Turda, instituții
antreprenoriatului
relevante/ proiecte, proiecte
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Programe - Componente
orizontale

3

Buna guvernare/ guvernare
pe mai multe niveluri

4

Coeziune, competitivitate,
incluziune, sustenabilitate etc.

Proiecte

Coordonator/Parteneri/
Stadiu
în pregătire
Primăria Turda, instituții
relevante/ proiecte, proiecte
în pregătire

Schimburi de experiență între elevii din Turda și:
 Elevi din zonele CUA și PAZIA;
 Elevi din Romănia, din orașe cu profil similar;
 Elevii din alte țări, cu ocazia taberelor de vară;
 Studenții care activează în cadrul stagiilor de practică (a se vedea Obiectivul
Regenerare Urbană).
Abordarea programului de regenerare a comunității la nivel de CUA
Primăria Municipiului,
CUA/ proiect
Abordarea programului de regenerare a comunităților locale/zonale la nivel de PAZIA
Primăria Municipiului,
PAZIA/ proiect
Asigurarea coeziunii la nivelul comunității
Primăria Municipiului,
instituțiile publice/ proiect în
desfășurare
Sprijinirea prin măsuri și proiecte specifice și pe baza atribuțiilor legale, a coeziunii sociale
Primăria Municipiului,
și incluziunii sociale
instituțiile publice/ proiecte
în stadiu de idee, în pregătire
și implementare
Sprijinirea prin măsuri specifice a creșterii calității vieții
Primăria Municipiului,
instituțiile publice/ proiecte
în stadiu de idee, în pregătire
și implementare
Asigurarea sustenabilității politicii de regenerare urbană și a comunității prin inițierea de
Primăria Municipiului,
măsuri și proiecte care:
instituțiile publice/ proiecte
 generează venituri la bugetul local;
 atrag beneficiarii primari și secundari (actorii locali, grupurile țintă de turiști etc) în
implementare;
 răspund intereselor actorilor locali și atrag resursele acestora în implementare;
 prevăd/generează mecanisme de autosusținere;
 contribuie la atractivitatea localității și coeziunea social-economică;
 contribuie la prezervarea resurselor;
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Programe - Componente
orizontale

Proiecte

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

 asigură buna gospodărire a investițiilor (includerea în buget a costurilor întreținerii
investițiilor) etc..
5

6

Utilizarea colaborării cu
sectorul Cercetare-DezvoltareInovare

Colaborarea cu Facultatea de Arhitectură din Cluj-Napoca și Centrul de Cercetare al
Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București, privind cultura locuirii
Colaborarea cu Facultatea de Construcții, Catedra Drumuri și Poduri, Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca, privind soluții de amenajare verticală
Colaborarea cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca privind soluții de economisire a
consumului de energie
Colaborarea cu USAMV și Centrul de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Turda privind soluții
de amenajare a spațiilor verzi în zonele cu locuire colectivă și unifamilială
Gestionarea sustenabilă a
Privind Resursele umane sunt necesare:
resurselor pentru dezvoltare
 Asigurarea colaborării adecvate și transferului de experiență din partea instituțiilro
economică: umane, materiale,
publice implicate către comunitate;
de management, piețe de
 Organizarea de schimburi de experiență, pe teme de interes pentru cetățeni, în țară și cu
desfacere, financiare
orașele înfrățite, în cadrul unor programe specifice etc..
Administrarea Resurselor materiale necesită:
 Asigurarea Bazei de date urbane privind terenurile, clădirile, infrastructura de transport
și echipare tehnico-edilitară (și celelalte date);
 Elaborarea PUG și RLU în GIS;
 Punerea în valoare a patrimoniului construit de locuințe colective și unifamiliale, spații
publice, situri arheologice, infrastructura de transport și echipare tehnico-edilitară etc
 Punerea în valoare (design, organizare, relația cu construcțiile, spațiile publice, căile de
acces/transport etc) a zonelor cu locuire colectivă și unifamilială;
 Punerea în valoare/protejarea a cadrului natural urban;
 Planificarea dezvoltării și întreținerea/modernizarea infrastructurii de transport și de
echipare tehnico-edilitară.
Privind Resursele de management, sunt necesare:
 Asigurarea structurării responsabilităților și lanțurilor de decizie privind regenerarea
comunității;
 Dezvoltarea capacității asociațiilor, firmelor private implicate și a instituțiilor publce
implicate;

Primăria Municipiului,
instituțiile publice/ proiecte
Primăria Municipiului,
instituțiile publice/ proiecte
Primăria Municipiului,
instituțiile publice/ proiecte
Primăria Municipiului,
instituțiile publice/ proiecte
Primăria Municipiului,
instituțiile publice/ proiecte
în pregătire

Primăria Municipiului,
instituțiile publice/ proiecte
în pregătire

Primăria Municipiului,
instituțiile publice/ proiecte
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Programe - Componente
orizontale

7

Energie sustenabilă.

Proiecte
 Asigurarea bazelor de date privind locuirea;
 Configurarea unui sistem de fundamentare tehnică a procesului de luare a deciziilor.
Dezvoltarea Piețelor de desfacere pentru regenerarea comunității necesită:
 Dezvoltarea capacității comunității de a se implica în economia locală: turism,
antreprenoriat divers etc;
 Contribuția comunității la creșterea calității vieții, asigurarea atractivității municipiului
(aspect, estetică, funcționare) pentru turiști.
Managementul Resurselor financiare privind regenerarea comunității presupune:
 Elaborarea Politicii financiare aferente strategiei de dezvoltare, pe baza PUG și RLU și a
politicii de regenerare urbană, aferent zonelor cu locuire colectivă și unifamilială;
 Asigurarea transparenței bugetului;
 Asigurarea colaborării cu instituțiile financiar-bancare pentru identificarea soluțiilor de
finanțare a regenerării fondului de locuințe;
 Articularea inițiativelor publice cu cele în parteneriat public-privat;
 Atargerea sectorului privat și neguvernamental în proiecte relevante.
 Elaborarea strategiei și planului de acțiune privind energia, pentru Municipiul Turda,
eventual la nivel de CUA și PAZIA.
 Asigurarea soluțiilor celor mai eficiente pentru sectorul locuire privind:
 Economia de energie;
 Reabilitarea termică a clădirilor care necesită această operațiune;
 Producerea de energie din surse regenerabile;
 Utilizarea soluțiilor bazate pe energie regenerabilă;
în proiectele din cadrul Obiectivului nr 3 – Regenerarea Comunității

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

Primăria Municipiului,
instituțiile publice/ proiecte

Primăria Municipiului,
instituțiile publice, istituțiile
financiar-bancare, de
asigurări etc/ proiecte

Primăria Municipiului,
asociațiile de locatari/
proiect
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