Obiectivul strategic 1: Turda se reinventează
Politica publică privind Regenerarea Urbană
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Programe
Asigurarea
cadrului de acțiune
și a
documentațiilor
de planificare a
dezvoltării urbane

Proiecte
Elaborarea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare Integrată a Municipiului Turda 2017-2023-2030.
Elaborarea și aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Integrată pentru Municipiul Turda.
Asigurarea/ completarea bazei topografice a rețetelor tehnico-edilitare la scara întregului municipiu

Întăbularea integrală a domeniului public și privat al Municipiului Turda
Elaborarea și aprobarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism pentru
Municipiul Turda, cu asigurarea:
 Elaborarea studiilor de fundamentare conform legii, la care se adaugă, potrivit naturii stațiunii balneare:
harta de zgomot, studiul hidrografic și studiul geotehnic și privind resursele naturale ale subsolului
(importante pentru statutul de stațiune balneară);
 Asigurarea bazei de date urbane;
 Elaborarea schemei directoare de dezvoltare a municipuiului;
 Stabilirea și rezervarea coridoarelor și zonelor destinate serviciilor de interes public: drumuri, rețele
tehnico-edilitare și dotări aferente, zone speciale (riscuri naturale, dotări militare, situri arheologice, zone
cu risc tehnic etc)
 Sistemului de integrare a PUD/PUZ în formate compatibile (soft);
 Actualizarea sistemului de zonare fiscală și coroborare cu sistemul notarial corespunzător;
 Asigurarea sistemului de monitorizare a CU și AC;
 Asigurarea sistemului de HCL-uri privind implementarea;
 Asigurarea sistemului de ghișeu unic și de autorizare directă (fundamentare, proceduri, condiții,
responsabilități etc);
 Dezvoltarea sistemului de management al proprietăților (terenuri și clădiri);
 Conectarea bazelor de date privind persoanele fizice și juridice cu abonamentele la servicii publice;

Coordonator/Parteneri/
Stadiu
Primăria Municipiului/
în elaborare
Primăria Municipiului/
în elaborare
Primăria Municipiului,
operatorii de servicii
publice/ în pregătIre
Primăria Municipiului/
în elaborare
Primăria Municipiului/
proiect
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Programe

Proiecte

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

 Elaborarea politicii fiscale a municipiului.
Adecvarea organizării interne a Primăriei Municipiului Turda pentru implementarea strategiei și a planurilor
de dezvoltare.
Servicii de consultanță pt. elaborarea documentației de finanțare în vederea eficientizării activității
organizaționale și managementul integrat cu entitățile subordonate.
Servicii de consultanță pentru pregatirea și elaborarea aplicațiilor în vederea accesării de fonduri prin
programele cofinanțate de Uniunea Europeană.
Elaborarea de SF pentru organizarea zonelor critice:
 SF sistematizare zona Piața Micro III;
 SF sistematizare zona Materna.
Elaborarea și aprobarea Planurilor Urbanistice Zonale pentru zonele critice pentru dezvoltarea
municipiului: zonele cu valoare istorică și ambientală, zonele de intrare în municipiu, Valea Arieșului, Valea
Racilor, zonele cu potențial turistic care leagă Salina Turda, ștrandul, zonele de sărătură și lacuri, etc.
Elaborarea Registrului Spațiilor Verzi din Municipiul Turda.
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Regenerarea
zonelor de locuit

Elaborarea HCL privind Carta Regenerării urbane – plan de măsuri sectoriale de regenerare a cadrului
construit și natural la nivelul municipiului Turda.
Elborarea politicii publice privind dezvoltarea terenurilor: managementul averii municipale, managementul
pachetului de terenuri și clădiri adresate atragerii de investiții/investitori, sistem de impozitare, sistem de
facilități, parteneriate în politica de proprietăți pentru dezvoltare economică, etc.
Organizarea pe subzone ale municipiului a unor structuri asociative adresate regenerării urbane și
regenerării comunității:
 La nivelul cartierelor;
 La nivel de zone cu locuire unifamilială.
Regenerarea cartierelor de locuințe colective:
 Studierea unui program de întreținere/ reparații/ reparații capitale la fațade și clădiri proprietate privată
(persoane fizice și persoane juridice);
 Reabilitarea termică prin anvelopare a blocurilor de apartamente, cu finanțare din “Operațiunea A-Clădiri
rezidenţiale în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3”;
 Reabilitarea prudentă a locuinţelor colective din zona centrală istorică a Municipiului Turda;

Primăria Municipiului/
în lucru
Primăria Municipiului/
în lucru
Primăria Municipiului/
în lucru, prevăzut în
buget 2017
Primăria Municipiului/
în lucru, prevăzut în
buget 2017
Primăria Municipiului/
proiect
Primăria Municipiului/
în lansare
Primăria Municipiului/
în lucru
Primăria Municipiului/
proiect
Primăria Municipiului/
în lucru

Primăria Municipiului/
etapa de intenție sau
etape de proiect în
elaborare
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Proiecte
 Identificarea de soluții pentru finanțarea de către asociațiile de proprietari a operațiunilor de întreținere/
reparații/ reparații capitale la fațade și clădiri proprietate privată;
 Stabilirea sistemului de inspecție a calității/siguranței clădirilor de locuit, sub aspectul interesului public
(sănătate, siguranță, etc.), precum și a unui sistem de taxare a aspectelor neadecvate și conformare la
cerințele legale;
 Asanarea și reorganizarea zonelor de depozitare neadecvată/ ilegală a deșeurilor, clădirilor insalubre din
cadrul cartierelor de locuințe;
 Asigurarea colaborării tehnice, logistice și a materialului săditor (copaci, arbuști, gard verde, flori) și a
inițiativelor în parteneriat Primărie-RADP-Asociații proprietari privind amenajarea spațiilor verzi aferente
locuințelor colective;
 Asigurarea mobilierului urban în parteneriat cu asociațiile de proprietari: bănci, jardiniere, coșuri de
gunoi, elemente de artă urbană, etc.;
 Organizarea modernizării spațiilor publice în cadrul cartierelor: alei, parcaje, locuri de joacă, spații de
odihnă, zone de sport, platforme gospodărești, depozitarea deșeurilor;
 Reconversia clădirilor abandonate în dotări pentru cartier (comerț, sănătate, alimentație publică, etc.);
 Identificrea de spații suplimentare de parcare, asanarea zonelor cu garaje fără autorizație și
supradimensionate, utilizate ca depozite, etc.;
 Asigurarea iluminatului public de calitate.
Regenerarea Zonelor cu locuire în clădiri cu valoare istorică și ambientală:
 Studierea unui program de întreținere/ reparații/ reparații capitale la fațade și clădiri proprietate privată
(persoane fizice și persoane juridice);
 Identificarea de soluții pentru finanțarea de către asociațiile de proprietari a operațiunilor de întreținere/
reparații/ reparații capitale la fațade și clădiri proprietate privată;
 Stabilirea sistemului de inspecție a calității/siguranței clădirilor de locuit, sub aspectul interesului public
(sănătate, siguranță, valoare istorică și ambientală, etc.), precum și a unui sistem de taxare a aspectelor
neadecvate și conformare la cerințele legale;
 Asanarea și reorganizarea zonelor de depozitare neadecvată/ ilegală a deșeurilor, clădirilor insalubre;
 Asigurarea colaborării tehnice, logistice și a materialului săditor (copaci, arbuști, gard verde, flori) și a
inițiativelor în parteneriat Primărie-RADP-Asociații proprietari privind amenajarea spațiilor verzi aferente
locuințelor unifamiliale, potrivit caracterului zonei;
 Asigurarea mobilierului urban în parteneriat cu asociațiile de proprietari, la nivel de străzi/ zone: bănci,

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

Primăria Municipiului/
proiect
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Proiecte
jardiniere, coșuri de gunoi, elemente de artă urbană, etc.;
 Organizarea modernizării spațiilor publice din zonele cu locuire unifamilială potrivit caracterului acestora;
 Reconversia clădirilor abandonate în dotări pentru zonă (comerț, sănătate, alimentație publică, etc.);
 Identificrea de spații suplimentare de parcare, asanarea zonelor cu garaje fără autorizație și
supradimensionate, utilizate ca depozite, etc. după caz;
 Asigurarea iluminatului public de calitate, a iluminatului arhitectural.
Regenerarea Zonelor cu locuire socială:
 DALI reabilitare și eficientizare energetică blocuri Piața Republicii nr.43, str. Libertății nr.2;
 Studierea unui program de întreținere/ reparații/ reparații capitale la fațade și clădiri de locuințe sociale;
 Întărirea organizării și administrării utilizării locuințelor sociale de către primărie;
 Gestionarea conformării la reglementările de siguranță și sănătate publică a utilizatorilor;
 Stabilirea sistemului de inspecție privind utilizarea locuințelor sociale, precum și privind calitatea/
siguranța clădirilor de locuit, sub aspectul interesului public (sănătate, siguranță, etc.), precum și a unui
sistem de taxare a aspectelor neadecvate și conformare la cerințele legale;
 Asanarea și reorganizarea zonelor de depozitare neadecvată/ ilegală a deșeurilor, clădirilor insalubre din
cadrul zonele cu locuințe sociale;
 Asigurarea colaborării tehnice, logistice și a materialului săditor (copaci, arbuști, gard verde, flori) și a
inițiativelor în parteneriat Primărie-RADP privind amenajarea spațiilor verzi aferente locuințelor sociale;
 Asigurarea mobilierului urban: bănci, jardiniere, coșuri de gunoi, elemente de artă urbană, etc.;
 Organizarea spațiilor publice în cadrul cartierelor: alei, parcaje, locuri de joacă, spații de odihnă, zone de
sport, platforme gospodărești, depozitarea deșeurilor;
 Reconversia clădirilor abandonate în dotări pentru cartier (comerț, sănătate, alimentație publică, etc.);
 Asigurarea iluminatului public de calitate.
Dezvoltări noi de zone rezidențiale:
 Asigurarea și controlul implementării conforme a Planurilor Urbanistice Zonale aferente noilor dezvoltări;
 Asigurarea că noile dezvoltări contribuie la creșterea valorii proprietății, susțin calitatea de stațiune
balneară și oraș istoric și turistic;
 Asigurarea prealabilă a infrastructurii de acces;
 Asigurarea posibilității de echipare prealabilă/ simultană cu rețelele tehnico-edilitare;
 Asigurarea posibilității de deservire cu serviciile urbane conform legii;
 Asigurarea de zone cu loturi pentru locuințe pentru tineri între 18-35 de ani (Legea nr. 15/2003,

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

Primăria Municipiului/
proiect de dezvoltare a
pachetului actual de
intervenție

Primăria Municipiului/
în pregătire
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3

4

Proiecte
republicată în 2014) și pregătirea a 3 proiecte tip pentru construcţia de locuinţe, proiecte care să poată fi
utilizate gratuit.
Elaborarea inventarului averii municipale.

Managementul
proprietăților
vacante/degradate Elaborarea de fișe privind terenurile și clădirile vacante și atragerea proprietarilor în procesul de
(terenuri și clădiri) valorificare a acestora.
Stabilirea sistemului de inspecție a calității/siguranței terenurilor și clădirilor vacante, sub aspectul
interesului public (sănătate, siguranță, valoare istorică și ambientală etc), precum și a unui sistem de taxare
a aspectelor neadecvate și conformare la cerințele legale.
Asanarea și întreținerea igienei clădirilor și terenurilor neocupate, obligatorie pentru proprietari.

Regenerarea
rețelei de spații
publice

Anveloparea în sistem de organizare de șantier a clădirilor care periclitează siguranța publică și estetica
orașului, asigurarea de către proprietar a pazei și obligativitatea programului de reparații capitale și punere
în funcțiune a clădirii sau promovarea pe piața imobiliară.
Elaborarea HCL cu sistemul de inspecție, control, implementare și penalizare a proprietarilor care nu
întrețin în mod adecvat clădirile și terenurile.
Dezvoltarea serviciilor privind întreținerea clădirilor și terenurilor și a sistemului de asigurare a acestora în
cazul în care proprietarii nu se pot conforma programului rezultat în urma inspecției.
Organizarea anuală a Târgului de proiecte de dezvoltare, în vederea atragerii partenerilor, clienților,
investitorilor adecvați pentru interesele de dezvoltare a municipiului.
Proiectul Oraș Verde-Oraș Curat, finanțat prin “POR, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban
şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” va implementa următoarele
măsuri:
 alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
 amenajare spații verzi ( modelarea terenului, gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori);
 crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate; (ex. zone special amenajate pentru sport,
locuri de joacă pentru copii, etc.);
 achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri
sanitare, spaţii pentru întreţinere/ vestiare, scene.
Amenajarea spațiilor publice, cu asigurarea esteticii urbane adecvate și a condițiilor de exploatare în
siguranță pentru toate categoriile de utilizatori:

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

Primăria Municipiului/
proiect în desfășurare
Primăria Municipiului/
proiect
Primăria Municipiului/
proiect
Primăria Municipiului/
proiect
Primăria Municipiului/
proiect
Primăria Municipiului/
proiect
Primăria Municipiului/
proiect
Primăria Municipiului/
proiect
Primăria Municipiului/
în pregătire

Primăria Municipiului/
proiect
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Regenerarea zonei
centrale, a zonelor
și obiectivelor cu
valoare de
patrimoniu și
ambientală

Proiecte
 circulații pietonale, scuaruri, piațete, degajamente, piețe publice, accesele la dotările și instituții de
interes și utilizare publică, spații de intersecție cu traseele de mijloace de transport, etc.;
 terase deschise și platforme aferente dotărilor sportive, culturale și de spectacol, spațiilor comerciale,
expoziționale și dotărilor de alimentație publică, piețelor agro-alimentare, aglomerări de public, etc.;
 parcuri urbane, zone de promenadă, zone verzi pentru plimbare, odihnă și sporturi ușoare;
 zone publice cu funcțiuni personalizate: odihnă, șah, terenuri minimale pentru sporturi ușoare, piste
skate, lectură, joacă pe diverse grupe de vârstă, etc.;
 zonele verzi de-a lungul malurilor Văii Arieșului și Văii Racilor;
 mobilier urban, artă urbană, fântâni decorative, punerea în valoare a monumentelor de for public;
 asigurarea relației cu zonele verzi, includerea amenajărilor verzi în spațiul public;
 iluminat stradal și arhitectural al fațadelor clădirilor;
 sisteme de semnalizare privind instituțiile, obiectivele importante și dotările de interes public;
 sisteme de afișaj și panouri publicitare cu design modern.
 Organizarea și dotarea adecvată a sistemului de piețe de produse agro-alimentare moderne și salubre, cu
prețuri și taxe mici, producători și marfă de calitate, expusă spre vânzare în condiții de maximă siguranță
alimentară, sisteme de depozitare potrivit legii, modalități de promovare a unui brand specific ,,Produs de
Turda”.
 Intervenții punctuale:
 Amenajare punct sacrificare obor;
 Reparații capitale grupuri sanitare Piața Centru și Micro.
Elaborarea și aprobarea de Planuri Urbanistice Zonale și de Detaliu pentru zonele de patrimoniu istoric:
 zona centrală (actualizare);
 zonele cu valoare istorică și ambientală;
 zonele cu patrimoniu istoric industrial.

Reamenajarea adecvată a zonelor de influență/ de protecție a monumentelor istorice, siturilor arheologice,
zonelor cu valoare istorică, estetică, ambientală, etc . și mobilizarea acestora în circuitul public și economic
urban: zone de spectacol artistic stradal, zone cu galerii de artă, zone cu mâncare tradițională stradală,
zone cu anticariate și magazine de antichități, birouri firme, etc.
Atragerea categoriilor profesionale/ economice specifice prin facilități și condiții în regulamentele de

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

Primăria Municipiului/
în pregătire

Primăria Municipiului/
proiect

Primăria Turda/ proiect

Primăria Turda/ proiect
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8

Regenerarea
spațiilor verzi:
elemente naturale
și zone amenajate

Reorganizarea
zonelor de acces în
oraș

Dezvoltarea
sectorului
universitar

Proiecte
urbanism aferente.
Operațiuni de restaurare a locuințelor în clădirile istorice și în zonele cu valoare ambientală, etc. și
convertirea acestora în locuințe scumpe și de lux.
Atragerea utilizatorilor capabili să achiziționeze și să întrețină aceste locuințe/ apartamente, în vederea
asigurării sustenabilității operațiunilor de restaurare.
Restaurarea obiectivelor istorice și mobilizarea acestora în circuitul public și economic urban.
Elaborarea și aprobarea unui concept privind amenajarea spațiilor verzi, în colaborare cu USAMV, cu
asigurarea unui set de condiții în respectul vecinătății cadrului natural valoros, al elementelor naturale
valoroase în cadrul orașului, precum și a relației între acestea, patrimoniului construit și zonele mai nou
edificate pentru realizarea unui peisaj urban valoros, armonios.
Elaborarea și aprobarea regulamentelor și a unui Ghid cu soluții de amenajare personalizată a spațiilor
verzi din cartierele cu locuințe colective.
Elaborarea proiectului de reamenajare a parcului Spitalului Municipal, în cadrul practicii de vară a
studenților de la USAMV.
Elaborarea și aprobarea unui Ghid cu soluții pentru înverzirea spațiului public în zonele cu locuințe
unifamiliale.
Elaborarea și aprobarea regulamentelor și a unui Ghid cu soluții de amenajare a spațiilor verzi din zonele
industriale.
Elaborarea și aprobarea regulamentelor și a unui Ghid cu soluții de amenajare a spațiilor verzi pe traseele
intravilane ale Văii Arieșului și Văii Racilor.
Elaborarea și aprobarea de Planuri Urbanistice Zonale și de Detaliu, urmate de proiectele tehnice aferente,
pentru Zonele de intrare în oraș pe căile rutiere – carte de vizită pentru vizitatori, turiști, etc.
Elaborarea și aprobarea de Planuri Urbanistice Zonale și de Detaliu, ulterior a proiectelor tehnice, pentru
Zonele aferete sistemelor de transport interurban (autogară, puncte de interferență între mijloacele de
transport rutier publice, turistice, ciclism) – carte de vizită pentru vizitatori, turiști, etc.
Înființarea Facultății de Balneologie (reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii nefinalizate a Casei de
Cultură de la Turda)
Explorarea posibilităților de înființare în municipiu a unor secții ale universităților din Cluj-Napoca în
domenii relevante pentru nevoile Zonei Metropolitane și cele legate de nevoile de dezvoltare ale
municipiului Turda, respectiv în domeniile:
 tehnologia informațiilor și telecomunicații;

Coordonator/Parteneri/
Stadiu
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect

Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ în
pregătire
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect

Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect
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Modernizarea
dotărilor de
educație

Proiecte
 agricultură, horticultură, peisagistică;
 restaurare patrimoniu;
 servicii în turism și industria ospitalității;
 gastronomie, industrie alimentară;
 industrii creative, design (sticlărie, ceramică, marochinărie, design interior);
 sporturi extreme și turism de aventură;
 tehnologii și servicii de sudură.
Elaborarea de Studii de fezabilitate și alte studii:
 D.A.L.I. reabilitare și modernizare Școala Teodor Murășanu - str. Dr.I. Rațiu, nr.53;
 D.A.L.I. reabilitare clădire Școala Avram Iancu (și schimbare destinație atelier în spațiu after school);
 D.A.L.I. reabilitare clădiri Școala Profesională Poiana;
 D.A.L.I. reabilitare clădiri Liceul Teoretic Liviu Rebreanu;
 D.A.L.I. reabilitare clădiri Colegiul Emil Negruțiu.
Echipare și dotare diversă la:
 Școala Teodor Murășanu;
 Școala Avram Iancu;
 Școala Profesională Poiana;
 Școala Horea, Cloșca și Crișan;
 Colegiul Național Mihai Viteazul;
 Colegiul Dr.I. Rațiu;
 Colegiul Tehnic Turda;
 Liceul Josika Miklos;
 Grădinița Dr.I. Rațiu.
Lucrări de reparații capitale la:
 Colegiul Emil Negruțiu;
 Școala Andrei Șaguna;
 Școala Teodor Murășanu;
 Școala Ioan Opriș;
 Școala Avram Iancu;
 Grădinița Dr.I. Rațiu;

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

Primăria Turda/
prevăzute în buget 2017

Primăria Turda/
prevăzute în buget 2017

Primăria Turda/
prevăzute în buget 2017
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10 Modernizarea și
adecvarea
serviciilor medicale
și de sănătate
publică

Proiecte
 Grădinița Căsuța Piticilor;
 Grădinița Poiana cu Castani;
 Grădinița Sfânta Maria;
 Grădinița Prichindelul Isteț.
Reabilitarea, eficientizarea energetică și modernizarea infrastructurii educaționale (școli, licee tehnice) – cu
finanțare din POR 2014-2020, Axa 3, P.I. 3.1.B sau Axa 10.
Reconversia clădirilor de învățământ neutilizate pentru funcțiuni noi (Centru pre-incubare de afaceri și
Incubator de afaceri, centre de instruire în afaceri etc)
Atragerea elevilor din zonele rurale în învățământul liceal, cu perspectiva pregătirii loc simultane pentru
sectoarele economice relevante (în acord cu angajatorii relevanți) și/sau în lansarea de mici afaceri
Modernizarea Spitalului Municipal, cu finanțare din ”POR, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de
sănătate şi sociale”:
 ambulatoriu – reabilitarea, extinderea şi dotarea acestuia;
 unitatea de primiri urgenţe – extinderea, modernizarea şi dotarea UPU;
 consultanță în vederea completării sistemului de încălzire cu pompe de căldură;
 consultanță în vederea realizării Planului general de investiții în Unitatea Sanitară Publică cu Paturi;
 reamenajarea parcului spitalului.
Pachete de măsuri adresate grupurilor vulnerabile, expuse la riscuri de îmbolnăvire (ex: boli pulmonare,
etc.) și de prevenție pe domeniile relevante.
Diversificarea serviciilor medicale în legătură cu turismul:
 servicii medicale personale;
 servicii de intervenții de urgență.
Modernizarea dotărilor și echipării serviciilor de ecarisaj.

Identificarea de zone și soluții urbanistice și tehnice pentru asigurarea extinderii funcțiunii de cimitir.

11 Modernizarea și
diversificarea

Reactualizare Studiu de fezabilitate Sală de sport competițională la nivel internațional str. Stadionului,
nr.14, cu finanțare din programul Companiei Naționale de Investiții.

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

Primăria Turda/ proiect
și în pregătire
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/
prevăzute în buget și
proiecte în elaborare

Primăria Turda, Spitalul
Municipiului/ proiecte în
pregătire
Primăria Turda, Spitalul
Municipiului/ proiecte în
pregătire
Primăria Turda, Serviciul
Ecarisaj/ în
implementare
Primăria Municipiului,
RADP, bisericile locale/
proiect
Primăria Turda/în
pegătire/solicitare
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Programe
dotărilor sportive

12 Diversificarea și
adecvarea
serviciilor sociale

Proiecte
Diversificarea funcțiunilor și dotărilor pentru sportul de masă, recreere și turism/ loisir urban/ zonal.
Amplasarea de platforme de fitness în cartiere, pentru cetățeni, pe diverse grupe de vârstă și grade
aferente de dificultate.
Dezvoltarea de dotări și amenjări sportive pentru amatori în cuplaj cu dezvoltările turistice.
Dezvoltarea rețelei de dotări și amenajări sportive pentru cantonamente sportive și recuperare sportivă.
Asigurarea dotărilor sportive pentru competiții în sporturi care pot constitui instrumente de marketing
urban.
Dezvoltarea de dotări și amenjări sportive pentru antrenament în sporturi extreme și turism de aventură.
Sprijinirea categoriilor de persoane vulnerabile:
 persoanele marginalizate;
 persoanele fără venituri;
 persoanele fără adăpost;
 persoanele supuse violenței domestice;
 persoanele cu dizabilități fizice și psihice;
 copii aflați în situații vulnerabile;
 persoanele vârstnice.
Asigurarea serviciilor generale pentru cazurile sociale:
 Cantina de Ajutor Social;
 Serviciul de Asistență Medicală;
 Centrul de Igienă.
Sprijinirea tinerilor cu vârste cuprinse între 14 şi 35 de ani, prin Centrul de Tineret, cu următoarele categorii
de servicii:
 modalități de socializare și petrecere a timpului liber;
 consiliere socială;
 suport emoțional și consiliere psihologică;
 orientare și integrare școlară și profesională;
 informare și orientare.
Asistarea victimelor violenței domestice în cadrul Centrului de Consiliere/Adăpost pentru femei și copii,
victime ale violenței domestice, cu servicii de:
 consiliere socială și familială;
 consiliere psihologică;

Coordonator/Parteneri/
Stadiu
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/program
permanent, finanțat din
bugetul local

Primăria Turda/program
permanent, finanțat din
bugetul local
Primăria Turda/program
permanent, finanțat din
bugetul local

Primăria Turda/program
permanent, finanțat din
bugetul local
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Proiecte
 consultanță și suport juridic;
 servicii de adăpost;
 orientare și informare.
Asigurarea Locuinței protejate pentru persoanele cu ușoare probleme de sănătate mintală, respectiv cu
servicii privind:
 găzduire și hrană;
 asistență și îngrijire;
 incluziune familială și comunitară;
 consiliere psihologică și juridică;
 socializare;
 asistență medicală primară;
 asistență socială;
 terapie ocupațională și ergoterapie.
Asigurarea serviciilor prioritare în cadrul Centrului social de urgență pentru persoane fără adăpost „Șansa
unei vieți decente”, cu o capacitate de 50 locuri, pentru:
 persoane care solicită locuință socială;
 persoane care solicită locuințe din fondul locativ de stat;
 persoanele aflate în chirie în casele naționalizate;
 tineri dezinstituționalizați (circa 14 tineri pe an);
Centrul asigură servicii sociale, psihologice, medicale și de îngrijire.
Asigurarea serviciilor medicale petru copiii aflați în situații vulnerabile, respectiv din categoriile preșcolari și
școlari, din 3 dispensare școlare și un dispensar stomatologic din unitățile de învățământ arondate
(unitățile de învățământ din Turda):
 Servicii de profilaxie primară: efectuarea triajului, efectuarea vaccinărilor, examinări medicale periodice
și de bilanț, educație sanitară;
 Servicii de profilaxie secundară: consultații și tratamente medicale efectuate preșcolarilor și elevilor.
Asigurarea sprijinului și asistenței de specialitate pentru persoanele vârstnice prin:
Centrul de Zi care furnizează:
 consultații și tratamente medicale;
 consiliere psihologică;
 kinetoterapie și masaj;

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

Primăria Turda/program
permanent, finanțat din
bugetul local

Primăria Turda/program
permanent, finanțat din
bugetul local

Primăria Turda/program
permanent, finanțat din
bugetul local

Primăria Turda/program
permanent, finanțat din
bugetul local
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Programe

13 Modernizarea
dotărilor și
serviciilor culturale

Proiecte
 exerciții de recuperare medicală și de menținere în sala special amenajată;
 activități cu caracter recreativ și acțiuni organizate cu diferite ocazii (excursii, activități tematice,
aniversare zile de naștere, etc.);
Centrul de îngrijiri la domiciliu care furnizează:
 servicii sociale;
 consiliere juridică și administrativă;
 servicii sociomedicale – de îngrijire;
 servicii medicale – consultații și tratamente medicale.
Identificarea posibilităților pentru organizarea și amenajarea de locuințe sociale
Inființarea unei noi locuințe protejate pentru persoanele cu dizabilități neuropsihice
Înființarea unei noi creșe
Înființarea unui Centru Respiro
Dotarea și echiparea Muzeului de Istorie cu:
 Echipamente multimedia;
 Facilități de restaurare-conservare;
 Amenajarea spațiului expozițional Lapidarium în aer liber
 Extindere activitate și spații în clădirea fostei Judecării
 Secții pentru perioadele începând cu Evul Mediu până în prezent
 Amenajarea Centrului Cultural: Galeria de Artă modernă, ateliere pentru amatori, copii etc
 Tehnologie expunere
 Sisteme de climatizare, de monitorizare
 Spații pentru vânzarea de albume și suveniruri
Modernizarea "Teatrului Aureliu Manea" prin:
 Renovarea integrală a clădirii (clădire de patrimoniu istoric);
 Dotarea cu echipamente multimedia, tehnologie și efecte de spectacol;
 Amenajarea de săli pentru ateliere de teatru;
 Amenajarea Sălii Studio pentru spectacole de anvergură mică și medie;
 Organizarea Festivalului Internațional Tematic de Teatru de la Turda.
Dotarea și echiparea Bibliotecii Municipale "Teodor Murășanu"cu:
 Eradicarea problemelor legate de igrasie, la Sediul central și la Secția pentru Copii;
 Asigurarea unui spațiu adecvat funcționării bibliotecii și serviciilor specifice pentru toate cele trei puncte

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect

Primăria Turda/ proiect

Primăria Turda/ proiect
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Proiecte
de lucru: depozitarea cărților, stocarea adecvată a informației electronice și funcționarea în rețelele de
bibioteci virtuale, spații pentru relațiile cu publicul și diversele categorii de cititori, cafenea literară,
prezentări de carte, dezbateri, evenimente, activități specifice cu copiii;
 Echipamente multimedia.
Asigurarea unei noi locații pentru Casa de Cultură a Municipiului Turda, în clădirea reamenajată a fostei
Judecătorii, locație care să asigure spațiile necesare desfășurării adecvate a activităților:
repetiții,
 Activitățile curente ale formațiilor, cercurilor, cluburilor;
 Organizarea de spectacole, întâlniri, ateliere de lucru;
 Administrarea evenimentelor culturale de mare anvergură ale municipiului
SF - Amenajarea Capelei Municipale Turda

Realizare grup sanitar pentru turiști la Mănăstirea Mihai Vodă
14 Regenerarea
zonelor industriale

15 Asigurarea
infrastructurii,
dotărilor și
serviciilor în
sprijinul mobilității
urbane

Formarea grupului de inițiativă în cadrul Grupului de lucru privind Regenerarea Economică, în vederea
adoptării pachetelor de măsuri necesare revitalizării zonelor industriale.
Elaborarea și aprobarea Planurilor Urbanistice Zonale privind zonele industriale ale municipiului.
Identificarea proprietarilor și implicarea acestora în proiectul de revitalizare a zonelor industriale.
Îmbunătățirea calității spațiilor publice și zonelor verzi, îmbunătățirea accesibilității.
Asanarea zonelor insalubre din zona industrială.
Ecologizarea terenurilor industriale/ foste industriale poluate/ infestate.
Gestionarea restaurării monumentelor de arhitectură industrială și a introducerii acestora în circuitul
economic/ turistic al municipiului/ zonei.
Echiparea zonelor industriale cu infrastructurile de acces și tehnico-edilitară necesare, adecvate.
Pachetul de măsuri strategice:
 demersuri la nivel central pentru realizarea centurii ocolitoare care va scoate tot traficul greu din Turda;
 direcţionarea resurselor bugetare locale pentru asfaltarea tuturor străzilor din Turda;
 prioritizarea lucrărilor se va realiza pe baza unui studiu de specialitate şi a consultării publice;
 atragerea de fonduri de la bugetul central prin PNDL, de la Consiliul Judeţean Cluj prin alocări directe şi
din fonduri europene pentru a realiza investiţii în drumuri.

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

Primăria Turda/ proiect

Primăria Turda/ în
elaborare, cu finanțare
Consiliul Județean
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ proiect
Primăria Turda/ în
implementare
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Programe

Proiecte
Examinarea scenariilor privind Amenajarea șoselei de centură a Municipiului Turda
Examinarea posibilităților de fluidizare a traficului la intrările în municipiu prin traversarea drumului prin
pasaje pietonale subterane sau supraterane
D.A.L.I. reabilitare și modernizare infrastructura rutieră și de utilități din corpul drumului în Băile Turda.

Modernizarea tronsonului: Str Bogata – spre Mănăstirea Mihai Vodă (cca 2 km)
Traseu velo turistic pe traseul: Salina - Castru Roman - Cheile Turzii, pe digul de lângă Arieș, cu asigurarea
conectării obiectivelor turistice din jurul Turzii la ansamblul rețelei de piste de biciclete
Evaluarea scenariului alternativ la soluția cu transport pe biciclete și funicular, respectiv utilizarea unei flote
de mici dimensiuni de mașinuțe cu tracțiune electrică pentru transportul turiștilor
Campanie de promovare (campanie, evenimente, cursuri etc) în rândul cetățenilor a avantajelor de a utiliza
bicicleta pentru deplasările în oraș și în zonă
Campanie de promovare (campanie, evenimente, cursuri de întreținere, centre de închiriere etc) în rândul
persoanelor vârstnice (și pentru toți doritorii) a utilizării tricicletelor mari pentru transport personal, făcut
piața etc
Asanarea, reorganizarea și modernizarea spațiului public în zonele cu locuire colectivă, cu asigurarea
numărului crescut de parcaje (pe cât posibil în afara incintelor de blocuri), a spațiilor verzi, locurilor de
joacă și de odihnă, platformelor gospodărești etc.
Înființarea unei companii municipale de transport local.
Încheierea unui CSP în conformitate cu Reg CE 1370/2007.
Achiziție mijloace de transport ecologice (20 autobuze).
Implementarea sistemului de e-ticketing și informatizare dinamică stații TP.
Modernizarea stațiilor de TP.
Modernizarea autobazei și dotare cu echipamente mentenanță.
Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană pentru zona industrială.
Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană pentru zona estică a orașului.
Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană pentru zona centrală.
Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană pentru zona de vest – str. Clujului.

Coordonator/Parteneri/
Stadiu
Primăria Turda/ proiect
de inclus în PMUD
Primăria Turda/ proiect
de inclus în PMUD
Primăria Turda/DALI în
elaborare, POR, Axa 7,
P.I 7.1.
Primăria Turda/ proiect
de inclus în PMUD
Primăria Turda/ proiect
de inclus în PMUD
Primăria Turda/ proiect
de inclus în PMUD
Primăria Turda/ proiect
de inclus în PMUD
Primăria Turda/ proiect
de inclus în PMUD
Primăria Turda/ proiect
de inclus în PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
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Proiecte
Modernizare coridor alternativ pentru mobilitatea locuitorilor în zona de vest a orașului – str. Gh. Barițiu
Modernizare coridor alternativ pentru mobilitatea locuitorilor în zona de vest a orașului – str. Al.I. Cuza și
dezvoltare legatură cu str. Clujului.
Reabilitare și modernizare infrastructura rutieră în Baile Turda.
Dezvoltare coridor de mobilitate integrată în zona de est – str. Câmpiei.
Modernizare str. Războieni, str. Petru Maior și lărgire pod Arieș.
Modernizare infrastructura rutieră în zona malului stâng Arieș.
Modernizare str. Constructorilor și Aleea Plopilor pentru mobilitate crescută pietonală și auto.
Modernizare str. Fabricii.
Modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale în zona rezidențială de sud vest a orașului – str. Panait
Cerna, Ana Ipătescu, Cheii, Funicularului, Săndulești, Cetatea Romană.
Modernizare infrastructura rutieră și pietonală zona Potaissa: Str. Traian - Crisan - Potaissa - Horea - Cloșca
- Constantin Brâncoveanu.
Modernizare infrastructura rutierp și pietonală zona rezidențială de nord-vest: Str. Ion Sion, Anton Pann,
Timotei Cipariu, Salinelor, Vasile Lupu, Decebal, Matei Basarab, Mihail Kogălniceanu.
Modernizare infrastructura rutieră și pietonală zona rezidențială de vest: Str. Cucului, Rândunicii, Ogorului,
Hotarului, Spiru Haret, Ștefan Furtună.
Modernizare infrastructura rutieră pentru dezvoltarea zonei de sud-vest a orașului - Str Nicolae Teclu,
Chimiștilor, Arieșul, Zidarilor.
Modernizare infrastructura rutieră în zona centrală: Str. Gh. Șincai, Nicolae Vlăduțiu, Sirenei, Ion Creangă.
Modernizare str. Hatțgului - str. I.L. Caragiale.
Modernizare str. Intrarea Armatei.
Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zona fostei Uzine Chimice Turda.
Pista de biciclete pentru conexiunea Băile Turda - Salina Turda.
Implementarea unui sistem de bike-sharing.
Amenajarea unui coridor de mobilitate velo și pietonală pe malul Arieșului și modernizare punte Parc
Municipal.
Pista de biciclete pentru conexiunea dintre Castrul Potaissa și zona Centrală.
Pista de biciclete pentru conexiunea dintre Parcul Turda Nouă și Piața Republicii prin Str. Nicolae Iorga.
Coridor shared-space între Piața Republicii și Str. Dr.I. Rațiu prin amenajarea aleilor partajate auto-velopietonal - Str. Mircea cel Bătrân, B.P. Hașdeu și puntea dintre ele.

Coordonator/Parteneri/
Stadiu
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
15

Programe

16 Asigurarea
infrastructurii și
dotărilor tehnicoedilitare și

Proiecte
Banda ciclabilă Str. Mihai Viteazul.
Reconfigurare intersecție str. Traian - Str. Alba Iulia.
Reconfigurare intersecție str. Andrei Mureșanu - Str. Al.I. Cuza.
Reconfigurare intersecție str. Constructorilor - Calea Victoriei.
Creșterea accesbilității pietonilor și bicicliștilor pe dealul Durgăului - funicular integrat în rețeaua velo și de
transport în comun.
Regenerare urbană, asigurarea infrastructurii de acces local pietonal, auto și velo în cartierul Micro I – str.
Rapsodiei, str. Baladei.
Regenerare urbană, asigurarea infrastructurii de acces local pietonal, auto și velo în cartierul Micro II – str.
Ioan Opriș, Aviatorilor, Crinilor, Trandafirilor, Liliacului.
Regenerare urbană, asigurarea infrastructurii de acces local pietonal, auto și velo în cartierul Micro III.
Asfaltare străzi de pământ din zona Micro III.
Modernizarea infrastructurii de acces local între Calea Victoriei și liniile CF.
Modernizarea infrastructurii de acces local în zona de expansiune urbană est: Str Florilor, Bucegi, Valea
Racoșei, Margaretelor, Bercului, Păcii, Bistriței, Gen. Taras.
Implementare regulament de parcare.
Înființarea unui departament de monitorizare implementare PMUD-SIDU
Amenajarea unei parcări pentru autotrenuri în zona industrială.
Înființarea unui nou traseu de transport public pe coridorul alcătuit din: str. Clujului - Ion Corvin - Gheorghe
Barițiu - Gen. Dragalina - Micro III/ Zona Industrială cu retur pe str. Dr.I. Rațiu.
Înființarea unui nou traseu de transport public pe coridorul alcătuit din: str. Clujului - Al.I. Cuza - Micro III/
Zona Industrială.
Implementarea unui sistem de management inteligent al traficului, modernizare Centru Comandă și
Control și supraveghere video.
Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Turda prin implementarea unor soluții noi de transport durabil
+ Sistem integrat de management al traficului rutier și supraveghere în vederea creșterii siguranței publice
în municipiul Turda.
Apă-canalizare:
 Program continuu de asigurare a accesibilităţii locuinţelor la infrastructura şi serviciile de alimentare cu
apă şi canalizare, inclusiv extindere și adecvare potrivit planurilor de dezvoltare locală;
 Asigurarea colaborării inter-servicii și cu primăria municipiului pentru coordonarea programului de

Coordonator/Parteneri/
Stadiu
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
PMUD
Primăria Municipiului/
anunț de intenție în
JOUE
Primăria Municipiului,
operator/ în
implementare
16

Programe
serviciilor publice
aferente

17 Siguranța publică

Proiecte
modernizare/ reparații/ extindere etc a rețelelor de drumuri și utilități urbane
Energie electrică:
 Program continuu de asigurare a accesibilităţii locuinţelor la infrastructura şi serviciile de alimentare cu
energie electrică, inclusiv extindere și adecvare potrivit planurilor de dezvoltare locală;
 Asigurarea de soluții pentru reabilitarea termică adecvată a clădirilor de locuit și dotărilor aferente
acestora;
 Identificarea și implementarea de soluții adecvate pentru pozarea cablurilor (mascare, îngropare etc);
 Asigurarea colaborării inter-servicii și cu primăria municipiului pentru coordonarea programului de
modernizare/ reparații/ extindere etc a rețelelor de drumuri și utilități urbane;
 Explorarea extinderii utilizării energiei regenerabile.
Managementul deșeurilor:
 Program continuu de asigurare a accesibilităţii locuinţelor la infrastructura şi serviciile de management a
deșeurilor, inclusiv extinderea și adecvarea acestora potrivit planurilor de dezvoltare locală;
 Proiectul Pubele subterane – soluție inteligentă pentru oraș , asigură un sistem de containere îngropate
pentru depozitarea deșeurilor și un sistem inteligent de colectare și transport a deșeurilor.
Alimentare cu gaze naturale:
 Program continuu de asigurare a accesibilităţii locuinţelor la infrastructura şi serviciile de alimentare cu
gaze naturale , inclusiv extinderea și adecvarea acestora potrivit planurilor de dezvoltare locală;
 Asigurarea colaborării inter-servicii și cu primăria municipiului pentru coordonarea programului de
modernizare/ reparații/ extindere etc a rețelelor de drumuri și utilități urbane.
Telecomunicații:
 Program continuu de asigurare a accesibilităţii locuinţelor la infrastructura şi serviciile de telecomunicații,
inclusiv extinderea și adecvarea acestora potrivit planurilor de dezvoltare locală;
 Asigurarea colaborării inter-servicii și cu primăria municipiului pentru coordonarea programului de
modernizare/ reparații/ extindere etc a rețelelor de drumuri și utilități urbane.
Poliția Locală
 DALI pentru Reabilitarea sediului Poliției Locale, Turda str. Dr.I.Rațiu, nr.30;
 Eficientizarea energetică a sediului Poliției locale Turda;
 Dotare și echipare cu logistică;
 Dotarea cu sisteme de supraveghere video a spațiilor publice;
 Colaborarea cu factorii responsabili la

Coordonator/Parteneri/
Stadiu
Primăria Municipiului,
operator/ în
implementare

Primăria Municipiului,
operator/ în
implementare

Primăria Municipiului,
operator/ în
implementare

Primăria Municipiului,
operator/ în
implementare

Primăria Municipiului/
în pregătire și în
implementare
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18 Marketing urban

Proiecte
 Îmbunătățirea calității vieții în cartierele cu locuire colectivă, a enclavelor cu locuințe degradate;
 Creșterea siguranței în zone periclitate de infracționalitate;
 Creșterea siguranței cetățeanului în general;
 Pregătirea condițiilor de siguranță adecvate unui turism de calitate.
Poliția rutieră
 Colaborarea strânsă cu instituțiile locale responsabile cu asigurarea condițiilor corespunzătoare de
siguranță și civilizate de desfășurare a circulației turismului în municipiu și zonă.
Serviciul Voluntariat și Situații de Urgență
 Sistem de alarmare zona Oprișani;
 Curs instruire privind intervenția/serviciile în situațiile de urgență aplicate pe cazul stațiunilor balneare, în
colaborare cu entitățile implicate în activități de turism.
Organizarea unui eveniment anual cu impact privind promovarea imaginii urbane și cu rezultate în
regenerarea urbană:
 Conferință internațională în subiectele regenerării urbane, dezvoltării turismului, valorificării
patrimoniului cultural și natural, regenerării industriei locale (studii de caz, exemple de politică publică,
proiecte creative etc)
 Târg de proiecte:
o prezentarea ofertei de terenuri și clădiri în domeniile relevante pentru dezvoltarea turismului,
regenerarea patrimoniului cultural, regenerarre economică în general etc;
o vizită la amplasamente a factorilor interesați;
o cocktal de afaceri, discuții om-la-om privind potențialele investiții pe terenurile/ la clădirile
prezentate și vizitate.

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

Primăria Municipiului/
proiect
Primăria Municipiului/
în pregătire și în
implementare

Obiectivul strategic nr 1 - Componentele orizontale
Programe - Componente
orizontale

Proiecte

Coordonator/Parteneri/
Stadiu
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1

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

Proiecte
Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Forței de Muncă lucrează în parteneriat cu:
 AJOFM;
 ALOFM;
 Firme solicitante;
 Firme de formatori în domeniile solicitate.
Muzeul de Istorie colaborează cu:
 Rețeaua națională a muzeelor de istorie și etnografie;
 Instituțiile de învățământ din municipiu;
 Instituțiile de cultură din municipiu;
Urmărește extinderea rețelei de parteneri naționali și internaționali privind dezvoltarea
capacității în educarea comunității, promovarea imaginii municipiului și ca obiectiv de
turism național.
Parteneriate SPAS:
 Centrul Rațiu pentru Democrație;
 Asociația Turda Tin;
 Asociația Slow Food;
 Școala Teodor Murășanu Turda;
 Colegiul Național Mihai Viteazu Turda;
 Biblioteca municipală “Teodor Murășanu” Turda;
 Direcția de sănătate publică;
 Casa de asigurări de sănătate;
 Colegiul medicilor și OAMMR;
 Centrul de perfecționare postuniversitară a medicilor și farmaciștilor;
 Celelalte unități sanitare pe probleme specifice;
 Cadrele didactice din unitățile de învățământ arondate;
 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj;
 Asociația Transilvania pentru Promovarea Bolnavilor Psihici
 Spitalul Municipal Turda, în vederea efectuării analizelor medicale gratuite persoanelor
găzduite;
 Medicii de familie și de specialitate ai beneficiarilor din Turda și Cluj Napoca;

Coordonator/Parteneri/
Stadiu
Primăria Turda, CCOFM/
proiecte în derulare

Primăria Turda, Muzeul de
Istorie/ proiecte și proiecte
în derulare

Primăria Turda, SPAS/
proiecte și proiecte în
derulare
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Programe - Componente
orizontale

Proiecte
 ALOFM Turda;
 Casa Locală de Pensii Turda;
 Administrația Financiară Turda;
 Poliția mun. Turda și Poliția Locală a mun. Turda;
 Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Forței de Muncă Turda;
 Contract de colaborare cu Corpul Gardienilor Publici;
 Centre medico-sociale, centre specializate și centre de vârstnici din țară: Centrul de
Îngrijire și Asistență pentru persoane vârstnice „Acoperământul Maicii Domnului” Turda,
Centrul de vârstnici Baia de Arieș, jud. Alba, Centrul de vârstnici Cehu Silvaniei, Centrul
medico-social Ileanda, jud. Sălaj, Centrul de îngrijiri paleative, Sfântul Nectarie Cluj
Napoca.
Casa de Cultură colaborează cu:
 Universitatea Populară;
 Școala de Arte Cluj - secțiile pictură, inițiere corală, joc popular, canto.
Urmărește extinderea parteneriatelor în domenii artistice care să contribuie la dezvoltarea
profilului cultural și turistic al municipiului și la diversificarea și unicipatea produselor
artistice.
Teatrul Municipal "Aureliu Manea" colaborează cu:
 Instituțiile de învățământ din municipiu;
 Instituțiile de cultură din municipiu;
Urmărește atragerea de parteneri naționali și internaționali privind:
 Organizarea Festivalului Internațional Tematic de Teatru de la Turda.
 Coproducții naționale și internaționale.
Parteneriare ale Primăriei Municipiului cu sectorul universitar:
 Practica de vară a studenților de la Facultatea de Arhitectură privind elaborarea temelor
pentru PUZ zone turistice: Ștrand-Salina, Valea Arieșului, Valea Racilor;
 Practica de vară a studenților de la Facultatea de Construcții privind elaborarea fișelor
averii municipale;
 Practica de vară a studenților de la Facultatea de Geografie privind elaborarea rețelei de
trasee turistice în cadrul municipiului și cu zona înconjurătoare;
 Practica de vară a studenților de la Facultatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară,

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

Primăria Turda, Casa de
Culttură/ proiecte și proiecte
în derulare

Primăria Turda, Teatrul
Municipal/ proiecte și
proiecte în derulare

Primăria Turda, universitățile
clujene/ proiecte
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Programe - Componente
orizontale

Proiecte

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

Secția Peisagistică privind amenajarea Parcului Spitalului și a unui concept privind
amenajarea spațiilor verzi în stațiunea balneară Turda.

2

3

4

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

Buna guvernare/ guvernare
pe mai multe niveluri

Coeziune, competitivitate,
incluziune, sustenabilitate etc.

Programe de instruire pentru instituțiile publice și personalul relevant în
 regenerare urbană cu Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca;
 management urban cu Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca;
 administrație publică și dezvoltare economică cu Universitatea Babeș Bolyai, ClujNapoca;
 management cultural cu Universitatea Babeș Bolyai, Cluj-Napoca.
Schimburi de experiență cu orașe din țară și din străinătate în diverse aspecte ale
regenerării urbane
Contactarea și inițierea colaborării cu rețeaua de orașe cu valoare istorică, trecut industrial
și potențial turistic din România și Europa
 Infrățiri și rețele de colaborare pe domeniile de nișă: turism diversificat, centre istorice,
sticlărie/industrii creative etc;
 Schimburi de experiență în regenerare urbană.
Dezvoltarea pachetului de obiective și activități aferente, la nivelul CUA, în domeniul
regenerării urbane (cu municipiul Câmpa Turzii)
Dezvoltarea pachetului de obiective și activități aferente, la nivelul CUA și PAZIA, în
domeniul regenerării identității locale

Primăria Municipiului,
Instituții publice/ proiect

Asigurarea coeziunii instituționale în abordarea integrată a politicii, programelor și
proiectelor de regenerare urbană, prin instituționalizarea strategiei

Primăria Municipiului,
instituțiile publice/ proiect în
desfășurare
Primăria Municipiului,
instituțiile publice/ proiecte
în stadiu de idee, în pregătire
și implementare
Primăria Municipiului,
21

Sprijinirea prin măsuri și proiecte specifice și pe baza atribuțiilor legale, a coeziunii sociale
și incluziunii sociale

Asigurarea condițiilor pentru contribuțiile politicii de regenerare urbană la creșterea

Primăria Municipiului,
Instituții publice/ proiect
Primăria Municipiului,
Instituții publice/ proiect

Primăria Municipiului
CUA/ proiect
Primăria Municipiului
CUA, PAZIA/ proiect

Programe - Componente
orizontale

5

6

Proiecte

competitivității municipiului prin dezvoltarea capacității instituționale și profesionale ale
instituțiilor publice privind managementul strategic, acțiunea orientată spre rezultate,
atitudinea proactivă și deschisă, utilizarea soluțiilor inovative, colaborarea cu sectorul de
afaceri etc.
Asigurarea sustenabilității politicii de regenerare urbană prin inițierea de măsuri și proiecte
care:
 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;
 asigură buna gospodărire a investiiiloe (includerea în buget a costurilor întreținerii
investițiilor) etc..
Utilizarea colaborării cu
Colaborarea cu Facultatea de Arhitectură din Cluj-Napoca și Centrul de Cercetare al
sectorul Cercetare-Dezvoltare- Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București, privind planificarea și
Inovare
implementarea operațiunilor de renovare/reconversie urbană
Colaborarea cu Facultatea de Construcții, Catedra Drumuri și Poduri, Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca, privind soluții inovative de accesibilitate și transport pentru zonele
turistice
Colaborarea cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca privind soluții de asigurare a
energiei regenerabile
Colaborarea cu USAMV și Centrul de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Turda privind soluții
de valorificare inovativă a potențialului agricol al zonei CUA și PAZIA și a rolurilor pe care le
poate prelua municipiul Turda.
Gestionarea sustenabilă a
Privind Resursele umane sunt necesare:
resurselor pentru dezvoltare
 Asigurarea politicilor adecvate de personal;
economică: umane, materiale,  Asigurarea programelor de specializare și dezvoltare a capacității profesionale, potrivit
de management, piețe de
responsabiliăților și țintelor strategice ale instituțiilor aferent strategiei de dezvoltare a
desfacere, financiare
municipiului;

Coordonator/Parteneri/
Stadiu
instituțiile publice/ proiecte
în stadiu de idee, în pregătire
și implementare
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
Primăria Municipiului,
instituțiile publice/ proiecte
în pregătire
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Programe - Componente
orizontale

Proiecte
 Organizarea de schimburi de experiență, pe teme de interes pentru sectorul public, în
țară și cu orașele înfrățite, în cadrul unor programe specifice etc..
Administrarea Resurselor materiale necesită:
 Inventarierea completă a averii municipale; terenuri, clădiri;
 Asigurarea Bazei de date urbane privind terenurile, clădirile, infrastructura de transport
și echipare tehnico-edilitară (și celelalte date);
 Elaborarea PUG și RLU în GIS;
 Elaborarea Politicii de terenuri aferente strategiei de dezvoltare și pe baza PUG și RLU;
 Punerea în valoare a patrimoniului construit în ansamblul său, potrivit diverselor
categorii: locuințe colective și unifamiliale, ansamblui istorice/cu valoare ambientală și
monumente istorice, clădiri moderne, 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 cadrului natural amenajat în oraș: parcuri, ape, rețeaua de zone
verzi, dotări turistice și sportive etc;
 Punerea în valoare/protejarea a cadrului natural înconjurător: zone naturale protejate,
sărături,
 Punerea în valoare/protejarea a obiectivelor naturale antropizate; salina, zonele de
sărături, lacurile, ștrandul, malurile apelor etc
 Punerea în valoare/protejarea resursele balneare;
 Planificarea dezvoltării și întreținerea/modernizarea infrastructurii de transport și de
echipare tehnico-edilitară.
Privind Resursele de management, sunt necesare:
 Verificarea și adaptarea structurilor și organigramelor instituțiilor potrivit obiectivelor de
regenerare urbană și celorlalte obiective de dezvoltare strategică a municipiului;
 Asigurarea structurării responsabilităților și lanțurilor de decizie necesare atingerii
obiectivelor de dezvoltare a municipiului;
 Dezvoltarea capacității instituționale;
 Informatizarea instituțiilor;
 Asigurarea interconectării bazelor de date pentru fundamentarea unui management
eficient al deciziilor;

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

Primăria Municipiului,
instituțiile publice/ proiecte
în pregătire

Primăria Municipiului,
instituțiile publice/ proiecte

23

Programe - Componente
orizontale

7

Energie sustenabilă.

Proiecte
 Configurarea unui sistem de fundamentare tehnică a procesului de luare a deciziilor.
Dezvoltarea Piețelor de desfacere pentru produsele și serviciile locale necesită:
 Asigurarea serviciilor publice de calitate pentru piața stabilă (comunitatea însăși) și
pentru vizitatori (turiști, investitori, rude, navetiști etc)
 Pregătirea condițiilor pentru un turism de calitate (servicii, dotări, informații, evenimente
etc), din perspectiva responsabilităților sectorului public;
 Creșterea calității vieții, asigurarea atractivității municipiului (aspect, estetică,
funcționare) pentru turiști;
 Instrumentarea măsurilor de creștere a atractivității municipiului pentru tineri (calitatea
vieții, locuri de muncă, perspectiva lansării afacerilor mici și mijlocii);
 Atragerea tinerilor din zonele rurale înconjurătoare în sistemul de educație și facilitarea
accesului la piața de muncă;
 Examinarea posibilităților și nișelor pe care le poate dezvolta municipiul Turda pentru
Zona Metropolitană Cluj: facilități de petrecere a timpului liber (weekend), turism divers,
loisir urban, produse agro-alimentare sănătoase;
 Pregătirea și dezvoltarea relațiilor cu structurile manageriale/traseele turistice și bazinele
de turiști relevanți pentru Turda.
Managementul Resurselor financiare privind regenerarea urbană presupune:
 Elaborarea Politicii financiare aferente strategiei de dezvoltare, pe baza PUG și RLU și a
politicii de dezvoltare a terenurilor;
 Asigurarea transparenței bugetului;
 Pregătirea proiectelor pentru atragerea finanțărilor din programele naționale, europene
sau din alte surse;
 Articularea inițiativelor publice cu cele în parteneriat public-privat;
 Atargerea sectorului privat și neguvernamental în proiecte relevante;
 Atragerea investițiilor private directe.
 Elaborarea strategiei și planului de acțiune privind energia, pentru Municipiul Turda,
eventual la nivel de CUA și PAZIA.
 Asigurarea soluțiilor celor mai eficiente privind:
 Economia de energie;
 Reabilitarea termică a clădirilor care necesită această operațiune;

Coordonator/Parteneri/
Stadiu
Primăria Municipiului,
instituțiile publice/ proiecte

Primăria Municipiului,
instituțiile publice/ proiecte

Primăria Municipiului,
instituțiile publice/ proiecte
aflate în diverse stadii de
maturizare (cf. mențiunilor
din programele de mai sus)
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orizontale

Proiecte

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

 Producerea de energie din surse regenerabile;
 Utilizarea soluțiilor bazate pe energie regenerabilă;
în proiectele din cadrul Obiectivului nr 2 – Regenerare Urbană
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