
Interviu cu dl. Nicolaie MOLDOVAN, 

City Manager al Municipiului Alba Iulia 
 

Ce înseamnă Programul URBACT II din punctul 

dumneavoastră de vedere? 

 

URBACT II este unul din programele de finanţare ale 

Uniunii Europene care oferă posibilitatea dezvoltării 

creative şi pe criterii durabile a oraşelor participante în 

proiectele finanţate, în acelaşi timp, această sursă de 

finanţare creează un mediu profesional extraordinar de 

valoros pentru resursele umane necesare implementării 

acţiunilor aprobate. 

 

URBACT II este şi una dintre cele mai potrivite modalităţi 

de cointeresare în dezvoltarea oraşelor europene a unor 

experţi, aleşi locali, reprezentanţi ai sectorului neguvernamental, mass-mediei, mediului de 

afaceri şi a altor stakeholderi cu rezultate concrete şi vizibile în plan comunitar; acolo unde 

relaţiile de comunicare potrivite şi existenţa unei viziuni comune asupra dezvoltării urbane se 

pot îmbina inteligent, oportun, adaptat nevoilor, efectele cooperării în proiectele promovate 

sub auspiciile acestui instrument sunt evidente şi legitime. Este unul dintre cele mai 

importante programe europene de schimburi de experienţe şi idei de proiecte în domeniul 

dezvoltării. 

 

Mai specific, ce a reprezentat acest program pentru oraşul Alba Iulia? 

 

Pentru oraşul Alba Iulia a reprezentat şansa elaborării a două Planuri Locale de Acţiune ce 

statuează proiecte de regenerare urbană, educaţie şi ocupare, prioritizate pentru nevoile celei 

mai numeroase etnii conlocuitoare, cetăţenii de etnie romă. Viziunea locală asupra 

provocărilor şi problemelor sociale ale cetăţenilor de etnie romă este statuată în cele două 

planuri într-o manieră coerentă şi integrată, cu proiecte deja implementate, în implementare, 

sau cu idei de proiecte potenţial finanţabile din viitoarea anvelopă financiară a Comisiei 

Europene 2014-2020, sau din alte surse de finanţare.  

 

Cum aţi descrie experienţa URBACT prin proiectele pe care le-aţi coordonat? 

 

Am lucrat în calitate de coordonator pentru proiectele Nodus 

(http://urbact.eu/en/projects/metropolitan-governance/nodus/homepage/) şi Conet 

(http://urbact.eu/en/projects/disadvantaged-neighbourhoods/conet/homepage/) şi am condus 

activităţile de elaborare a celor două Planuri Locale de Acţiune în interiorul a două Grupuri 

Locale de Sprijin.  

 

Care a fost metoda de lucru în cazul acestor proiecte? 

 

Am structurat cele două grupuri legitim profesional şi obiectiv raportate la problematica 

incluziunii sociale a cetăţenilor romi. Am grupat reprezentanţi ai mediului public activ în 

asistenţa socială, educaţie şi ocupare, cu reprezentanţi ai mediului ONG, universitar dar şi ai 

mass-mediei. Nu în ultimul rând, am mobilizat aportul de expertiză a Institutului pentru 

Cercetare a Calităţii Vieţii din cadrul Academiei Române şi al unor voluntari UNICEF în 

surprinderea calitativă şi cantitativă, riguros ştiinţific a două comunităţi distincte locuite 

http://urbact.eu/en/projects/metropolitan-governance/nodus/homepage/
http://urbact.eu/en/projects/disadvantaged-neighbourhoods/conet/homepage/


majoritar de romi – ghetoul G2 turturica şi cartierul Lumea Nouă. Am instituit un climat de 

comunicare şi relaţionare între membrii grupului, flexibil, coeziv, echilibrat, bazat constant pe 

medierea şi diminuarea situaţiilor de conflict ideatic şi pe prioritizarea constantă în raport cu 

resursele potențial alocabile oricărei dintre ideile potențial transpuse în Planul Local de 

Acţiune. Abordarea echilibrată şi integrată a problematicii specifice fiecărei din cele două 

zone de referinţă, a fost un demers încadrabil în perspectiva europeană asupra regenerării 

urbane şi acompanierii investiţiilor fizice cu cele în dezvoltarea resurselor umane şi 

aprofundarea includerii sociale a categoriilor vulnerabile. 

 

 
 

Ce înseamnă pentru dumneavoastră ca specialist, experienţa acestor două proiecte 

URBACT? 

 

Pentru mine personal, şi în acelaşi timp pentru Municipiul Alba Iulia, implementarea acestor 

două proiecte a fost în acelaşi timp şi şansa dobândirii unor cunoştinţe foarte valoroase din 

partea angajaţilor şi colaboratorilor unor municipalităţi sonore la nivel european, Berlin, 

Barcelona, Liverpool, Amsterdam, Bruxelles, Bologna, etc. Suntem un oraş care învaţă tot 

timpul şi suntem deschişi provocărilor cunoaşterii şi aplicării pertinente a lecţiilor deja 

temeinic făcute de parteneri transnaţionali recunoscuţi. 

 

Ne puteţi spune câteva cuvinte despre noul proiect URBACT la care participă 

municipiul Alba Iulia? 

 

În prezent Primăria Municipiului Alba Iulia participă la cel de-al treilea proiect finanţat în 

cadrul programului URBACT II, CityLOGO (http://urbact.eu/fr/projects/metropolitan-

governance/citylogo/homepage/), un proiect în care ne propunem să creăm o identitate urbană 

celeilalte capitale a României, apreciată de locuitorii săi, admirată de vizitatorii străini şi 

atractivă pentru investitorii competitivi. Experienţa unor oraşe precum Utrecht, Oslo, 

Aarchus, Genova, Dundee, Varşovia, Zaragosa sau Vilnius, alături de expertiza tematică 

împărtăşită în interiorul acestui proiect, sperând că ne vor ajuta în potenţarea unui nivel 

european de recunoaştere pentru Municipiul Alba Iulia.  
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