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Cursanții Colegiului Național de Afaceri Interne din cadrul seriei martie-iulie 2021a programului 

postuniversitar ”Managementul Strategic al Afacerilor Interne” au participat la activitățile planificate 

la nivelul județului Alba, desfășurate la Muzeul Principia, locul în care este valorificată o parte din 

clădirea Principiei castrului roman de la Apulum. 

  

Conform programului cursului, 

temele abordate au fost: 

- Administraţie europeană 

modern; 

- Absorţia de fonduri europene  

- studiu de caz - administraţia 

publică locală Alba Iulia; 

- Gestionarea integrate a 

afacerilor interne la nivelul jud. 

Alba. 

 

La activitate a fost prezentă 

conducerea instituțiilor de la nivel 

central și local, respectiv domnul prefect Nicolae Albu, președintele consiliului județean, domnul Ion 

Dumitrel, primarul municipilui Alba Iulia, domnul Gabriel Codru Pleşa, domnul viceprimar Marius 

Filimon și domnul Nicolaie Moldovan, membru în echipa de management ce a implementat proiectele 

europene la nivelul municipiului Alba Iulia.Au fost evidențiate proiectele derulate în vederea dezvoltării 

județului și punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în 

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 

2021-2027 și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a 

Municipiului Alba Iulia, 2014-2023. 

 

 

 



                                                                 
 

 

 

Elementul de identitate a municipiului Alba Iulia din punct de vedere urbanistic și teritorial, este 

reprezentat de Cetatea Alba Carolina, cea mai impresionantă cetate din România și sud-estul Europei, 

una dintre cele mai bine conservate fortificații de tip Vauban din Europa. 

 

 

 

Cetatea Alba Carolina 

este în prezent atât un 

exemplu de bună practică 

în ceea ce privește 

amenajarea teritorială și 

punerea în valoare a 

patrimoniului, cât și o 

excelentă carte de vizită a 

municipiului. 

 

 

 

 

Cooperarea interinstituțională existentă la nivelul județului Alba este un model de bune practice, 

printr-un mecanism funcțional pentru stimularea dezvoltării urbane ca urmare a acțiunilor comune din 

partea autorităților publice, a instituțiilor și mai ales a societății civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


