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Borderou de piese desenate 

 
01. Încadrare la nivel naţional, regional şi local EXISTENT/ 
DEZVOLTARE 
02. Infrastructuri tehnice ale teritoriului, Reţele de transport – 
PROBLEME ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢI 
03. Infrastructuri tehnice ale teritoriului, Reţele de transport – 
DEZVOLTARE 
04. Infrastructuri tehnice ale teritoriului, Reţele tehnico-edilitare- 
PROBLEME ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢI/ DEZVOLTARE 
05. Reţeaua de localităţi şi populaţia - PROBLEME ŞI 
DISFUNCŢIONALITĂŢI 
06. Reţeaua de localităţi şi populaţia – DEZVOLTARE ŞI 
COOPERARE 
07. Mediu - PROBLEME ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢI 
08. Mediu – DEZVOLTARE ŞI COOPERARE 
09. Structura activităţilor şi zonificarea teritoriului - PROBLEME 
ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢI 
10. Structura activităţilor şi zonificarea teritoriului – 
DEZVOLTARE ŞI COOPERARE 
11. Turism – DEZVOLTARE ŞI COOPERARE 
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MEMORIU GENERAL 
 

 
A) INTRODUCERE 
 
 PROGRAMUL ELABORĂRII: 

 Faza I:  Analiza, colectare date, studii de fundamentare 
   (noiembrie - decembrie 2010) 

 Faza II:  Concept: zonificare, functionare 
   (decembrie 2010, februarie 2011) 
 Faza III:  Elaborare parte desenată existent şi propuneri  

   (februarie - mai 2011) 
 Faza IV:  Elaborarea strategiei de dezvoltare a teritoriului  

   intercomunal. Întocmirea planului de măsuri. Redactare 
   finală şi prezentare 

   (mai-iunie 2011) 
 
 PERIOADA VIZATĂ 

 Planul de amenajare al teritoriului zonal PNA este elaborat pe perioada 
anului 2010 – 2020 şi are ca principal beneficiar atât  Consiliului Judeţean 

Alba cât şi Administraţia Parcul Natural Apuseni, fiind destinat sa fi utilizat 
pe un orizont de timp de cca 10 ani de la data aprobării sale. 
 

 RELAŢIA CU ALTE PLANURI DE AMENAJARE A TERITORIULUI 
 Elaborarea PATZ – Parcul Natural Apuseni – Judeţul Alba a fost 
lansată ca urmare a solicitărilor Consiliului Judeţean Alba în vederea găsirii 

soluţiilor de amenajare şi dezvoltare a teritoriului, de protecţie a 
patrimoniului natural şi construit, de ridicare a nivelului de trai al 

comunităţilor din această parte a ţării, printr-o dezvoltare socio-economică 
durabilă, care să ţină seama de cele două tipuri de zone existente: zonele de 
conservare specială şi zonele tampon.  

Planul de amenajare a teritoriului zonal se va încadra în PATJ Alba, prin 
preluarea politicilor şi măsurilor preconizate de acesta prin planurile 
operaţionale şi cu un nivel sporit de detaliere. Elaborarea lucrării se va face 

în colaborare cu administraţia judeţeană administraţiile locale din 
componenţa zonei şi a altor responsabili, în principal a APNA în vederea 

stabilirii intereselor specifice şi cerinţelor generale ale acestora; care să stea, 
la baza punerii în aplicare a proiectului. 
Scopul proiectului este de a oferi Consiliilor locale din bazinul superior al 

Arieşului, cuprinse în cadrul PNA, un instrument metodologic şi legal pe 
baza căruia să se desfăşoare dezvoltarea teritorială a zonei comune în acord 

cu protecţia mediului impusă de statutul de zonă naturală protejată, cu 
principiile dezvoltării durabile. 
Documentele ce vor rezulta în urma acestui proiect se intenţionează a 

constitui o baza de coordonare între administraţile cu putere de decizie în 
zona Parcului Natural Apuseni, între investiţiile şi actorii din sectoare 
diferite de activitate, precum şi un cadru generator de proiecte pentru 

accesarea fondurilor structurale în perioada 2010-2020. 
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 Principalele documentaţiile de amenajare şi actele normative în vigoare 
cu acţiune asupra teritoriului studiat, care au stat la baza lucrării sunt: 

 PATN, secţiunile 1-5: 

 PATJ Alba 

 Planul de management al PNA (Proiect). 

 Strategia de dezvoltare a Regiunii VII –Centru; 

 Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba 

 Planurile de urbanism general al comunelor: 
 Albac (aprobat cu Hot. 2853/2006 a C.J. Alba) (84/2006 ) 

 Arieşeni ((aprobat cu Hot. 5128/2002 a C.J. Alba) 
 Gârda de Sus  

 Horea  
 Scărişoara  

 

 B) DATE GENERALE 
 

 SCOPUL ŞI NECESITATEA DOCUMENTAŢIEI 
 
 Dezvoltarea durabilă a comunităţilor umane din zonă, în condiţiile 

integrării României în UE, impun valorificarea mai largă a resurselor 
naturale şi umane de care zona dispune, prin dezvoltarea economiei 
tradiţionale şi a turismului, în condiţiile păstrării şi conservării mediului 

natural.  
Scopul PATZ-ului Parcul Natural Apuseni‖ îl reprezintă pregătirea unei 

platforme de lucru între factorii de decizie politici, administrativi şi 
specialişti şi stabilizarea bazelor gestionării coordonate a dezvoltării acestei 
importante zone naturale protejate. Pe baza datelor existente şi a premiselor 

de dezvoltare viitoare, lucrarea ce va fi elaborată va oferi Consiliului Judeţen 
Alba, Consiliilor locale şi Administraţiei PNA un instrument metodologic şi 

legal pe baza căruia să se realizeze stabilizarea bazelor gestionării 
coordonate a dezvoltării acestei importante zone naturale protejate. 
Se doreşte totodată ca documentul să repreznte o platformă de cooperare şi 

de lucru între factorii de decizie politici, administrativi şi specialişti, dintre 
administraţia PNA , administraţiile locale şi investitorii din zonă, realizat cu 
sopul coordonării investiţiilor multisectoriale în vederea dezvoltării 

economice a zonei, al stabilizării şi creşterii nivelului de trai al populaţiei.  
In urma studiului şi a propunerilor de soluţionare a categoriilor de 

probleme, PATZ-ul va oferi instrumente de lucru necesare în domenii 
precum: proiectare, administraţie centrală şi locală, activităţi socio-
economice în general. Documentul reprezintă totodată un instrument 

strategic de planificare a dezvoltării şi de pregătire a administraţiilor 
judeţene şi locale în vederea accesării fondurilor structurale planificate în 

perioada următoare. 
Prin elementele strategice şi de reglementare, PATZ-ul va favoriza creşterea 
calităţii vieţii prin protejarea mediului construit valoros, a peisajelor 

atractive, naturale şi construite. 
 Activităţile întreprinse pe durata derulării proiectului vor fi structurate 
şi cordonate de către SC Capitel Proiect SRL în colaborare cu reprezentanţii 



Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Parcul Natural Apuseni – zona cuprinsă în judeţul Alba (comunele: 
Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Horea, Scărişoara)   
MEMORIU GENERAL 

Pagina | 10  

 

APNA şi cei ai Consiliului Judeţean – Direcţia de urbanism, pentru realizarea 
în etape a rezultatelor şi scopurilor preconizate. 

  
 DELIMITAREA ZONEI PATZ 
 Teritoriul de referinţă de la care s-a plecat în delimitarea zonei de 

studiu este cel al Parcului Natural Apuseni marcat prin repere geografice 
stabilite prin HG 230 şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 

26.03.2003, pentru limita sudică şi estică. şi  prin repere administrative, 
formată de limita teritorială a Judeţului Alba, în raport cu limitele judeţului 
Bihor şi Cluj. Totodată aceste limite administrative suprapun linia de hotar 

dintre unităţile teritoriale din Judeţul Alba, incluse în teritoriul PNA şi cele 
aparţinătoare judeţelor vecine amintite.  
 Limita sudică. De la confluenta Albac [IV-1.81.5] / Ariesul Mare [IV-

1], limita urmeaza spre amonte malul drept al Arieşului Mare, până la 
obârşia acestuia în Pasul Vârtop (1160 m) incluzând Cheile Albacului şi 

ocolind intravilanul localităţilor Scărişoara, Gârda de Sus şi Arieşeni. Din 
Pasul Vârtop, limita urmareşte spre sud culmea principală dintre bazinul 
Crisurilor [III] si Mures [IV-1] până în Gălişoaia (1395,5 m). Practic parcul 

include versantul drept al tuturor cheilor din zonă, respectiv abrupturile şi 
zonele împădurite ce ţin de acestea. 
 Limita estică. Din şaua dintre Colţu Vârfului (1652,6 m) şi Vârfu 

Pietroasa (1564,0 m), limita coboară pe valea Ploştini [IV-1.81.5.1] prin 
borna silvică 360/UP VIII, OS Gârda şi urmăreşte malul drept al pârâului 

Ploştini până la confluenţa acestuia cu pârâul Albac [IV-1.81.5], pe care îl 
urmăreşte aval până la confluenţa cu Arieşul Mare [IV-1].  
 

 BAZA DOCUMENTARĂ ŞI BIBLIOGRAFICĂ 
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1975, p. 519 – 538. 
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1987 
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Orăşanu, 2010 - Iancu Orăşanu, Harst Hydrogeology of Apuseni 
Montains, Ed. Belvedere, Oradea, 2010. 
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- T. Orghidan, Şt. Negrea, Gh. Racoviţă, C. Lascu, 
Peşteri din România – Ghid turistic, Ed. Sport-

Turism, Bucureşti, 1984. 

Phillips,  - Adrian Phillips, Management Guidelines for IUCN 
Category V Protected Areas Protected 
Landscapes/Seascapes, Cardiff University 

Sârcu 1971 -
  

I. Sârcu, Geografia fizică a Republicii Socialiste 
România, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1971. 

Stanciu, 2009 - Erika Stanciu, Florentina Florescu, Ariile protejate 
din România. Noţiuni introductive, Editura „Green 
Steps‖ Braşov, 2009 

Suciu 1967 -
  

C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din 
Transilvania, Ed. Academiei R.S.R., vol 1, Bucureşti, 

1967; 

Zoltan, 1955 - Toth Zoltan – Mişcările ţărăneşti din Munţii Apuseni 
până la 1848, Ed. Academiei R.P.R., 1955. 

*   *    * - “Ridicarea Josefină” 1770 (1769-1772)- (surse: 
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 b). MONOGRAFII/ANTOLOGII 
*  *  *  Horea – Munte al vrerilor noastre * Antologie, Editura Altip, Alba Iulia, 

2000. 
 
 c). STUDII DE SPECIALITATE ŞI DATE STATISTICE 

 Pentru elaborarea lucrării s-au utilizat o serie de studii întocmite 
anterior pentru zonă sau părţi din zonă:  

 Studiul întocmit în cadrul proiectului „Ţara Moţilor – patrimoniu cultural 
european, platoul Gheţarul Scărişoara, concretizat prin: 

 Ghid de construire pentru păstrarea specificului local, Studiu de caz 
Platoul Gheţari, comuna Gârda de Sus, realizat sub egida Ordinul 

Arhitecţilor Români -filiala Transilvania, Alba Iulia 2009; 

 Ghid turistic complex pentru zona Gheţar, realizat sub genericul 

„Călătorie în Ţara Moţilor‖, Alba Iulia 2008; 

 I. Monica, Turişti şi localnici pe platoul Gheţar, Lucrare de Dizertaţie  

în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, facultatea de 
Ştiinţe Politice, sub coordonarea Prof. univ. dr. Vintilă Mihăilescu, 
Bucureşti, 2009. 

 Studiu de sistematizare teritorială a Munţilor Apuseni,(1980) Memoriile 
de specialitate, realizat de Institutul de Cercetare şi Proiectare Cluj-Napoca, 

vol II/1 şi II/2; 

 Studiul Sistemic al Rezervaţiilor Naturale din jud. Alba, vol 3, Bucureşti, 

1998; realizat de către Institutul de Geografie al Academiei Române. 

 Al. Crişan, Studiu de biodiversitate în ecosisteme naturale din bazinul 

Arieşului, în Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie – Număr Special, 
2005, p. 1-17. 

 Rezultatele recensămintelor populaţiei 2002; 

 „Fişa localităţii‖, pentru UAT Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Horea şi 

Scărişoara; 

 Feher megye telepuleseinek etnikai (anyanyelvi/nemzetisegi) adatai 1850 

- 2002; 

 Lista firmelor şi companiilor cu activitate în unităţile administrative. 

  
  

 d). LEGISLAŢIE DE MEDIU ŞI DE AMENAJARE A TERITORIULUI. 
Urmatoarele acte normative sunt relevante pentru administrarea PNA: 

 Decret 187 din 1990, Convenţia de la Paris pentru acceptarea Conventiei 

privind protectia patrimoniului mondial, cultural si natural 

 Legea nr.5/6.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului national – 
Sectiunea a III-a Zone Protejate; 

 Legea 451/2002 privind ratificarea Convenţiei Europene a Peisajului; 

 OUG nr. 236/24.11.2000 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 462/18.07.2001; 

 OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, completat şi adăugit cu OUG 
154/2008; 
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 Hotarârea Guvernului nr. 230/4.03.2003 privind delimitarea rezervatiilor 
biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea 

administratiilor acestora; 

 Hotarârea Guvernului nr. 2151/30.11.2004 privind instituirea regimului 

de arie naturala protejata pentru noi zone; 

 HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie avifaunistică ca 

parte integrată a reţelei ecologice europene „Natura 2000‖ în România; 

 Ordinul MAPAM nr. 552/26.08.2003 privind aprobarea zonarii interioare 

a parcurilor nationale si a parcurilor naturale, din punct de vedere al 
necesitatii de conservare a diversitatii biologice; 

 Ordinul MAPAM nr.850/27.10.2003 privind procedura de încredintare a 
administrarii sau de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate; 

 Ordinul MMGA nr. 722/12.11.2004 privind constituirea Consiliului 
Consultativ al Parcului Natural Apuseni; 

 Ordinul MMGA nr. 604/4.07.2005 pentru aprobarea clasificarii 
pesterilor si sectoarelor de pesteri – arii naturale protejate; 

 Ordinul MMGA nr. 933/6.10.2005 privind modificarea si completarea 
ordinului de constituire a Consiliului Stiintific al Parcului Natural Apuseni 

nr. 640/27.10.2004; 

 Ordinul MMGA nr. 1198/25.11.2005 pentru actualizarea anexelor nr. 2, 

3, 4 si 5 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si 

faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
462/2001. 

 OM 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată, a 

siturilor de importanţă comunitară, ca reţelei ecologice europene „Natura 
2000‖ în România; 

 Contractul de administrare, înregistrat cu numarul nr. 
733/MMGA/22.05.2004, încheiat între Ministerul Mediului si Gospodaririi 

Apelor si Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, pentru administrarea 
Parcului Natural Apuseni; 
 

 
 e). DOCUMENTAŢIE DE URBANISM 

 PATN Secţiunile: 

 I Căi de transport – legea 363 / 2006 

 II Zone protejate – legea 5 / 2000 

 III Apa - legea 171 / 1997 

 IV Reţeaua de localităţi – legea 351 / 2001 

 V Riscuri naturale – legea 575 / 2001 

 PATJ Alba – pr. Nr 152 /226/ 1995. 

 Planul de amenajare a Teritoriului Zonal „Delta Dunării‖, Urban Proiect, 

2008; Vol I şi II. 

 Planul de management al Parcului Natural Apuseni + Anexe. 

 Strategia de dezvoltare a Regiunii VII –Centru; 

 Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba; 

 PUG – urile UAT din zonă, incluse în teritoriul PNA. 
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 f). DOCUMENTAŢII DE MANAGEMENT ŞI PROTECŢIE A MEDIULUI 
 

 Planul de Management al Parcului Natural Apuseni, februarie 2008. 
Anexe, elaborat de UE Phare CBC, 2008. 

 Procesul de elaborare a planurilor de menagement pentru arii protejate 
din România. Manual şi instrument; 

 Guidelines for Management Planning of Protected Areas; 
 

 g). WEBOGRAFIE 

 http://www.parcapuseni.ro/;  

 http://www.parcapuseni.ro/harta/index.html;  

 http://www.capdd-bihor.org.ro/;  

 http://personal.albanet.ro/; 

 http://cmvro.pragma.ro/cmvro; 

 http://www.news20.ro/clinici_ALBA; 

 http://carta.ro/cazare-albac/ 

 http://verobio.webs.com/f12009.htm; 

 http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm (filele: 40-

 46, 41-46, 40-46 şi 41-46) 

 http://www.ekszerviz.hu/magyarvarmegye/torda-aranyos-

 varmegye.htm 

 http://carta.ro/cazare  

 http://www.cse.uaic.ro/_fisiere, 

 http://www.proiect-apuseni.org/ 

 http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/ 

 http://www.cjalba.ro/ 
 

 
METODOLOGIA DE LUCRU 
 

Metodologia de elaborare a lucrării este în conformitate cu practica 
internaţională, referitoare la planificarea şi managementul teritoriilor zonale, 

judeţene şi regionale, studiată şi validată şi în România, prin proiecte de 
cercetare şi planuri de amenajare a teritoriului. Structural, metodologia 
planificării şi implementării planurilor de amenajare se compune din 4 

etape. 
I. Analiza situaţiei actuale - tendinţe, disfuncţionalităţi constatate; 
II. Propuneri, reglementări; 

III. Avizare şi implementare; 
IV. Monitorizare şi evaluare. 

Primele două etape corespund celor trei faze de întocmire a documentaţiei, 
în  conformitate cu programul de elaborare, după cum urmează: 
I. Analiza situaţiei actuale : Care este starea zonei astăzi, dintr-o 

perspectivă de dezvoltare? 

 Identificarea factorilor dezvoltării 

 Identificarea tendinţelor de dezvoltare 

 tendinţe şi disfuncţionalităţi constatate: Structurarea tendinţelor de 

dezvoltare  după importanţă şi prioritate 

http://www.parcapuseni.ro/
http://www.parcapuseni.ro/harta/index.html
http://www.capdd-bihor.org.ro/
http://personal.albanet.ro/
http://cmvro.pragma.ro/cmvro
http://www.news20.ro/clinici_ALBA
http://carta.ro/cazare-albac/
http://verobio.webs.com/f12009.htm
http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm
http://www.ekszerviz.hu/magyarvarmegye/torda-aranyos-
http://www.ekszerviz.hu/magyarvarmegye/torda-aranyos-
http://www.ekszerviz.hu/magyarvarmegye/torda-aranyos-
http://carta.ro/cazare
http://www.cse.uaic.ro/_fisiere
http://www.proiect-apuseni.org/
http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/
http://www.cjalba.ro/
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II. Propuneri, reglementări: Cum ar trebui să fie, sau să devină Parcul 

Natural Apuseni, în principal zona aflată pe teritoriul jud. Alba, într-o 
perspectivă medie şi îndepărtată? 

 Formularea obiectivelor strategice de dezvoltare durabilă bazată pe 

valorile şi identitatea zonei. 

 Stabilirea direcţiilor şi măsurilor de dezvoltare prin acţiunea asupra 

factorilor care condiţionează dezvoltarea. 
 

III. Implementare: Care sunt paşii ce trebuie urmaţi pentru aplicarea 
prevederilor planului? 

 Identificarea planurilor operaţionale asupra cărora acţionează PATZ. 
Traducerea directivelor planului în PUG.-ul unităţilor administrative 

componente; 

 Identificarea proiectelor care concretizează strategia planului şi a 

organizaţiilor responsabile pentru derularea acestora. 
 
IV. Monitorizare şi evaluare: Cum se efectuează managementul zonal? 

 Modul de monitorizare; 

 Evaluare indicatori; 

 Analiza impactului 

  
 Actualul PATZ va cuprinde primele două din aceste activităţi, 
eşalonate în două etape: 1. Analiza situaţiei actuale - tendinţe şi 

disfuncţionalităţi constatate şi 2. Propuneri, reglementări. 
 

 
ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE – TENDINŢE, DISFUNCŢIONALITĂŢI 
CONSTATATE 

 
 Aceasta cuprinde un şir de activităţi direcţionate către identificarea 
stării unor subzone specifice şi a relaţiilor dintre acestea, la nivelul zonal, 

dintr-o perspectivă comparativă. Prin analiză se identifică starea gnerală a 
mediului, natural şi construit, relaţiile funcţionale din teritoriul zonal, 

aspectele majore din teritoriu, disfuncţionalităţi şi/sau disparităţile dintre 
localităţi, tendinţele de dezvoltare a zonelor funcţionale, pentru a pregăti 
formularea propunerilor de dezvoltare. 

 Pentru fiecare din capitolele de analiză metodologia adoptată este 
următoarea: 

 
 I.  Capitolul Analiza situaţiei actuale a zonei se realizează prin studii 
şi prelucrări de date numerice şi descriptive, precum şi prin analiza 

teritorială (resurse, activităţi, terenuri). Studiul teritorial al zonei se va 
desfăşura prin delimitarea unor subzone structurale, identificate prin 
indicatorii sectoriali şi prin elementele cadrului fizic, urmând a se stabili 

disparităţile existente între componentele teritoriului planului de amenajare. 
Dintre aceste componente fenomenele endo şi exocarstice se evidenţiază ca o 

entitate evidentă în ansamblul zonei de studiu, delimitată de o reţea 
hidrografică bogată, cu multe sectoare de curgere hidrocarstică. 
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Aceaste aspecte spaţiale generale sunt evidenţiate prin cartograme şi 
planşele planului. Analiza se va face pe componente calitative şi cantitative, 

care se referă în principal la: 
 
1). Aspecte ale calităţii mediului natural şi construit. 

 elementele cadrului natural, relief, hidrografie, vegetaţie, climă, 

 resurse naturale specifice: vegetaţie, faună, soluri, factori balneari, 

etc. 

 biodiversitatea zonei montane. 

 evaluarea şi delimitarea acţiunilor distructive care afectează PNA în 

zonă, clasificate după categoria de elemente asupra cărora acţionează (ape, 
soluri, atmosferă, biosferă). 

 determinarea zonelor de patrimoniu, naturale şi construite, care fac 

obiectul acţiunilor de protecţie şi conservare a mediului, 

 îmbinarea componentelor naturale şi antropice în peisaje culturale. 

 evaluarea şi localizarea riscurilor naturale care se manifestă în zonă 

(inundaţii, eroziuni şi modificări ale compoziţiei solurilor, căderi de stânci, 
distrugeri ale învelişului forestier etc. 
 
2). Dezvoltarea reţelei de localităţi din zonă. 

 mărimea centrelor rurale cu rol de polarizare a celorlalte localităţi din 

zonă, 

 dezvoltarea funcţiei localităţilor legate de resursele existente şi rolul 

acestora în teritoriu, 

 asigurarea dotărilor de bază pentru toţi locuitorii din zonă, problema 

accesului în localităţile din zonă 

 calitatea şi capacitatea locuirii. 

 
3). Dezvoltarea reţelei de infrastructuri tehnice. 

 căile de transport şi asigurarea unor legături fluente şi cu mijloace de 
transport ecologice, 

 gospodărirea apelor, echiparea hidroedilitară şi managementul 
deşeurilor, 

 alimentarea cu energie şi gaze naturale. 
 
4). Zonificarea teritoriului şi activităţile economice. 

 aspecte ale ocupării teritoriului de către diverse funcţiuni economice şi 

interferenţa acestora cu elementele naturale existente în zonă. 

 activităţile economice din care se vor reliefa cele specifice zonei: 

creşterea animalelor, prelucrarea lemnului, construcţii din lemn şi turismul. 
 
5). Contextul suprateritorial al zonei – relaţii şi oportunităţi ce se 

stabilesc în cadrul extins, judeţean şi regional. 
Lucrarea va analiza contextul social şi economic al zonei, prin capitole de 

specialitate, care vor evalua specificităţile, necesităţile şi oportunităţile 
existente la nivelul celor două domenii. 
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 II. Capitolul de tendinţe şi disfuncţionalităţi constatate va cuprinde 
într-o formă structurată, concisă elementele esenţiale privind tendinţele de 

dezvoltare şi problemele zonei. La finalul fazei de analiză vor rezulta 
documente cu un conţinut tehnic, indicativ, descriptiv şi diagramatic la 
nivelul zonei PNA din teritoriul jud. Alba, care vor sta la baza propunerilor de 

dezvoltare şi amenajare a zonei din faza a doua. 
 Partea grafică aferentă planului de amenajare zonal va fi redactată pe 

hărţi topografice digitale actualizate (1/25.000) în sistem stero 1970, 
analogic sau digital, astfel încât să poată servi ca bază pentru propunerile de 
dezvoltare şi pentru monitorizarea aplicării planului în sistem GIS. 

 
 
 

 C) ELEMENTE CARE CONDIŢIONEAZĂ 
DEZVOLTAREA 
 

 FACTORI EXOGENI: 
 

C.1) LA NIVEL EUROPEAN (tendinţe generale ale dezvoltării spaţiale şi 

regionale, efecte cu caracter general, situaţia teritoriului intercomunal, aspecte 
favorabile/nefavorabile) 
 Tratatul UE discutat la Maastricht în decembrie 1992 şi semnat un an mai 

târziu, prevede la art. 130 A (158) că la baza politicii de dezvoltare europeană 
stă promovarea unei dezvoltări armonioase prin întărirea coeziunii 
economice şi sociale la nivelul tuturor regiunilor UE, prin reducerea 

decalajului dintre nivelele de dezvoltare ale acestora şi înlăturarea înapoierii 
regiunilor cele mai puţin dezvoltate, inclusiv a regiunilor rurare.  
Odată cu aderarea la UE a României şi Bulgariei au crescut dispartiăţile 

regionale, accentuând dezechilibrul între fostul est comunist şi vestul 
Europei. În noile condiţii se prevede adăugarea obiectivului de coeziune 

teritorială la conceptul de coeziune economică şi socială, întărind astfel 
dimensiunea teritorială a politicii regionale şi rolul autorităţilor locale în 
concordanţă cu principiul subsidiarităţii. Acest deziderat a fost inclus în 

cadrul art. 3 al Tratatului constituţional de la Roma (2004) sub forma 
explicită de ―promovarea coeziunii economice sociale şi teritoriale şi a 

solidarităţii între statele membre1. 
 Obiectivele politici de dezvoltare regională promovate la nivel european 
în ultimii 15-20 ani s-au axat pe combinarea politicilor regionale şi 

structurale, prin granturi pentru investiţii şi stimulente fiscale, creşterea 
mobilităţii forţei de muncă, controlul dezvoltării şi sprijin acordat 
intreprinderilor mici, reducerea stimulentelor indirecte şi încurajarea 

dezvoltării reţelelor de coperare. Aceste politici au folosit ca instrument 
financiar ―Fondurile structurale‖, formate din contribuţia financiară a 

statelor membre, în concordanţă cu nivelul lor de dezvoltare economică şi 

                                                 
1  G. Pascariu,  Analiză regională şi urbană (instrumente ale dezvoltării regionale şi spaţiale)Conceptul de 

regiune şi dezvoltare regională şi spaţială, pe http://www.cse.uaic.ro/_fisiere, p. 3 

http://www.cse.uaic.ro/_fisiere
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redistribuite către acele state şi regiuni din UE rămase în urmă din punct de 
vedere economic şi social2 

 
Efecte cu caracter general: 
 

 o mai mare rigurozitate în implementarea unor politici generale de 
dezvoltare economică, socială, de mediu şi culturală; 

 existenţa unor fonduri şi posibilitatea accesării lor în vederea 
promovării unor politici specifice la nivelul regiunilor de dezvoltare; 

 posibilitatea depăşirii mai rapide a rămânerilor în urmă, înregistrate 
între diferitele regiuni de dezvoltare şi comunităţi rurale; 

 politici mai stimulative în conservarea mediului şi a biodivesităţii 
naturale; 

 
 Pentru zona geografică aflată în studiu aceste politici induc aspecte 

din cele mai diferite: 
a). Aspecte favorabile: 

 interesul sporit pentru protejarea, conservarea, dezvoltarea şi 

cunoaşterea patrimoniului natural şi cultural; 

 dezvoltarea turismului diversificarea şi extinderea pieţei în acest 

sector; 

 libertatea de mişcare a capitalului şi a forţei de muncă; 

 premisele creşterii investiţiilor străine şi autohtone în zonă; 

 capacităţi sporite de refacere a infrastructurii de transport. 
 

b).  Aspecte nefavorabile 

 declinul industriilor tradiţionale şi schimbările survenite în modul de 

viaţă tradiţional, datorate influenţelor şi presiunii factorilor externi; 

 îngustarea pieţelor de export ale produselor industriei uşoare, sub 

efectul presiunulor tot mai puternice ale forţelor concurenţionale manifestat 
la nivel european şi global; 

 situarea periferică şi accesibilitatea relativ redusă a zonei în contextul 

teritorial continental; 

 necesitatea schimbării atitudinii faţă de mediul natural. 

 
C.2) LA NIVEL NAŢIONAL (strategii de dezvoltare naţională, zonală, 

regională, interjudeţene, efecte cu caracter general, situaţia teritoriului vizat, 
aspecte favorabile/defavorabile); 
Până în prezent regiunea de dezvoltare specifiă României este considerat 
judeţul, o entitate administrativ teritorială mult prea mică, ineficientă pentru 

o politică de dezvoltare regională şi insuficientă pentru a putea atrage şi 
derula programe complexe de dezvoltare. Pentru a compensa acest neajuns 
au fost înfiinţate încă din 1998 Regiunile de dezvoltare, mai apropiate de cele 

existente la nivel european (Legea nr 151/16 iulie 1998, înlocuită cu Legea 
315/2004). Implementarea politicilor de dezvoltare regională în România s-a 
realizat prin construcţia cadrului instituţional şi a legislativ.  

                                                 
2  Idem pp. 6-11. 
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În acest context problemele de amenajare teritorială sunt expresia practică a 
dezvoltării planificate a unor comunităţi umane, organizate administrativ la 

diferite nivele, cu ajutorul politicilor economice, sociale, de mediu şi 
culturale. 
Din aceste perspective putem constata că zona de interes pentru acest 

studiu, este situat într-un punct de convergenţă a trei judeţe (Alba Cluj, 
Bihor) dar totodată şi la întretăierea a două Regiuni de dezvoltare (Regiunea 

Centru şi Reginea Nord-Vest), coordonate de către un sediu central (Alba 
Iulia şi Cluj-Napoca) şi birouri de lucru la nivelul fiecărui judeţ. 
În contextul dat problematica principală a politicilor de dezvoltare în zona 

studiată sunt reflectate de: 
- interdependenţa dintre mediul social şi cel fizic; 
- necesitatea îmbinării necesităţilor de dezvoltare economică şi socială 

cu conservarea mediului natural; 
- valorificarea durabilă a resurselor naturale şi umane, în concordanţă 

cu conservarea căt mai largă a ecosistemelor naturale; 
- dezvoltarea unui nou tip de activităţi economice noi în zonă (turism); 
- necesitatea unei valorificari superioare a patrimoniului natural şi 

cultural existent 
Obiectivul general al Strategiilor de Dezvoltare a Regiunilor Centru Nord Vest 
2007-2013 este cresterea economiei regionale prin dezvoltare policentrica si 

specializare functionala pentru diminuarea disparitatilor intra- si inter-
regionale, la nivel economic, social si de mediu si cresterea standardului de 

viata regional. Atingerea acestui obiectiv se poate realiza prin intermediul 
unor obiective specifice care corelate cu respectarea unor principii europene, 
precum dezvoltare durabila, societatea informationala, egalitate de sanse si 

cooperare transfrontaliera vor putea conduce la implementarea interventiilor 
din Planul de Dezvoltare Rurală.  

 Potrivit Strategiilor de dezvoltare a regiunilor amintite, pentru 2007-
2013, numărul mare de sate întâlnite în cadrul unităţilor administrativ-
teritoriale din Apuseni constituie un impediment care creează mari probleme 

în ceea ce priveşte infrastructura de transport şi utilităţile acestor localităţi. 
Totodată, în ceea ce priveste reţeaua de furnizare a energiei electrice, zona 
Munţilor Apuseni este printre cele mai defavorizate din ţară, luând în 

considerare procentajul gospodăriilor fără electricitate. În cadrul 
comunităţilor rurale din regiune se întâlnesc şi sate sau aşezări umane 

izolate care se confruntă cu fenomenul sărăciei, caracterizate printr-un 
consum redus de bunuri si servicii. 
 Din punct de vedere al patrimoniului natural aflat in exclusivitate in 

mediul rural din zonă, acesta trebuie prezervat prin masuri specifice, una 
dintre acestea fiind şi înfiinţarea Parcului Naţional Apuseni. În acelaşi timp 

acest spaţiu montan, este locuit permanent până la înălţimi foarte mari 
(satul Petreasa, comuna Horea, la 1566 m in Muntii Apuseni se afla la cea 
mai inalta altitudine), în cadrul unor aşezări  risipite care formeaza un peisaj 

antropic specific, sate de munte care datorita izolarii au pastrat un 
patrimoniu cultural arhitectural, traditii, obiceiuri care se cere in continuare 
conservat si promova. 
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 Dar lipsa infrastructurii şi starea acesteia limitează accesul, inclusiv la 
zonele cu potenţial turistic ale regiunii, astfel neputând fi puse în valoare 

zonele de tradiţie turistică şi care au un potenţial de dezvoltare important.  
 Potrivit studiului ―CARTA VERDE‖ a dezvoltării rurale în România, 
acest spaţiu este privit ca o şi zonei în care predominanţi sunt factorii 

restrictivi ai dezvoltări.  
 

 Toate aceste date şi studii scot în evidenţă câteva aspecte, dintre care: 
A). Aspecte favorabile: 
- nivelul ridicat de antropizare şi peisajul antropic specific; 

- cadru natural deosebit, cu un potenţial turistic uriaş;  
- un patrimoniu cultural şi arhitectural, tradiţional valoros; 
- posibilitatea practicării sporturilor de iarnă şi vară; 

- posibilitatea accesării de fonduri europene pentru realizarea unor 
investiţii de infrastructură, indispensabile unei dezvoltări durabile şi a 

creşterii nivelului de trai al populaţiei. 
 
B). Aspecte nefavorabile 

 dispersia mare a aşezărilor; 
 procesul de migraţie externă ridicat; 
 starea infrastructurii de acces; 

 condiţiile grele de viaţă; 
 valorificarea mediului geografic este mai restrictivă, odată cu înfiinţarea 

Parcului Natural Apuseni şi stabilirea Zonelor de conservare specială 
(Rezervaţiile naturale cf. legii 5/2000). 
 

C.3) EVOLUŢII ANTERIOARE ALE UNITĂŢILOR 
ADMINISTRATIV TERITORIALE, COMPONENTE 
 Deşi este cunoscută cu certitudine locuirea unor areale din Apuseni 
încă din preistorie, mai ales a catenelor montane marginale, bogate în 
minereuri (Metaliferi, Trascău, Zarand, Pădurea Craiului etc), un moment de 

maximă expansiune a omului în acest spaţiu geografic are loc în perioada 
romană, prin extinderea exploatărilor aurifere şi colonizarea unor populaţii 

alogene. În această perioadă se înmulţesc urmele exploatărilor miniere în 
zona Brad – Săcărâmb – Ruda şi Zlatna – Roşia Montană. 
 Prezenţa unor toponime şi hidronime ca ―Arada‖ provenind din slavul 

―rada‖ cu sensul de deschis, vesel, zâmbitor, în contrast cu alt 
toponim/hidronim ―Gârda‖, cu sens diametral opus, care desemnează o vale 

îngustă, urâtă, în care pereţii de stâncă stau parcă gata să se prăbuşească 
peste privitor, atestă prezenţa aici a unei populaţii de origine româno-slavă. 
Urme slave se regăsesc şi în prezenţa altor toponime din zonele mărginaţe, 

precum Sohodol, Ponorel, Poieni, Vidra etc. 
 Despre momentul umanizării zonelor montane situate la Izvoarele 
Arieşului, mărturiile sunt mult mai limitate. Se apreciază totuşi că acest 

proces a avut loc treptat,  ca rezultat a unor necesităţi economice, legate de 
îndeletnicirile tradiţionale ale locuitorilor: 

 exploatarea şi prelucrarea lemnului; 

 creşterea animalelor; 
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 cultura cerealelor, ocupaţie mult mai restrânsă datorită condiţiilor de 
mediu; 

 exploatarea unor resurse minerale; 

 dar şi din motive de securitate, de refugiu din faţa unor năvăliri străine.  

 Prin aceste îndeletniciri oamenii au umanizat culmile munţilor, ridicând 
gospodării şi aşezări răzleţe sub forma satelor "crânguri". La baza acestora 

stătea un "vătraş" bătrân, care a desţelenit locul şi în jurul căruia s-au 
aşezat urmaşii împărţind proprietatea iniţială. Descendenţa pe familii este 

vizibilă şi în toponimia crângurilor: Bubeşti, Budăieşti, Cioneşti, Costeşti, 
Ruseţti, Pănteşti etc. 
 Cercetările etnografice din perioada 1942-1943, efectuate în zonă au 

evidenţiat că: 

 forma caracteristică a aşezărilor din zonă sunt satele crâng, formate 

dintr-un număr redus de gospodării, fiecare cu denumire proprie; 

 fiecare sat (crâng) are gospodăriile dispersate pe aproape întreg hotarul; 

 fiecare casă este aşezetă în perimetrul proprietăţii gospodăriei, 
înconjurate de culturi fâneţe, păşuni; 

 predilecţia pentru amplasarea gospodăriilor pe culme, în detrimentul 
văilor înguste, supuse inundaţiilor. 

 În vale se găsesc doar mici nuclee de aşezări, situate în zonele de 
confluenţă, cum sunt: Albac – la Gura văii Albacului, Arada (Horea) – la gura 

văii Arăzii; Arieşeni la gura văii Lăpuşului3, Gârda de Sus la gura văii Gârda 
Seacă. 

Creşterea populaţiei a influenţat evoluţia aşezărilor din această zonă, 
"crângurile" devenind neîncăpătoare , spaţiul agricol devenit tot mai 
restrâns, uneori la suprafaţa gospodăriei si a unei grădini de legume, a 

impus găsirea unei modalităţi de rezolvare a spaţiului. Această problemă era 
rezolvată prin acapararea unor noi terenuri, situate la munte, de obicei 

împădurite. Iniţial erau tăiaţi câţiva copaci în mijlocul pădurii, formând o 
poiană. Ulterior aceasta era lărgită mereu, aici fiind aşezată iniţial o 
"măietoare" locuită vara cu animalele, pentru ca mai târziu să devină 

locuinţă permanentă. 
 În decursul timpului populaţia din acest spaţiu geografic şi-a creat o 
identitate proprie, fiind cunoscută sub numele de ―moţi‖ mume derivat de la 

―chica‖ de păr purtată de bărbaţi în trecut, în care unii exegeţi mai văd un 
obicei local, păstrat de la daci4. Sub acest nume sunt cunoscuţi în special 

locuitorii dim bazinul superior al râului Arieş. Potivit lui Tache Papahaghi 
moţii se aseamănă atât psihologic cât şi cel al fizicului şi geografiei umane 
cu istroromânii. 

 Un alt termen utilizat pentru a identifica pe locuitorii Apusenilor este 
cel de ţop. Prima menţiune al cuvântului ţop, sub forma de ―Tzopon‖ este 

întâlnită în descrierea Ardealului de către împăratul bizantin Constantin 
Profirogenitul (912-959). Cuvântul se impune mai ale în sec. al XVIII - lea, 

                                                 
3 L. Apolzan, 1987, pp. 209-213. 
4  Abrudeanu 2007, p. 90 (Abrudeanu, Ion Rusu, Moţii – Calvarul unui popor eroic dar nedreptăţit, Ed. 

Napoca Star – Cluj, 2007). 
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prin administraţia habsburgică, ca o treducere în germană a cuvântului 
chică – sub forma Zopf (Zopfiger Walach – Valah cu chică)5.  

 Odată cu instalarea regalităţii maghiare în Ardeal, zona face parte din 
feuda  domenială feudal al Bisericii catolice de la Alba Iulia sub numele de 
―Terra Obruth‖ 

 Prima menţiune documentară a unui hidronim din zonă s-a păstrat în 
hotărnicirea din 1408 al domeniului Gilău, unde este amintit Râul Alb 

(izvorul Arieşului Mare), alături de Beliş sau Izvorul ponorului de la Cetăţile 
Ponorului, aflate la limita dintre domeniul Abrudului şi cel al Beiuşului. 
 Privilegiul lui Sigismund Báthory din 1595, unul dintre cele mai 

complete documente cu privire la localităţile din Apuseni, de la sfârşitul sec. 
al XVI - lea nu pomeneşte încă Râul Mare, care probabil atunci ţinea de 
Cîmpeni. Prin acest privilegiu satele ţinătoare de "terra Obruth" sunt scutite 

de dări sub motivul că nu au teren arabil, oamenii fiind obligaţi săşi 
cumpere grâul şi alimentele necesare traiului. 

 Necesitatea practică a cunoaşterii bunurilor fiscale îl determină pe 
principele Gheorghe Rákózi al II-lea (1648-1657) să dispună unificarea 
fostelor domenii Ampoi şi Abrud, la 1649-1650,  inventarierea şi  întocmirea 

unei liste pentru posesiunile de pe noul domeniu. În cadrul acestor liste 
apare şi moşia Râul Mare, pentru prima dată în documentele cunoscute6. 
Noul domeniu cu centrul la Zlatna, este împărţit în trei părţi, domeniul de 

jos, de mijloc şi domeniul de sus. În cadrul domeniului de sus erau cuprinse 
satele Câmpeni, Bistra, Râul Mare şi Vidra. Satul Râul Mare era format din 

toate crângurile situate de la Izvoarele Arieşului Mare până la confluenţa cu 
Arieşul Mic, inclusiv al actualelor comune  Albac, Horea (Arada), Arieşeni, 
Gârda de Sus, Vadu Moţilor (Săcătură) şi Scărişoara, încorporată 

domeniului Zlatna7.  
 La sfârşitul sec. al XVII - lea şi începutul sec al XVIII - lea are loc o 

intensificare a procesului de habitare în zonele centrale al Apusenilor, fapt 
vizibil nu mumai pe Valea Arieşului dar şi pe domeniile vecine, ale Gilăului, 
Ţinutul Călatei şi Ţara Beiuşului.  

P rimele menţiuni documentare a unora dintre aşezările  aflate în 
componenţa comunei Râul Mare (Naghi Aranyos) datează din 1733, cu 
prilejul conscripţiei episcopului unit Inochentie Micu Clain. Din satele 

incluse astăzi în PNA, sunt amintite un număr de 3 biserici, în satele Albac, 
cu doi preoţi,  Arada (Horea) cu un preot, Gârda cu doi preoţi8.  

 Situaţia apare cu totul schimbată cu prilejul conscripţilor efectuate de 
episcopul Petru Pavel Aron la 1750 şi de administraţia austriacă în 1760-
1762. Acum în comuna Râul Mare (Naghi Aranyos) sunt înregistrate 7 

biserici ne unite cu 6 (7) preoţi şi 481 familii de credincioşi ortodocşi9, dar 
fără să fie nominalizate locaţiile acestora. În schimb, aceste biserici apar 

documentar reprezentate pe hărţile iosefine de la 1770-1772, în Vadu 
Moţilor, Neagra, Lăzeşti, Albac, Arada (Horea); Scărişoara şi Arieşeni. Astăzi 
dintre aceste lăcaşuri de cult se mai păstrează bisericile de Arieşeni şi Gârda 

                                                 
5  Idem p. 91-92. 
6 Apud T. Zoltan, 1955, p. 37. 
7 Binder, 1975, pp. 132-135. 
8  Josan et al. 1996, pp. 72-73; Hitchins, Beju, Sibiu, 1984, p. 542. 
9  Idem, pp. 78 şi 92. 
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de Sus, biserici situate în arealul de interes al studiului de faţă şi cea de la 
Lăzeşti, comuna Vadu Moţilor aflată în afara acestui areal. Vechea bisericuţă 

de lemn de la Arada (Horea) a fost salvată în ultima clipă, fiind strămutată la 
Olăneşti. Singurele biserici de sec. al XVIII - lea dispărute fiind cele de la 
Scărişoara10 şi Poiana Vadului (Neagra). 

 Potrivit recensământului habsburgic din anul 1785, trăiau în satul 
Râul Mare, de pe domeniul Zlatnei 8.308 suflete11. Intensa populare a zonei 

este reliefată şi de reprezentările cartografice amintite, unde apar un număr 
foarte mare de gospodării  şi crânguri, risipite în zonele de platou şi pe 
terasele Râului Mare (Arieş). De asemenea, pe cursul râului şi a unor 

afluenţi mai importanţi (văile Neagra, Albac şi Valea Rea), sunt amenajate un 
număr de 20 mori de apă şi alte instalaţii hidrauluice destinate satisfacerii 
necesităţilor populaţiei din zonă12. 

 La recensămintele populaţiei efectuarte de administraţia maghiară din 
anii 1850 şi 1860, în locul fostei unităţi unităţi administrative Râul Mare, 

apar comunele Albak, situată în bazinul văii cu acela-şi nume şi în zona de 
confluenţă cu Arieşul şi Szkeresoara, situată spre zona de izvoare a 
Arieşului, structură care se regăseşte şi după reorganizarea administrativă 

din 1876, în cadrul comitatului Turda-Arieş, în locul fostei unităţi 
administrative Râul Mare. Documentele cartografice din 1876 localizează 
satele Ghurda (Gârda de Sus) şi Lepus (Arieşeni), pe teritoriul comunei  

Szkeresoara. 
 În 1910 din cadrul comunei Scărişoara se desprinde comuna Arieşeni, 

iar din comuna Albac se desprinde Arada. În 1909 este amintită documentar 
pentru prima dată Gârda de Sus sub numele de Felsögîrda13, care se va 
desprinde ulterior de Scărişoara, devenind comună de sine stătătoare în 

1932.  
 Necesită subliniat faptul că între 1850 şi 1930 populaţia zonei a 

crescut de la 7.035 la 13.831 locuitori, atingând apogeul în 1941, cu toate 
pierderile datorate emigraţiei externe şi a pierderilor din Primul război 
mondial.  

 Hărţile militare austro-ungare de la începutul sec. al XX - lea, 
cunoscute sub numele de "Generalkarte von Mitteleuropa"14, amintesc 
existenţa pe teritoriul fostei unităţi administrative Râul Mare a cca. 30 de 

aşezări crânguri, ce se regăseşt şi astăzi în geografia aşezărilor din zonă. 
Acest fapt ilustrează extinderea puternică  a zonelor locuite în acest spaţiu 

pe parcursul sec. al XIX - lea.  
 După instaurarea stăpânirii habsburgice în Transilvania are loc o 
intensificare a exploatării populaţiei locale, care era nevoită să facă faţă nu 

numai îndatoririlor faţă de împărat dar şi la corupţia tot mai acerbă 
practicată de administraţia domenială şi locală. În aceste condiţii se 

intensifică şi rezistenţa populaţiei locale, care prin plângeri si petiţii trimise 
la autorităţi, au încercat să-şi facă dreptate. Apogeul acestor eforturi sunt 
atinse după 1880, prin plângerile făcute de către Horea, în numele acestor 

                                                 
10  I. Cristache-Panait, 1987, pp. 40, 43, 70, 129, 135. 
11 Idem p. 142 şi nota 3. 
12 Apud "hărţile iosefine", fila 105, 106 şi 121. 
13 Suciu, 1967, vol I, p. 265. 
14 http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm 
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comunităţi, către împăratul de la Viena. Lipsa unor măsuri pentru 
îmbunătăţirea situaţiei acestora, îi determină pe moţi să se răzvrătească. 

Momentele de apogeu ale luptei pentru drepturi sociale şi naţionale le 
reprezintă Răscoala din 1784, condusă de Horea, Cloşca şi Crişan şi 
Revoluţia de la 1848, când moţii sub conducerea lui Iancu transformă 

Apusenii într-o fortăreaţă. 
 Nu poate fi uitat nici conflictul din anul 1883 cunoscut sub numele de 

"răzvrătirea de la Mărăşoaia", când locuitorii comunei Scărişoara, in virtutea 
unui drept secular, încearcă să-şi apere dreptul de păşunat pe un teren 
acaparat de către groful Banffy. 

 

 Evoluţia zonei în perioada interbelică.  
 Un moment crucial pentru zonă îl reprezintă anul 1918, odată cu 
unirea Transilvaniei cu România, când moţii în general şi locuitorii acestor 

locuri în special obţin o serie de drepturi, legate de exploatarea, utilizarea şi 
valorificarea fondului forestier. Cu toate acestea problemele moţilor nu 

dispar.  Criza economică declanşata in 1929 a afectat foţa de muncă din 
zonă, multe din exploatările forestiere de aici inchizandu-se. După depăşirea 
crizei situatia economico-socială se mai amelioreaza intr-o oarecare masură, 

dar la orizont apar norii negrii al celui de al doilea razboi mondial. Multi 
barbati au fost trimisi din nou pe front, iar cei ramaşi acasă au fost 
mobilizati pentru lucrari strategice, la repararea drumurilor, la exploatările 

forestiere ale statului şi in batalioane fixe.În aceste condiţii mulţi dintre 
localnici s-au ascuns prin pădurile din zonă, încercând să-şi ajute familiile 

cioplind grinzi sau doage, valorificate prin oameni de încredere în târgurile 
de la Câmpeni şi Abrud. 
 În această perioadă are loc şi o creştere importantă a numărului de 

aşezări, datorită creşterilor de populatie, fapt vizibil în creşterea numărului 
de crânguri, a defrişărilor de pădure şi a suprafeţelor agricole. Datorită 
calităţii slabe a solului culturile erau slabe şi puternic afectate de 

schimbările climatice. 

 
Evoluţia zonei în perioada economiei centralizate.  

 Cele 5 comune din acest spaţiu geografic, în perioada comunistă 

traversează o perioadă complexă, cu implicaţii profunde asupra dezvoltării 
comunităţilor şi a nivelului de trai a locuitorilor săi. 
 Un impact major, cu impact economic şi sociale l-a avut legea  

11/1948, privind naţionalizarea pădurilor, când moţii au pierdut unul dintre 
resursele de bază ale asigurării necesarului de trai. Fiind situate într-o zonă 
neafectată de cooperativizare, localnicii şi-au îndreptat atenţia spre creşterea 

animalelor, prin valorificarea importantelor suprafeţe de păşunat şi fâneţe de 
care dispuneau. 

 Odată cu stabilizarea politică şi creşterea capacităţii investiţionale a 
statului are loc o relativă înbunătăţire a condiţiilor de trai, prin accesul la 
noi locuri de muncă, create mai ales în domeniul industrial, din zonele 

adiacente şi mai îndepărtate ale judeţului şi ţării, cât şi prin dezvoltarea 
serviciilor la nivelul localităţilor. Un rol important l-a jucat reluarea 

exploatării industriale a fondului forestier existent, măsură care a oferit un 
important număr de locuri de muncă pentru populaţia locală. 
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Economia zonei în această perioadă a rămas preponderent agricolă. 
Suprafeţele de teren deţinute de populaţie erau formate în primul rând din 

păşuni şi fâneţe. Acest fapt s-a reflectat în creşterea bovinelor, utilizate în 
activităţi agricole şi ca resurse alimentare (lapte şi produse lactate). 
Exemplificând prin datele recensământului din anul 1971 se poate constata 

că la nivelul celor 5 unităţi administrative erau înregistrate 9.190 bovine; 
5.340 de ovi-caprine; 2.604 porcine; 1.500 cabaline, 15.990 păsări şi 68 

familii de albine. Se poate constata interesul special acordat cerşterii 
bovinelor, cele mai multe fiind înregistate în comuna Horea cu 23,6 % din 
total. 

 Activităţile industriale erau structurate în jurul a 8 guri de exploatare 
a lemnului, 18 mori şi o secţie de producere a cherestelei, la Albac. Serviciile 
prestate către populaţie erau structurate în jurul unor unităţi cooperatiste, 

ca: cizmării, croitorii, un atelier foto şi o sifonărie. Alături de acestea  mai 
erau înregistraţi ca persoane fizice autorizate, un număr de cca. 400 de 

dogari dintre care peste 360 erau numai în comuna Gârda de Sus, 12 fierari, 
7 tâmplari, 4 zidari 4 lăutari, croitori, cojocari, rotari etc. Numărul total de 
salariaţi înregistraţi fiind de cca 1.520. 

 Activitatea instructiv educativă se realiza in cadrul unui număr de 45 
unităţi de învăţământ, cu 183 cadre didactice şi un număr de 3087 de elevi 
şi copii de grădiniţă, iar în fiecare centru de comună funcţiona câte un 

cămin cultural, cu bibliotecă sătească şi cinematograf pe bandă îngustă. 
Ocrotirea sănătăţii se realiza prin intermediu a 5 circumscripţii medicale, 

deservite de 5 cadre cu pregătire superioară de specialitate şi 32 de cadre cu 
pregătire medie şi elementară 
 Activitatea comercială era susţinută de: 2 magazine universale săteşti, 

6 magazine mixte, 5 magazine alimenatre, 8 unităţi de tip bufet (snack-bar), 
2 magazine industriale, o cofetărie şi o librărie. 

  La sfârşitul anului 1970, 29 din din cele 79 de sate existente în zonă 
erau electrificate în procente cuprinse între 7 % (Plai – Gârda de Sus) şi 95 % 
(Gârda de Sus). Din comuna Horea la această dată nu era electrificat nici un 

sat.  
 În această perioadă mare parte din populaţie, lipsită de posibilitatea 

unui loc de muncă au migrat spre alte zone ale ţării, în special spre centrele 
urbane, puternic industrializate din judeţ, precum Alba Iulia; Cugir, Aiud, 
dar şi din afara acestuia, spre Cluj, Hunedoara, Oradea, Arad, Timişoara 

etc., fapt ce a accentuat procesul de depopulare. Particularităţile care 
au determinat fenomenul  migraţie sunt generate de factori economici şi de 
mediul natural însăşi.  

 factori de natură economică:  productivitatea agricolă scăzută, 
incapabilă să satisfacă nevoile de hrană ale populaţiei, necesitatea 

completării resurselor de  hrană a localnicilor15 din zonele exterioare, mai 
îndepărtate. 

 factori de mediu: calitatea slabă a solului, suprafeţele restrânse a 
terenurilor agricole, asprimea condiţiilor climatice etc.  

 Dacă în perioada interbelică şi în primii ani ai comunismului zona 
aceasta a Munţilor Apuseni era tributară unei migraţii sezoniere, impusă de 

                                                 
15 Studiu de sistematizare teritorială a Munţilor Apuseni, Memorii de specialitate, vol II/2, p. 410. 



Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Parcul Natural Apuseni – zona cuprinsă în judeţul Alba (comunele: 
Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Horea, Scărişoara)   
MEMORIU GENERAL 

Pagina | 26  

 

necesitatea asigurări/ completării resurselor de trai, după 1966, odată cu 
accelerarea procesului de industrializare, se accentuează procesul de 

migraţie definitivă şi de  navetism. 

 
Evoluţia zonei după 1990. 
 Deşi în perioada comunistă au fost înregistrate o serie de realizări, mai 
ales în privinţa infrastructurii de învăţământ, sănătate, şi asigurarea cu noi 

locuri de muncă, fapt vizibil în cresterea şi înnoirea fondului locativ, 
procesul de emigrare în afara zonei continuă. Fenomenul cunoaşte un curs 
asemănător şi după 1990, pe fondul diminuării locurilor de muncă existente 

la începutul perioadei. Totodată procesul de îmbătrânire a populaţiei devine 
mai evident, inclusiv cel al forţei de muncă.  Din punct de vedere al 

dezvoltarii activitatilor economice (comerciale, agricole, industriale) se 
remarcă o slabă reprezentare a acestora, puţini localnicii avand putere 
financiară imediat după 1990 pentru a dezvolta afaceri, ei ocupându-se în 

continuare de creşterea animalelor şi de prelucrarea lemnului, confecţionând 
obiecte traditionale: butoaie, doniţe, ciubere, fluiere, linguri şi tulnice, dar la 
un nivel tot mai scăzut, în condiţiile restrângerii pieţei de desfacere.  

 Exploatarea intensivă a masei lemnoase după 1990, pe fondul slabei 
implicări a statului în gestionarea acestora, a corupţiei şi a proceselor de 

retrocedare, au adus grave prejudicii fondului forestier. În acela-şi timp a 
oferit unora dintre localnici resursele financiare necesare unor noi investiţii, 
în primul rând în domeniul turismului. Potenţialul turistic al zonei şi 

declararea localităţilor Albac şi Arieşeni ca Staţiuni turistice de interes local 
a deschis posibilitatea creşterii investiţiilor venite din afara zonei, fapt vizibil 

în cresterea numărului de construcţii cu destinaţie turistică şi de petrecere a 
timpului liber.  
 Constituirea Parcului Natural Apuseni a determinat o regândire a 

posibilităţilor de dezvoltare în zonă, pe principiul dezvoltării durabile. 
Totodată posibilitatea implementării unor proiecte cu bani europeni şi/sau 
de la bugetul de stat a deschis în ultimii ani o altă perspectivă asupra 

dezvoltării zonei.  
 

 

C.4) PARCURILE NATURALE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII 
SOCIALE ŞI  ECONOMICE GLOBALE 
 

C.4.1. Contextul parcurilor naturale la nivel internaţional 
 Primul parc naţional este constituit în 1872 în SUA, prin decizia 

Congresului, care donând Valea Yosemite spre conservare ca parc al 
statului, sub numele de Parcul Naţional Yellowstone. În Europa cea mai 

veche arie naturală protejată – Grand Paradiso, destinat protecţiei 
animalelor sălbatice se infiinţează în Italia, în 1856, iar primele parcuri 
naţionale au fost înfiinţate de către suedezi în anul 1909. 

 Treptat nunărul şi suprafaţa ariilor naturale protejate a crescut la 
nivel mondial, odată cu creşterea presiunilor economice asupra 
biodiversităţii, a resurselor naturale şi valorilor culturale., ajungând în 2007 

la peste 120.000, cu o suprafaţă totală de peste 200 milioane kmp. 
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 Cu toate că Europa este un adevărat mozaic de naţiuni, culturii şi 
structuri politice, odată cu constituirea Uniunii Eu ropene a apărut şi s-a 

impus ca o necesitate  conştiinţa valorii şi problema conservării şi protecţiei 
mediului natural. În condiţiile existenţei unui proces continuu de extindre, 
tot mai multe state din acest spaţiu geografic au aderat la aceste valori, 

făcând paşi importanţi în această direcţie. Acest proces înseamnând printre 
altele şi  armonizare a legislaţiei interne cu cea a UE,  a oferit posibilitatea 

dezvoltării unor iniţiative europene integratoare de conservare a mediului. 
 În anul 1994, cu suportul uniunii Mondiale pentru Conservarea 
naturii (IUCAN), Federatia Parcurilor Nationale si Naturale din Europa 

(FNNPE), World Wide Fund for Nature (WWF) şi World Conservation 
Monitoring Centre (WCMC), a fost lansat la nivel european Planul de Acţiune 
pentru Ariile Protejate. Alături de acesta iniţiativele europene precum 

EECONET (ReteleiEcologice Europene), EMERALD, Natura 2000 etc., au 
avut menirea de a pregăti drumul către realizarea unei reţele europene de 

arii protejate interconectate, constituite pe structura unor coridoare 
ecologice, care să permită conservarea, dispersia şi migrarea speciilor. 
 În acelaşi timp în cadrul politicii europene şi mondiale de conservare a 

mediului se face simţită tot mai acut trecerea la un registru superior, care să 
treacă de la conservarea  locurilor la conservarea ecosistemelor şi de la 
măsuri naţionale la măsuri comune, europene sau internaţionale. Noul 

context, ţinând cont de necesităţile lunii moderne, de dezvoltarea unor 
activităţi, în special turimnul, are in vedere aplicarea unor concepte precum 

dezvoltarea durabilă, care să îmbine necesităţile de dezvoltare a socităţii cu 
necesităţile de protecţie superioară a factorilor de mediu. 
 Câteva etape ale politicii de mediu europene sunt jalonate de: 

 1993 - Tratatul de la Maastricht, care a conferit protecţiei mediului un 
statut complet în cadrul politicilor europene; 

 1999 - Tratatul de la Amsterdam, a cosolidat baza legală a politicilor 
europene de mediu, precum şi promovarea conceptului de dezvoltare 

durabilă în cadrul U.E. 

 2000 – În cadrul Consiliului European de la Lisabona, şefii de state şi 

guverne din ţările membre s-au angajat să creeze până în 2010 cea mai 
competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume; 

 2001 – La Summit-ul de la Götheborg a fost adoptată Strategia de 
Dezvoltare Durabilă a U.E. 

 2005 – Comisia Europeană a demarat procesul de revizuire a Strategiei 
de Dezvoltare Durabilă, a uniunii, în cadrul unui proces etapizat 

 evaluarea efectuată în februarie 2005 a scos în evidenţă direcţiile de 
dezvoltare nondurabilă, cu efecte negative (schimbări climatice, ameninţări 
la adresa sănătăţii publice, creşterea sărăciei şi a excluziunii sociale etc.) şi 

trasarea direcţiilor de urmat; 
 în iuniie 2005 şefii de state şi guverne au adoptat o declaraţie comună 

privind liniile directoare ale dezvoltării durabile. 

 2006 -  a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă pentru o 

Uniune Europeană extinsă. 

 2007 – în cadrul Tratatului încheiat în urma summitului de la 

Lisabona s-au semnat şi protocoalele adiţionale privind schimbările climatice 
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şi luptă îpotriva încălzirii globale, precum şi cele privind politicile energetice 
europene. 

 

 C.A.2. Convenţia europeană a peisajului 
 Potrivit Convenţiei europene a peisajului, adoptat la Florenţa în 20 
octombrie 2000 şi ratificat de România prin Legea 451/8 iulie 2002, ţara 

nostră devine parte în efortul concentrat al UE, de conservare şi valorificare 
a peisajului ca element esenţial al bunăstării sociale şi individuale. În 
implermentarea acestui document un rol important îl joacă articole 5 şi 6 ale 

convenţiei, privind măsurile generale şi speciale, în scopul definirii 
obiectivelor peisajelor identificate şi evaluate şi implementarea 

instrumentelor vecesare protecţiei, menegementului şi/sau amenajării 
peisajului. 
  

„ARTICOLUL 5 

Măsuri generale 

Fiecare parte se angajează: 
a) să recunoască juridic peisajele ca o componentă esenţială a cadrului 
de viaţă pentru 
populaţie, expresie a diversităţii patrimoniului comun cultural si 
natural si fundament al 
identităţii acesteia; 
b) să stabilească si să implementeze politicile peisajului care au ca 
scop protecţia, 
managementul si amenajarea acestuia, prin adoptarea de măsuri 
specifice menţionate în 
prezenta convenţie; 
c) să stabilească proceduri de participare pentru publicul larg, 
autorităţi regionale si 
locale, precum si pentru alţi factori interesaţi la definirea si 
implementarea politicilor 
peisajere menţionate la lit. b); 
d) să integreze peisajul în politicile de amenajare a teritoriului, de 
urbanism si în cele 
culturale, de mediu, agricole, sociale si economice, precum si în alte 

politici cu posibil 
impact direct sau indirect asupra peisajului 
 
ARTICOLUL 6 
Măsuri specifice 

A. Mărirea gradului de constientizare 

Fiecare parte se obligă să mărească gradul de constientizare a 
societăţii civile, 
organizaţiilor private si autorităţilor publice în ceea ce priveste valoarea 
peisajelor si rolul 
transformării lor. 
B. Formare si educare 
Fiecare parte se obligă să promoveze: 
a) formarea de specialisti în cunoasterea intervenţiei asupra peisajelor; 
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b) programe pluridisciplinare de formare în politica, protecţia, 
managementul si 
amenajarea peisajului, destinate profesionistilor din sectorul privat si 
public si asociaţiilor 
interesate; 
c) cursuri scolare si universitare care în cadrul disciplinelor de 
specialitate să abordeze 
probleme privind valorile legate de peisaj si protecţia, managementul si 
amenajarea acestuia. 
C. Identificare si evaluare 

1. Mobilizând factorii interesaţi, conform art. 5 lit. c), şi în vederea unei 
mai bune 
cunoaşteri a peisajelor proprii, fiecare parte se angajează: 
a) (i) să identifice peisajele din ansamblul teritoriului propriu; 
    (ii) să analizeze caracteristicile acestora, precum si dinamica şi 
factorii perturbanţi; 
    (iii) să urmărească transformările; 
b) să evalueze peisajele astfel identificate, ţinând seama de valorile 
particulare atribuite 
lor de către părţile interesate si de populaţia implicată. 
2. Această identificare şi procedurile de evaluare vor fi dirijate prin 
schimbul de 
experienţă si metodologie, organizat între părţi, la nivel european, în 
conformitate cu 
prevederile art. 8. 
D. Obiective de calitate peisajeră 

Fiecare parte se obligă să definească obiective de calitate a peisajului 
pentru peisajele identificate şi evaluate, după consultarea publică în 
conformitate cu art. 5 lit. c). 
E. Implementare 

Pentru ca politicile peisajului să aibă efect fiecare parte se obligă să 
introducă instrumente care au ca scop protecţia, managementul şi/sau 
amenajarea peisajului.” 

 

 C.4.3. Carta Europeană a Turismului Durabil în Arii 
Protejate 
 Carta Europeană pentru Turism Durabil în Arii Protejate este un 
parteneriat între o zonă protejată şi factorii care participă la modul de 

dezvoltare a turismului în regiune, că parcul este de a alerga. Acest 
parteneriat conţine elementele unei etichete de calitate destinate parcului 
dar şi elementele unei strategii corespunzătoare care să vizeze 

implementarea unui plan de acţiune pentru gestionarea turismului. În acest 
mod, Carta devine un instrument valoros în gestionare şi asigurarea 
dezvoltării unui turism durabil în zonele protejate din Europa . 

 Carta, elaborată sub conducerea Federaţiei „EUROPARC‖, are la bază 
mai mulţi ani de cercetări şi consultări, a căror rezultate au fost 

demonstrate prin aplicaţii efectuate în "parcuri pilot" din întreaga Europă. 
Prevederile Cartei Europeane pentru Turism Durabil în Arii Protejate, 
abordează direct o serie de principii cheie, elaborate în cadrul Convenţiei 
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privind diversitatea biologică sub forma unor linii directoare. Potrivit 
filosofiei acestui parteneriat, în conformitate  cu obiectivele şi orientările 

internaţionale privind Dezvoltarea Durabilă a Turismului în cadrul 
Convenţiei privind diversitatea biologică,  managementul turismului trebuie 
să se bazeze pe un proces consultativ care să implice toate părţile interesate 

de participare". 
Potrivit acestor orientări:  

- Parteneriatele sunt încurajate şi consolidate, informaţiile de bază sunt 
colectate şi evaluate pentru regiunea ariei protejate; 
- Viziunea şi obiectivele sunt stabilite pentru a maximiza beneficiile 

pozitive ale turismului asupra biodiversităţii, a ecosistemelor şi dezvoltării 
regionale, în acelaşi timp minimizând impactul negativ posibil; 
Scopul acţiunilor şi măsurilor comune luate este punerea în aplicare a 

acestor obiective generale.  
Carta este concepută pentru fiecare zonă protejată indiferent de tipul 

acesteia. Dar pentru a atinge statutul de membru al Cartei, ariile protejate 
trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe, care includ:  

 Stabilirea unui forum permanent sau aranjament echivalent pentru 

parteneriatul dintre autoritatea parcului, administraţiile locale, organizaţiile 
comunitare şi reprezentanţi ai turismului de afaceri,  

 Elaborarea în cadrul acestui forum al Strategiei de turism durabil 
pentru zona protejată, care să abordeze probleme-cheie specificate de Carta 

şi includerea lor într-un plan de acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor 
strategice identificate.  

Carta şi Reţeaua Carta este coordonată de Federaţia EUROPARC. Aceasta 
reprezintă în jur de 440 membri din 36 de ţări europene, contribuind la 
gestionarea celor mai importante bijuterii naturale ale Europei,  mare munţi, 

păduri, râuri inclusiv valori ale patrimoniului cultural, facilitând cooperarea 
internaţională în toate aspectele de management al ariilor protejate, 
contribuind la conservarea patrimoniului natural comun, prin schimb de 

expertiza, de experienţă şi de bune practici.  
Prin politica de management promovată, Administraţia Parcului Natural 

Apuseni, încearcă să ofere o alternativă durabilă la dezvoltare a 
comunităţilor locale de pe arealul său, sprijinind iniţiativele de dezvoltare a 
turismului durabil.  

Totodată, în 2008, PN Apuseni a intrat în atenţia Federaţiei Europeane a 
Parcurilor «Europarc», care a decis asistarea sa financiară şi logistică, în 
cadrul unui proiect finanţat de Comisia Europeană şi sub îndrumarea 

directă a administraţiei Parcului Alpii Maritimi din Italia pentru a aderarea la 
Carta Europeană a Turismului Durabil în Ariile Protejate.  Deoarece Carta 

reuneşte cele mai performante arii naturale protejate din Europa în ce 
priveşte turismul durabil şi conservarea biodiversităţii, fiind totodată şi una 

dintre cele mai puternice reţele de acest fel din lume, apartenenţa la aceasta 
cu statut de membru ar însemna şi o recunoaştere a valorilor patrimoniului 
natural şi cultural de pe teritoriul său, precum şi a eforturilor comunităţilor 

locale de a utiliza aceste valori ca suport pentru dezvoltarea turismului. 
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 C.4.4. Destinaţia de excelenţă EDEN ale Comisiei 
Europene. 
 EDEN este acronimul pentru Destinaţie Europeană de Excelenţă, un 
proiect al Comisiei Europene care promovează modele de dezvoltare a 
turismului durabil în cadrul Uniunii Europene. În cadrul acestui proiect în 

fiecare an este aleasă câte o destinaţie din statele membre ale Uniunii 
Europene căreia i se atribuie titlul de "Destinaţie de Excelenţă". Pentru 

fiecare etapă se alege o tematică diferită a competiţiei, iar în etapa 2008-
2009, aceasta a fost Turismul şi Ariile protejate. În toamna anului 2009, 
titlul de "Destinaţie Europeană de Excelenţă" a fost decernat Parcului 

Natural Apuseni. Cu ocazia primirii titlului de destinaţie turistică de 
excelenţă a României, Parcul Natural Apuseni a beneficit şi de un film de 

prezentare de 3 minute, realizat gratuit de căte Comisia Europeană. 
 Motivaţia acestei alegeri o reprezintă, printre altele, zestrea celor peste 
1500 de peşteri şi cavităţi naturale situate pe teritoriul parcului, dintre care 

se remarcă Complexul carstic Hodobana, ce formează un uriaş labirint 
subteran, meandrat cu peste 21 km; si Pestera Zgurăşti, care adaposteşte 
un spectaculos lac subteran, Peştera de la Valea Rea, care este depozitara 

uneia dintre cele mai semnificative colecţii de minerale, cu peste 35 de tipuri 
diferite.  

 Dar PNA este totodată un uriaş organism viu, care datorită climatului 
specific este într-o continuă evoluţie, bogat în turbării emergente de 
altitudine. Parcul este în acela şi timp casa la peste 1.550 de specii diferite 

de plante, în care pădurile de molid ce îmbracă coastele munţilor fac loc 
pajiştilor presărate cu cireşi sălbatici cu fructele negre.  

 Pe lângă fauna sălbatică cunoscută, formată dintr-un număr mare de 
urşi, râşi, pisica sălbatică, lupul etc, cercetările recente au adăugat specii 
noi, necunoscute ştiinţei, descoperite în cavernele munţilor. Toate acestea 

fac din PNA un habitat cu adevărat remarcabil pentru animalele sălbatice.  
 Deşi zona este cunoscută de localnici din timpuri străvechi, astăzi tot 
mai mulţi străini descoperă Apusenii şi în special Parcul Natural, turismul 

continuând să crească constant. În zonele limitrofe parcului au luat maştere 
zone turistice clar individualizate, precum Vlădeasa sau Albac, care oferă 

toate tipurile de cazare şi acces lesnicios spre atracţiile parcului. 
Posibilitatea practicării turismului pe tot timpul anului, permite adoptarea 
unor programe prin care să se reabiliteze şi să se valorifice traseele turistice 

şi de schi pe teritoriul parcului. 
În contextul mai larg al politicilor de mediu al Uniunii Europene, prin 

înfiinţarea acestui parc, România a luat măsuri pentru o dezvoltare durabilă 
a comunităţilor de aici, concomitent cu desfăşurarea unui turism de aceia-şi 
factură, prin care să se conserve integritatea ecologică, socială, economică şi 

a resurselor naturale şi culturale locale‖.
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1. STRUCTURA TERITORIULUI 
 

 1.1. LOCALIZARE GEOGRAFICĂ, CADRUL 

ADMINISTRATIV – TERITORIAL, REGIUNEA DE 
DEZVOLTARE 
 
Conform legii 5/200, privind amenajarea teritoriului, Secţiunea III-a,  Parcul 
Natural Apuseni (PNA)* este definit ca o zonă naturală protejată de interes 

naţional,  având o suprafaţă totală de 75.784 ha (76 064 ha16). Limitele sale 
au fost stabilite prin  Hotărârea de Guvern 230/2003.   
 Parcul Natural Apuseni (PNA), este situat în vestul României, în partea 

central-nord-vestică a Munţilor Apuseni, acoperid o parte din masivele Bihor 
(la sud) şi Vlădeasa (la nord). Suprafaţa protejată, inclusă în cadrul parcului 

se întinde pe teritoriul administrativ a trei judeţe: Cluj 40%, Bihor 32%, Alba 
– 28 % (22.700 ha). 

 Structura suprafeţelor incluse în cadrul PNA, pe comune, în jud. Alba 
este următoarea17: 
 

 Situaţia suprafeţelor incluse în parc, pe comune: 

Nr. 
Crt. 

Judeţ Comuna 
Supr. 
totală 

(ha) 

% din supr. 
inclusă în PNA 

% din PNA pe 
supr. 

comunei 

1 AB Arieşeni 3322 61,19 8,08 

2 AB Gârda de Sus 8270 64,75 5,53 

3 AB Scărişoara 9441 55,41 4,14 

4 AB Horea 6041 54,17 3,97 

5 AB Albac 5389 32,15 2,50 

 

 PNA cuprinde suprafeţe de pe teritoriul administrativ a 16 comune, şi 
proprietăţi aparţinând la 25 de comune. Dintre acestea 5 comune (Albac, 
Arieşeni, Gârda de Sus, Horea şi Scărişoara) cu 79 de sate, din care un sat 

de vacanţă (Vârtop), sunt situate pe teritoriul administrativ al judeţului Alba. 
  PNA, în integralitatea sa cuprinde suprafeţe aflate în cadrul a două 

regiuni de dezvoltare, astfel 72 % din teritoriul acestuia aparţin Regiunii de 
Dezvoltare Nord-Vest, prin judeţele  Cluj şi Bihor, 28 % fiind situat pe 
teritoriul Regiunii de Dezvoltare Centru, prin judeţul Alba. 

 PNA face parte din regiunea biogeografică Alpină Continentală 
Panonică Stepică Pontică. Din punct de vedere geomorfologic PNA este situat 

în Provincia Carpatică, subprovincia Carpaţii de SE, Regiunea Carpaţii 
Apuseni, subprovincia Munţii Apuseni.  
 Parcul dispune de o administraţie proprie (Administraţia Parcului 

Natural Apuseni - APNA) şi un program de management propriu,  cu rol de 
analiză, planificare, supraveghere şi control pentru întregul teritoriu. APNA 

                                                 
* În text se va utiliza, de regulă forma prescurtată. 
16  Suprafaţa determinată analitic în GIS, din care 24 280 ha se află pe teritoriul judeţului Bihor, 30 545 ha se află pe 

teritoriul judeţului Cluj şi 21 239 ha se află pe teritoriul judeţului Alba, cf. www.parcapuseni.ro/ 
17 Cf. Planului de Menegement al Parcului Natural Apuseni, decembrie 2007, p.66. 
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este subordonată Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi funcţionează în 
baza unui contract de administrare încheiat cu Ministerul Mediului şi 

Dezvoltării Durabile.  
 

 1.2. CADRUL NATURAL/MEDIUL 

 
 1.2.1. GEOMORFOLOGIE 
  Relieful zonei centrale a Munţilor Apuseni, în principal a Munţilor 

Bihor este condiţionat în cea mai mare parte de structura geologică a 
acestora. Din punct de vedere geologic în zona acoperită de P. N. Apuseni se 
disting mai multe unităţi diferite, dintre care doar  parţial Bihorul sudic, 

cunoscut şi sub numele de Masivul Biharia, şi Bihorul nordic, se află pe 
teritoriul studiat din componenţa parcului.  

 
 MASIVUL BIHARIA, ocupă o suprafaţă restrînsă în cadrul PMAp, în 
sectorul Vârtop – Gălăşoaia Valea Corlatului. Este constituit din şisturi 

cristaline ale seriei de Biharia, granite, gresii şi conglomerate, de vârstă 
paleozoică.  Au un aspect masiv, cu înălţimi mari (1849 m – Curcubăta 

Mare), forme greoaie, pante înclinate uniform şi numeroase forme de 
eroziune glaciară, in special pe creasta principală, orientată N-S mai 
prielnică amenajărilor pentru sporturile de iarnă. 

 
 BIHORUL NORDIC  are o litologie formată în cea mai mare parte din 
depozite de calcare şi dolomite de vârstă mezozoică, acoperite sau întrerupte 

de depozite de molasă, formate din gresii, conglomerate şi şisturi violacee. 
Aici calcarele masive apar în alternanţă cu pachete mai subţiri de 

conglomerate, gresii şi şisturi violacee, cum sunt cele din Măgura Vînătă, 
pentru ca spre sud litologia zonei să fie formată din calcare şi dolomite (zona 
Padiş—Scărişoara), urmate apoi de o a doua fâşie de gresii şi şisturi în zona 

Groapa de la Barsa, Valea Cetăţilor, valea Gîrdişoara şi, în final de o a doua 
fîşie de calcare (valea Sighiştel, valea Galbena, Cetăţile Ponorului, valea 

Gîrda). Toate acestea înclină de la nord spre sud, stratele fiind, de la nord 
spre sud, din ce în ce mai noi 
 Relieful se prezintă sub forma unor succesiuni de culmi prelungite şi 

domoale, întrerupte uneori de mici platouri formate în decursul erelor 
geologice, în urma proceselor de eroziune. Alternanţa dintre rocile 
carstificabile şi cele necarstificabile au impus apelor un drum extrem de 

complicat, apariţia şi dispariţia apelor face ca partea centrală  a acestor 
munţi să aibă o topografie haotică. Aici, deşi platourile se înscriu întrun plan 

altitudinal relativ omogen, în realitate sunt puternic fragmentate de 
nenumărate văi seci (honci/hoance, în grai local) văi de doline şi uvale 
delimitate de câmpuri de lapiezuri. 

 Complexitatea litologică şi tectonică a regiunii ocupate de PNA a creat 
premisele necesare formării unui relief carstic deosebit, în care se regăsesc 
practic toate formele din regiunea cu climă temperată.   

 
 EXOCARSTUL include forme de referinţă precum bazinul endoreic 

Platoul Ocoale – Scărişoara, câmpuri de lapiezuri (Bătrâna – Călineasa), 
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platouri dolinare haotice (Ursoaia),  văi carstice (Gârdişoara – Gârda), chei 
(Ordâncuşa), defilee (Arieşul Mare), şi nu în ultimul rând unul dintre cele 

mai mari ponoare din Europa - Coiba Mare. 
 
 ENDOCARSTUL cuprinde peste 1500 de peşteri şi avene cu 

caracteristici morfogenetice aparte pentru fiecare dintre cele 3 unităţi 
geomorfologice majore care includ roci carstificabile: Platoul Padiş – 

Scărişoara, grabenul Someşului Cald şi zona piemontană (spre Depresiunea 
Beiuşului).  
 O notă aparte o reprezintă bazinul Gârda Seacă (unitatea 

geomorfoligică Padiş – Scărişoara), care adăposteşte o serie de superlative 
precum Peştera Hodobana (cea mai labirintică peşteră a României) – 22,1 
km dezvoltare, Izbucul Tăuz (cea mai adâncă peşteră subacvatică - 85 m) 

sau Peştera Zgurăşti, care adăposteşte cel mai mare lac subteran din 
peşterile României – 85 000 m3 de apă. 

 Carstul din perimetrul PNA adăposteşte peste 10 gheţari subterani mai 
importanţi, dintre care cei mai cunoscuţi sunt Gheţarul Scărişoara 
(amenajat turistic) şi Gheţarul Focul Viu. Alături de care se pot număra 

gheţarii Borţig, Barsa, Zăpodie, Vârtop (din zona Casa de Piatră – a nu se 
confunda cu Peştera de la Vârtop), din Poiana Vârtop (din Vl. Ponorului) etc. 
  

 1.2.2. HIDROLOGIA   
 Reţeaua hidrologică a suprafeţei PNA, aflată pe teritoriul judeţului 
Alba este tributară Văii Arieşului Mare. 

 Râul ARIEŞUL MARE izvorăşte de la 1295 m, de sub vârful Vârtop, 
din Munţii Bihor, principalul nod orografic al Apusenilor, delimitând pe cca 
32 km limita sudică a PNA. Traversând, pe direcţia vest – est, un relief cu o 

evoluţie geologică îndelungată şi complexă apele Arieşului şi a afluenţilor săi 
şi-au modelat văi deosebit de pitoreşti, unde  zone depresionare şi mici 
bazinete intramontane, structurate pe un fundament cristalin alternează cu 

sectoare de chei şi defilee, săpate în roci carbonatice.  
 Pe cursul său superior, între localităţile Albac şi Scărişoara râul 

străbate două sectoare de chei, săpate în calcare triasice şi jurasice, 
cunoscute sub numele de Cheile Mândruţului şi Cheile Albacului (Cheile de 
la Zugăi). Până la confluenţa cu Cobleşul, râul mai este cunoscut şi sub 

numele de „Râul Alb‖ datorită limpezimii sale chiar în perioadele cu 
precipitaţii ridicate sau la topirea zăpezii, fenomen explicat prin calitatea 

suprafeţelor acoperite cu vegetaţie şi a procesului de eroziune limitat. 
 De pe suprafaţa PNA Arieşul primeşte ca afluenţi mai importanţi văile: 
Cobleş, Gârda Seacă, pârâul Popasului şi râul Albacului.  

 COBLEŞUL, cu o lungime de 8 km împreună cu afluentul său 
Ponoraşul , este primul afluent mai important pe care Arieşul îl primeşte de 
pe suprafaţa PNA. El străbate în cea mai mare parte un relief montan 

specific zonelor înalte, pe un fundament preponderent cristalin, într-un 
peisaj în care altermanţa pădurilor şi a pajiştilor este întreruptă doar de 

mărturiile prezenţei umane, prin aşezări şi sălaşe,  
 GÂRDA SEACĂ şi afluentul său Valea Ordâncuşei se remarcă prin 
dimensiunile bazinelor hidrografice (L = 17 Km, Sbh = 72 km2),  văile săpate 

în stivele de calcare, în care alternează sectoarele de chei şi defilee. Uneori 
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această succesiune este întreruptă de mici zone depresionare, sub forma 
unor lunci înguste presărate cu pâlcuri de case: Casa de Piatră, Plişti, Gârda 

Seacă şi Coteţul Dobreştilor. 
 Deasupra versantului estic al văii se intinde PLATOUL  OCOALE – 
SCĂRIŞOARA, bogat în fenomene carstice (peşterile Avenul din Şesuri, 

Gheţarul Scărişoara, Pojarul Poliţei etc). Principalul curs de apă de pe 
platou, pârâul Ocoale, după un scurt curs suprateran se pierde printr-o 

succesiune de ponoare în masa calcarelor, pentru a reveni la suprafaţă, în 
valea Gârda Seacă, la izbucul „Coteţul Dobreştilor‖. 
 Cursul superior al văii Gârda Seacă, numit aici Gârdişoara  îşi pierde 

apele prin  ponoarele, Coiba Mică şi Coiba Mare pentru a reveni în albile 
după mai mulţi kilometri în aval, la Izbucul Tăuzului. Sistemul endocarstic 
prin care  cursul  Gârdişoara se racordează la reţeaua hidrografică a zonei 

este unul dintre cele mai spectaculoase din Apuseni. Cercetările speologice 
efectuate în zonă au pus în evidenţă sistemul de conexiune 

morfohidrografică a celor două Coibe şi evoluţia ulterioară a văii, cât şi 
legătura acestuia cu o altă reţea hidrografică subterană, legată de pârâul 
Sohodolului – cea a peşterii Hodobana. 

 VALEA ORDÂNCUŞEI ce delimitează spre est platoul Ocoale – 
Scărişoara şi-a tăiat, de semenea un sector spectaculos de chei, foarte 
bogate în fenomene endo (peşterile Poarta lui Ionele şi Gheţarul Zgurăşti) şi 

exocarstice, care întregesc profilul peisagistic al văii Gârda Seacă.  
 RÂUL ALBAC (ARADNA), cu o lungime de cca. 19 km şi o suprafaţă a 

bazinului hidrografic de 95 km2, izvoreşte de sub Vf. Clujului (1400 m). 
Altitudinea medie a bazinului său hidrografice este de cca. 630 m şi se 
desfăşoară la limita dintre Munţii Bihorului şi cei ai Gilăului.  Substratul 

său litologic este fomat în cea mai mare parte din depozite vechi 
precambriene şi şisturi cristaline, aflate într-o succesiune inversă, peste 

strate mai noi, de vârstă paleozoică şi neozoică. Deşi străbate o zonă 
montană cu forme geomorfologice specifice (versanţi puternic înclinaţi, văi 
adânci despărţite de culmi domoale şi prelungi) peisajul apare mult mai 

calm, în care verdele pădurilor şi a pajiştilor se întrepătrunde cu elementele 
antropice specifice unei zone umanizate de timpuriu. Fenomene endo şi 
exocarstice se regăsesc numai în bazinul superior al acestuia, cele mai 

reprezentative fiind Peştera Dârninii şi Izbucul Mătişeşti. 
 APELE DE ADÂNCIME, sunt reprezentate în majoritatea cazurilor de 

cele din zona endocarstului, constituind o rezervă şi o sursă importantă de 
alimentare / realimentare a reţelei de suprafaţă.  Principala zonă care 
alimentează aceste ape este Platoul Ocoale – Scărişoara, cu o suprafaţă de 16 

km2 şi Hodobana.  Acestea este tributare în totalitate bazinului hidrografic al 
Arieşului. Morfologic şi peisagistic  Platoul Ocoale – Scărişoara apare 

suspendat la peste 100-200 m faţă de văile din jur (Gârda şi Ordâncuşa), 
sub forma unei succesiuni de poieni şi perdele de pădure, presărate cu  
grupuri de case. Apele strânse pe suprafaţa platoului, deseori ameninţate de 

poluare, circulă pe căi subterane şi reapar la suprafaţă prin Izbucul Coteţul 
Dobreştilor, pentru a se vărsa în Gârda Seacă. 
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 1.2.3. CLIMA  
 Potrivit clasificării climatologice a lui W. Kőppen clima acestor munţii 
este de tip boreal, cu precipitaţii abundente, de peste 1800 mm/an în zonele 

înalte, datorită ploilor  din timpul verii, favorizate de curculaţia maselor de 
aer vestice, încărcate de umiditate18. 
 Temperatura medie anuală a aerului este de 2°C în masivele Biharia şi 

Vlădeasa, pentru a creşte la 4°C în zona platformei calcaroase. 
 Temperatura medie multianuală în zonele înalte, de peste 1.600 m, 
coboară sub 80, cea mai scăzută temperatură fiind înregistrată în 

17.01.1964, de – 25,30. Zonele depresionare înregistrează în aceia-şi 
perioadă  o temperatură medie a aerului de -3°C în zonele joase, 

depresionare, pentru a creşte treptat spre vară, când temperatura medie a 
aerului în lunile iulie – august, atinge valoarea de 10 - 12°C  în zona înaltă şi 
20°C în zonele joase, depresionare de pe Arieş.  

 În zonele înalte se înregistrează 26,6 zile cu temperaturi ≤ 00 C pe 
intervalul octombrie – aprilie şi 153,3 zile cu îngheţ la sol, în intervalul 

august – iulie. Zilele cu temperaturi  ≥  250 C la înălţimi de peste 1500 m 
sunt foarte rare19 
 Umiditatea aerului în zonele înalte înregistrează valori de peste 6,5 

zecimi, corespunzând unei umezeli relative > 86 %, în funcţie de 
nebulozitate.  
 Circulaţia atmosferică dominantă este din sector vestic, care aduce 

multe precipitaţii şi determină un mare număr de zile noroase. O consecinţa 
directă a acestui fapt este şi cantitatea extrem de ridicată de precipitaţii 

căzută aici. Media anuală în zonele înalte depăşeşte 1.400 mm, medie care 
se găseşte doar în munţii mult mai înalţi (Rodna, Retezat şi Făgăraş).  
 Zăpada cade de obicei în noiembrie şi persistă până în luna aprilie. 

Vremea  frumoasă de iarnă (în medie 16 zile cu cer acoperit în ianuarie), 
oferă posibilităţi pentru practicarea turismului de iarnă şi a schiului. 
Grosimea medie a stratului de zăpadă în zonă atinge cote maxime spre 

sfârşitul lunii ianuarie, cu o valoare de peste 100 cm, mai mare pe versanţii 
adăpostiţi unde  este prezent pericolul de avalanşă. 

   

 1.2.4. SOLURILE 20 
 În conformitate cu documentaţia întocmită pentru PNA21, principalele 
tipuri de soluri existente pe teritoriul  acestuia sunt: molisoluri (redzinele), 

argiluvisoluri, cambisoluri, spodosoluri, soluri hidromorfe, soluri neevoluate 
şi trunchiate şi soluri organice. 

 Argiluvisolurile sunt reprezentate prin tipul de sol brun luvic format pe 
luturi, şisturi sericitoase şi pe versanţi slab înclinaţi cu expoziţii diverse.  
 Cambisolurile cuprind: soluri brune eumezobazice formate pe roci 

bogate în minerale calcice şi feromagneziene – calcare, dolomite, 
conglomerate, gresii calcaroase pe versanţi cu expoziţie şi pante diverse. 
Aceste soluri sunt favorabile dezvoltării arboretelor de fag în amestec cu 

paltinul şi frasinul pe versanţi umbriţi şi a arboretelor de gorun în amestec 

                                                 
18 Sârcu, 1971, p. 277. 
19 Moraru et al., 1980, p. 42-44. 
20 Moraru et al., 1980, fig. 15, p. 75. 
21 Apud http://www.parcapuseni.ro 
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cu teiul, jugastrul pe versanţi însoriţi; soluri brune acide formate pe roci 
acide bogate în minerale feromagneziene, pe versanţi cu expoziţii şi pante 

diverse, şi sunt favorabile arboretelor de molid.  
 Spodosolurile sunt reprezentate prin soluri brune feriiluviale formate 
în condiţii de climă foarte umedă şi rece, pe roci acide şi podzoluri, formate 

în condiţii de climă bogată în precipitaţii şi rece, pe substrat acid. 
 Datorită prezenţei pe alocuri a substraturilor impermeabile în 

conexiune cu un regim hidric cu exces de umiditate se întâlnesc şi soluri 
hidromorfe, situate pe luncile unor pâraie şi   soluri organice, reprezentate 
prin tipul de sol turbos tipic.  

 Pe teritoriul unităţilor administrative din judeţul Alba, situate pe 
teritoriul PNA,   principalele categorii de soluri sunt: 

  molisoluri sub formă de redzine şi pseudoredzine, prezente în bazinul 

Văii Gârda Seacă, Gârdişoara, Ordâncuşa şi Ponoraş (Cobleş). Sunt soluri 
tinere, slab-moderat evaluate, formate in conditii de drenaj natural moderat 

pana la bun pe un fundament preponderent carbonatic. 

 cambisolurile sunt prezente sub forma "tera rossa" în acela-şi areal, 

format, pe calcare, iar sub forma solurilor brum acide montane, ocupă 
suprafeţe întinse pe teritoriul comunelor Arieşeni, Scărişoara şi Albac. 

Solurile brune acide s-au format pe roci acide bogate în minerale 
feromagneziene, pe versanţi cu expoziţii şi pante diverse, şi sunt favorabile 
arboretelor de molid din în arealele împădurite şi a pajiştilor montane şi 

alpine; 

 spodisolurile, sub forma solurilor  brune feriiluviale podzolite ocupă 

suprafeţe importante în zona etajului de conifere. S-au format în condiţii de 
climă foarte umedă şi rece, pe roci acide şi podzoluri care s-au format în 

condiţii de climă bogată în precipitaţii şi rece, pe substrat acid. Se întălnesc 
mai ales pe tritoriul comunei Horea, în zona înaltă, la contactul dintre 
Munţii Gilău şi Bihor şi sub forma solurilor brune de pădure feriiluviale 

podzolite, în zona platoului Călineasa – Ocoale. 
 

 1.2.5. VEGETAŢIA  
 Cum suprafaţa teritoriului PNA este situat în etajul montan - subalpin 

al Apusenilor, vegetaţia specifică sunt în marea majoritate specifice acestei 
zone. Dispunerea spaţială a acesteia se diferenţiază pe verticală în 

următoarele zone: 
 Zona golurilor alpine şi a pajiştilor montane, prezente la peste 1600 m, 
unde ocupă platorurile şi culmile înalte înalte sunt acoperite cu vegetaţie 

ierboasă. Pajiştile montane se caracterizează printr-o diversitate floristică 
deosebit de ridicată, fiind identificate până în prezent, un număr de 420 
specii de plante. Între acestea predomină gramineele, precum ţepoşica 

(Nardus stricta), păiuşul roşu (Festuca rubra), firuţa (Agrostis tenuis), diverse 
plante cu flori ca scrântitoarea (Potentilla ternata), vioreaua (Viola dacica), 

vulturica (hieracium auricula). În locurile pietroase şi de lapiezuri poate fi 
întâlnit ienupărul (Jeniperus sibirica), afinul, coacăzul de munte, merişorul 

şi smirdarul. 
Platourile calcaroase sunt în cea mai mare parte acoperite cu pajişti 

montane de o bogăţie floristică deosebită, vizibilă în zonele rezervate pentru 
cosit (platoul Ocoale-Scărişoara etc.). 
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 Zona pădurilor montane de răşinoase, sunt  mait bine dezvoltate în 
partea superioară a văilor, între altitudinile de 1 200 şi 1 600 m, unde 

predomină molidul (Picea abies) şi bradul (Abies alba), mai rar laricea (Larix 
decidua) şi tisa (Taxus baccata).  Pădurile compacte de răşinoase şi-au 

restrâns foare mult ariile  datorită tăierilor masive.  Pe teritoriul judeţului 
ocupă suprafeţe modeste în nordul comunei Horea şi Scărişoara, la limita cu 
jud. Cluj şi în bazinul superior a văii Cobleş, la limita cu jud. Bihor.  

 Limitele interioare ale acestor păduri nu este foarte bine delimitată, 
fiind cuprinse între 600 – 1200 m, în funcţie de expunerea versanţilor.  

Deseori răşinoasele sunt amestecate cu foioase, în funcţie de condiţiile locale 
topografice şi microclimatice. Sunt cele mai frecvente în zona PNA. Suprafeţe 
importante se întâlnesc pe teritoriul comunelor Arieşeni şi Gârda de Sus 

 Zona pădurilor de foioase, ocupă etajul altitudinal cuprins între 600 -
1200 m, în de relief, substrat şi microclimat, care duc uneori şi la inversiuni 

de vegetaţie. Speciile forestiere întâlnite sunt: fagul (Fagus silvatica), 
carpenul (Carpinus betulus), paltinul de munte (Acer pseudoplatanus), ulmul 

de munte (Ulmus montana), frasinul (Fraxinus excelsior), cireşul sălbatic 
(Cerasus avium), jugastrul (Acer campestre), mesteacănul (Betula verrucosa), 

scoruşul de munte (Sorbus aucuparia), salcia de munte (Salix caprea), nucul 
(Juglans regia), etc. Pe teritoriul judeţului Alba, aceste  specii se întâlnesc pe 
suprafeţe mai mari pe teritoriul comunelor Albac şi Gârda de Gus. 

 
 Zonele calcaroase constituie un areal special, distinct de cel al 

platourilor şi al zonelor stâncoase. Platourile calcaroase Bătrâna, Padiş, 
Ocoale, Mărşoaia şi Ursoaia în mare parte sunt lipsite de vegetaţie lemnoasă 
datorită lipsei apei, fapt care a condus la apariţia unor pajişti montane a 

căror prezenţă nu poate fi explicată doar prin factorul altitudinal. Există de 
asemenea asociaţii vegetale deosebite găsite în aceste pajişti montane. 

Pajiştile montane din platourile carstice sunt mai dezvoltate în zonele 
centrale, depresionare, în vreme ce marginile platourilor sunt aproape 
întotdeauna acoperite de păduri. Aceste pajişti ocupă azi locul fostelor 

păduri de fag defrişate în trecut fiind acoperite cu diferite varietăţi de 
păiuşcă (Festuca ovina ssp. duriuscula şi Festuca ovina ssp. tenuifolia.). 
Datorită proceselor de inversiune termică în cadrul acestor depresiuni 
închise, molidul apare în zona centrală a depresiunii, în timp ce pădurile de 
foioase cresc pe vârfurile învecinate, un exemplu tipic fiind Bazinul Padiş.  

 O vegetaţie distinctă se întâlneşte în zonele umede, aflate de-a lungul 
râurilor. Speciile lemnoase caracteristice luncilor sunt: sălciile (Salix alba, 
Salix purpurea, Salix triandra), plopul (Populus nigra), arinul negru (Alnus 
glutinosa), iar dintre cele ierboase rogozul (Carex sp.), stânjenelul de baltă 

(Iris pseudaccorus), etc. Această vegetaţie de luncă însoţeşte mai ales râul 
Arieşul Mare. De asemenea, pe văile adânci şi la gurile de intrare ale 
peşterilor se întâlneşte o vegetaţie caracteristică zonelor umbroase şi umede, 

printre care şi brusturi ale căror frunze pot atinge 1 m diametru.  
  

 Principalele asociaţii vegetale care dau nota specifică pe teritoriul PNA 
, putând fi întânite şi pe teritoriul judeţului Alba sunt22:  

                                                 
22 Apud http://www.parcapuseni.ro 
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- Sedo hispanici – Poetum nemoralis. Se întâlneşte pe stâncăriile 
calcaroase, semiumbrite, din etajul pădurilor nemorale de pe Valea 

Ordâncuşii. 
- Thymetum comosi. Aceste cenoze pioniere endemice edificate de 

Thymus comosus  se dezvoltă pe grohotişurile fine şi grosiere, mobile sau 
fixate de la baza stâncilor calcaroase din Cheile Ordâncuşii. 
- Parietarietum officinalis. Se întâlneşte pe grohotişurile fixate, umbrite 

şi semiumbrite de la baza stâncilor calcaroase din perimetrul parcului 
(exemplu: Cheile Galbenei). 

- Violo declinate – Nardetum. Această asociaţie se întâlneşte frecvent în 
etajul montan şi subalpin, acolo unde solul este mai sărac decât în cazul 

menţionat anterior. 
- Seslerietum rigidae. Aceste asociaţii se întâlnesc frecvent în perimetrul 
parcului pe stâncile umbrite şi semiumbrite din etajul montan (Cheile 

Ordâncuşii). 
- Epilobio – Juncetum effusi. Fitocenozele higrofice edificate de Juncus 
effusus vegetează pe luncile şi terasele unor văi (Valea Călineasa, Poiana 
Horea), pe soluri aluviale, cu conţinut mai redus de substanţe nutritive. 

- Festuco – Agrostetum capillaris. Aceste pajişti mezofile au o mare 
răspândire pe întreg cuprinsul parcului, până la limita superioară a pădurii 
de fag. În zonă se întâlnesc în Cheile Ordâncuşii. 

- Carpino – Fagetum. Aceste păduri au o răspândire sporadică pe Valea 
Albacului, ele întâlnindu-se la baza versanţilor umbriţi şi semiumbriţi din 

etajul montan inferior. 
- Symphyto – Fagetum. Aceste făgete pure se întâlnesc frecvent în tot 
PNA, între 600 şi 1100 m (Valea Gârda). 

- Leucanthemo  waldsteinii – Fagetum  (Cheile Ordâncuşii, Valea 
Albacului, Valea Gârda). 

- Hieracio rotundati – Piceetum. Aceste păduri larg răspândite pe Cheile 
Ordâncuşii, unde, formează zona molidişurilor. 

- Campanulo – Juniperetum. Aceste tufărişuri subalpine de ienupăr pitic 
se întâlnesc sporadic pe toată cresta nordică a parcului, între Vârful Poienii 
şi Vârful Dealul Păltinişului, ele fiind cantonate în poienile şi rariştile de 

pădure de la limita superioară a molidişurilor (1400-1600 m). 
  

  

 1.2.6. FAUNA23 
 Zonele împădurite şi poienile munţilor şi peşterile din zonă adăpostesc 
o bogată faună, formată din vertebrate şi nevertebrate, unele dintre acestea 

fiind edemice.  
 Nevertebrate 
 Pe teritoriul PNA au fost colectate şi descrise foarte multe specii de 

nevertebrate noi pentru ştiinţă, iar multe au fost declarate ca fiind endemice 
pentru Munţii Apuseni. 

 Fauna subterană de nevertebrate este foarte bine reprezentată pe 
teritoriul Parcului. O mare parte dintre specii sunt endemice şi multe 
populează numai una sau două peşteri. Cel mai bine reprezentat este grupul 

                                                 
23 Text preluat după Raportul ştiinţific şi tehnic,  http://verobio.webs.com/f12009.htm 

http://verobio.webs.com/f12009.htm
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Coleopterelor, Cholevinae (Leiodidae) şi Trechinae (Carabidae). Genurile 
troglobionte Drimeotus şi Pholeuon sunt endemice pentru Munţii Apuseni, cu 

un areal de răspândire foarte restrâns.  
 Totodată, pe teritoriul Parcului se găsesc 15 taxoni (specii şi subspecii) 
de Drimeotus (Bihorites), o specie aparţinând subgenului Drimeotus (Fericeus) 

şi una subgenului Drimeotus (Trichopharis).  
 Genul Pholeuon, are de asemenea un subgen endemic pentru Munţii 

Bihor, Pholeuon (s. str.) şi este reprezentat în Parc prin 22 de taxoni 
endemici. Dintre Trechinae, deşi genul Duvalius nu este endemic pentru 

teritoriul ţării noastre, cei 18 taxoni din Bihor sunt endemici pentru acest 
masiv muntos. 

 Aceste trei genuri de coleopterelor subterane pot fi întâlnite în aproape 
toate peşterile de pe teritoriul Parcului, dar efectivele lor populaţionale sunt, 
de regulă, extrem de reduse iar condiţiile de viaţă specifice le fac foarte 

vulnerabile la orice impact antropic, reacţionând chiar şi la simpla vizitare a 
peşterii (Oana Moldovan, ISER Cluj-Napoca, 2006).  

 Vertebrate 
 O atracţie deosebită în cazul Arieşului şi majorităţii afluenţilor săi o 
prezintă fauna piscicolă, cu o zonalitate bine evidenţiată. În ecosistemele 

acvatice din PNA se întâlnesc următoarele specii de peşti: păstrăvul de râu 
(Salmo trutta fario), păstrăvul curcubeu (Salmo irideus), păstrăvul fântânel 

(Salvelinus fontinalis), (ultimile două specii introduse antropic), lipanul 
(Thymallus thymallus), zglăvoaca (Cottus gobio), boişteanul (Phoxinus 
phoxinus), moioaga (Barbus meridionalis petenyi), mreana (Barbus barbus), 
scobarul (Chondrostoma nasus), grindelul (Noemacheilus barbatulus), cleanul 
(Leuciscus cephalus), zvârluga (Cobitis taenia taenia), babuşca (Rutilus rutilus 
carpathorossicus).  
 Dintre amfibieni sunt de menţionat speciile: salamandra (Salamandra 
salamandra), izvoraşul (Bombina variegata), tritonii (Triturus alpestris, T. 
cristatus, Triturus vulgaris ampelensis), iar dintre reptile, speciile: vipera 

comună (Vipera berus), şopârla de ziduri (Podarcis muralis), şopârla de 
munte (Zootoca vivipara), şarpele de sticlă sau năpârca (Anguis fragilis 
colchicus), şarpele de alun (Coronella austriaca), şarpele lui Esculap (Elaphe 
longissima). 

 În zonă trăiesc toate speciile comune de păsări montane. În pădurile 
de conifere sunt frecvente: mierla gulerată (Turdus torquatus), forfecuţa 

(Loxia curvirostra), alunarul (Nucifraga caryocatactes), piţigoiul de munte 
(Parus montanus), pănţăruşul (Regulus regulus), ciocănitoarea cu trei degete 

(Picoides trydactilus), ierunca (Tetrastes bonasia), piţigoiul moţat (Parus 
cristatus), piţigoi de brădet (Parus ater), huhurezul mare (Strix uralensis). În 

cele de foioiase, în poieni şi păşuni sunt prezente: porumbelul gulerat 
(Columba palumbus), corbul (Corvus corax), ciocănitoarea neagră (Dryocopus 
martius), sturzul de vâsc (Turdus viscivorus), mugurarul (Pyrrhula pyrrhula), 

cinteza (Fringilla coelebs), etc. Pe lângă cursurile de apă se întâlnesc mierla 
de apă (Cinclus cinclus), codobatura de munte (Motacilla cinerea) şi fluierarul  

de munte (Actitis hypoleucos). 
 Păsările răpitoare sunt reprezentate de următoarele specii protejate 

prin legislaţie naţională şi internaţională: acvila ţipătoare mică (Aquila 
pomarina), acvila de munte (Aquila chrysaetos), şorecarul comun (Buteo 
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buteo), vinderelul roşu şi cel de seară (Falco tinnunculus şi F. vespertinus), 
uliul păsărar (Accipiter nisus). 

 O altă acţiune de repopulare, realizată cu succes între anii 1970-1980, 
a vizat cocoşul de munte (Tetrao urogallus), ameninţat din cauza vânătorii 

abuzive. 
 Fauna de mamifere mari este bine reprezentată, prin populaţii bine 
consolidate de lup (Canis lupus), râs (Lynx lynx), căprior (Capreolus 
capreolus), cerb carpatin (Cervus elaphus), mistreţ (Sus scrofa), etc. Tot 
printre mamiferele carnivore se mai enumeră şi pisica sălbatică (Felis 
silvestris), dihorul (Mustela putorius) şi vidra (Lutra lutra). 
 Rezultatele evaluărilor efectuate de personal de specialitate de la ICAS 

Braşov în colaborare cu personalul silvic de pe teritoriul parcului, au aratat 
că pe teritorilul PNA trăiesc un număr de 26 lupi (Canis lupus). Acest număr 

reprezintă, după părerea specialiştilor, populaţia care ar putea exista pe 
suprafaţa PNA, luînd în considerare repartiţia habitatelor preferate şi 
biologia speciei. Lupii sunt organizaţi în haite, pe teritoriul judeţului Alba, a 

fost semnalat un haitic (haită), format din 5 lupi. 
 În mod similar, se poate considera o populaţie bine reprezentată şi 

pentru râs (Lynx lynx), existând pe suprafaţa PNA un număr de 12 rîşi, din 
care o parte pot fi întâlniţi şi în judeţul Alba).  
 Populaţiile de urs brun (Ursus arctos), a ajuns la un număr scăzut, 

fiind semnalaţi pe teritoriul PNA  doar 21 de exemplare, un număr 
considerat de specialişti ca fiind cu mult sub capacitatea de suport a 

ecosistemelor preferate de acest mamifer, dintre care 2 pe judeţul Alba. 
Faptul este deosebit de grav, deoarece această populaţie de urşi este izolată 
de celelalte populaţii din Carpaţi, schimbul de gene nefiind astfel realizat. 

Astfel, fondul genetic fiind insuficient, ar putea ca în viitor să pună în pericol 
menţinerea speciei în Apuseni. 

 Vidra (Lutra lutra) este o specie protejată prin legislaţia naţională şi 
internaţională;  trăieşte în familii, pe lângă apele curgătoare mai izolate de 
impactul antropic. Au fost semnalate existenţa a câtorva familii pe cursul 

superior al rîului Gârda Seacă. 
 Mamiferele mici rozătoare sunt reprezentate de 10 specii, unele dintre 

ele fiind de o deosebită importanţă, fiind listate în Directiva Habitate 
92/43/EEC: şoarecele scurmător (Clethrionomys glareolus), şoarecele de 
câmp (Microtus arvalis), şoarecele de pământ  (M. agrestis), şoarecele de casă 
(Mus musculus), şoarecele gulerat (Apodemus flavicollis), şoarecele dungat (A. 
agrarius), şoarecele de pădure (A. sylvaticus), pârşul de alun (Muscardinus 
avellanarius) (DH), pârşul mare (Myoxus glis), veveriţa (Sciurus vulgaris). 
 De asemenea, mamiferele mici insectivore bine reprezentate, în PNA au 

fost identificate un număr de 8 specii (excluzând dintre acestea liliecii): 
chiţcanul comun (Sorex araneus), chiţcan pitic (S. minutus), chiţcan de 

munte (S. alpinus), chiţcan de apă (Neomys fodiens), chiţcan de mlaştină (N. 
anomalus), chiţcan de câmp (Crocidura leucodon), cârtiţa (Talpa europaea), 
ariciul (Erinaceus concolor). 
 Câteva peşteri prezintă o importanţă deosebită şi datorită populaţiilor 
de lilieci pe care le adăpostesc (Lup, Nicoară, 2005; Borda, 1998/1999, 

2002, baza de date a Asociaţiei pentru Protecţia Liliecilor din România): liliac 
mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum), Rh. hipposideros, Rh. 
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euryale, Myotis myotis, M. blythii, M. nattereri, M. brandtii, M. mystacinus, M. 
bechsteinii, M. emarginatus, M. daubentonii, M. dasycneme, liliac de amurg 
(Nyctalus noctula), Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, P. austriacus, 
Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, dintre care efectivele 

speciilor Rhinolophus ferrumequinum, Myotis myotis şi Miniopterus 
schreibersii reprezintă o mare valoare ştiinţifică.  

 Din cele 29 specii de lilieci identificate în ţara noastră, 19 se regăsesc 
în fauna PNA. Conform Cărţii Roşii a Vertebratelor din România, 2 specii de 
lilieci (Myotis dasycneme şi Myotis daubentonii) sunt considerate critic 

periclitate, alte 8 specii sunt periclitate, iar alte 6 sunt vulnerabile 
(Botnariuc&Tatole, 2005). Şase specii care au fost întâlnite în PNA sunt 

considerate prioritate naţională mare. Mai mult, 10 dintre aceste specii se 
regăsesc pe Anexa II a Directivei Habitate 92/43/EEC, cuprinzând plante şi 
animale de interes comunitar care necesită desemnarea de arii speciale de 

conservare (date furnizate de Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din 
România). 

  

 1.2.7. HABITATE 
 Principalele tipuri de habitate prezente pe teritoriul comunelor din 
judeţul Alba, cuprinse în cadrul PNA şi stabilite în conformitate cu 

principalele sisteme de clasificare utilizate la nivel naţional şi european 
european, prezente pe teritoriul studiat sunt:  

 Paduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);  

 Pante stâncoase, calcaroase cu vegetaţtie chasmofitică, în Cheile 

Ordâncuşei;  

 Pajişti montane, pe Platoul Ocoale, în zona Scărişoara – Albac – Horea;  

 Pajişti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis), pe platoul 

Bătrâna – Călineasa;  

 Pajişti calcaroase alpine, prezente în Cheile Ordâncuşii (parţial), Poiana 

Onceasa (partial), Poiana Şesul Gârzii, zona Bătrâna Călineasa;  

 Pajişti rupicole calcaroase sau bazofile cu Alysso-Sedion albi, prezente în 

Valea Albacului şi Valea Arieşului;  

 Cursuri de apă din pajiştile montane cu  vegetaţie de Ranunculion 
fluitantis si Callitricho-Batrachion, pe malurile râurilor montane Arieş şi 
Albac;  

 Râuri alpine si vegetatie herbacee de pe malurile lor, prezente pe malurile 

râurilor montane  Arieş şi Albac. 
    
 

 1.3. RESURSELE NATURALE 
 
 Pe teritoriul judeţului Alba, cuprins în cadrul PNA se regăseşte un 
fond bogat şi foarte variat de resurse naturale, începând cu componente ale 

peisajului său geografic definite ca număr, densitate relativ mare şi valenţe 
estetice, ştiinţifice, recreative şi educative superioare. Aceste valenţe au făcut 
ca zestrea naturală a teritoriului, valorile sale originare, să reprezinte şi 

principalele elemente de atragere şi reţinere a turiştilor. 
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În acest context relieful reprezintă principalul element atractiv,  
valoarea sa economică şi turistică fiind amplificată de particularităţile 

celorlalţi factori geografici, climă, reţea hidrografică, vegetaţie, faună. 
Pentru zona de interes  principalele categorii de resurse sunt: 
 

 1.3.1. DESTINAŢIA ŞI FOLOSINŢA SOLURILOR 
Pe teritoriul PNA, cuprins în limitele administrative ale comunelor de 

pe valea superioară a râului Arieş, cele mai consistenţe suprafeţe sunt 
acoperite de solurile cambice (cambisoluri), de tipul: solurilor brune acide şi 

a solurilor brune podzolice. Acestea ocupă suprafeţele cele mai mari pe 
teritoriul comunelor Albac, Arieşeni, Horea şi Scărişoara. Suprafeţe mai 

restrânse sunt ocupate de cernisoluri (molisoluri) de tipul redzinelor, pe 
cursul văilor Gârda Seacă, Ordâncuşa şi Gârdişoara. 

Cambisolurile sub forma solurilor de tipul brun eumezobazice, 

formate pe roci bogate în minerale calcice şi feromagneziene – calcare, 
dolomite, conglomerate, gresii calcaroase pe versanţi cu expoziţie şi pante 

diverse şi a solurilor brun acide, acide formate pe roci acide, bogate în 
minerale feromagneziene, pe versanţi cu expoziţii şi pante diverse, reprezintă 
principalele resurse pedologice din cadrul microregiunii. Dacă primele sunt 

soluri favorabile dezvoltării arboretelor de fag în amestec cu paltinul şi 
frasinul pe versanţi umbriţi şi a arboretelor de gorun în amestec cu teiul, 
jugastrul pe versanţi însoriţi ultimele sunt favorabile dezvoltării arboretelor 

de molid. Ambele tipuri de sol sunt favorabile dezvoltării pajiştilor naturale, 
rezultate în urma defrişărilor. 

Rendzinele calcarice se formeaza şi se găsesc numai în arealele cu 

relief calcaros (prezenţa rocii calcaroase până la 50 cm adâncime), puternic 
fragmentat, pe culmi inguste sau usor rotunjite, cu stanca la zi si pe 

versanti cu inclinari variate. Au o larga raspandire în zonele carstice din 
arealul PNA. S-au format într-un climat umed, cu un nivel ridicat al  
precipitatiilor de peste 800 – 900  mm/an şi cu temperaturi medii de 9-10o 

C. Au o răspândire mare în zona culmilor unde sunt bine dezvoltate şi mult 
mai redusă pe versanţii inclinaţi. În zona de interes acest tip de sol este 

întâlnit în bazinul văii Gârda şi a afluenţilor acesteia. 
Astăzi, solurile din arealul studiat sunt acoperite în general de 

păduri, fâneţe (4099 ha) şi pajişti montane (4488 ha), favorizând creşterea 

animalelor. Pe o suprafaţă restrânsă, de cca. 1143 ha, aceste soluri sunt 
destinate culturilor agricole. 

La nivelul luncii văilor din zonă, în depresiuni şi bazinete locale se 
întâlnesc pe suprafeţe restrânse soluri de luncă, în general soluri tinere, 
puţin dezvoltate. 

Pe suprafaţa platourilor  carstice apar frecvent doline 
impermeabilizate cu argile, în care apa în exces a permis formarea unor 
soluri hidrofile, pe care se dezvoltă fitocenoze specifice. 

 

 1.3.2 RESURSELE SUBSOLULUI 
- sursele de apă, inclusiv ape plate şi cu mineralizaţie ridicată. 

- mediul speleean, de interes ştiinţific şi turistic, reprezentativ pentru 
patrimoniul speologic naţional şi înternaţional, asimilabil peşterilor de clasă 
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A (peşterile: P. Pojarul Poliţei, Avenul din Tău, Peştera . Dârninii, Peştera 
Gheţarul, Peştera de sub Zgurăşti, Peştera Hoanca Apei).  

 
În cadrul acestui mediu putem aminti: 

 potenţialul turistic şi de petrecere a timpului liber: 

 potenţial estetic, ştiinţific, şi educativ, pe care acesta il poate juca. 

 calcarul, utilizat ca material de construcţii sub formă de var sau ca 
piatră de construcţie. Deşi nu pot fi deschise cariere pentru exploatarea 

acestuia, poate fi extras de către localnici din trenele de grohotiş situate la 
baza abrupturilor, situate în afara zonelor de conservare specială; 

 marmura, exploatată sporadic la Albac (Bărăşti), 

 

 1.3.3. RESURSELE DE APĂ 
 Ape subterane (carstice), captate pe baza autorizaţiei emise de către 

Academia României, cu avizul APNA, 

 Apele de suprafaţă existente, cu posibilitatea utilizării în scopuri turistice 

şi industriale cu impact minim asupra mediului;  

 Izvoarele sau alte emergenţe, care oferă surse de apă de calitate, 

susceptibilă pentru consum. 
  

 1.3.4. RESURSELE FORESTIERE 
 resursele forestiere exploatabile, formate din păduri de foioase şi 
conifere; 

 fructe de pădure, ciuperci şi plante medicinale, în cantităţi care să nu 
depăşească capacitatea de regenerare a ecosistemului; 

 poienile pădurilor bogate în păşuni şi fâneţe de calitate superioară, 
utilizate pentru creşterea animalelor; 

 

 1.3.5. ZONE NATURALE PROTEJATE 
 Zonele naturale protejate, conform legislaţiei în vigoare şi a Planului de 

Management al PNA, existente cuprind: 

 Suprafaţa Parcului Natural Apuseni, cu cele 2.700 ha situate pe 

teritoriul judeţului; 

 Rezervaţii naturale, stabilite cf. Legii nr. 5/2000, în număr de 23, cu o 

suprafaţă de cca. 80 ha, odată cu înfiinţarea PNA au fost cuprinse în cadrul 
acestuia, cu statut de zone cu protecţie strictă şi/sau integrală. Prin  OM 
552/2003 aceste arii au fost incluse în cadrul zonelor de conservare 

specială. 

 Arii naturale protejate, cuprinse în Reţeaua ecologică europeană ―Natura 

2000‖, din România, formate din  - ROSCI 0002 Apuseni, ROSPA 0081 
Munţii Apuseni-Vlădeasa.  
În funcţie de importanţa lor aceste situri se bucură de un menegement 

diferenţiat în cadrul PNA. 
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 1.4. RISCURI NATURALE ŞI ANTROPICE 
 
 1.4.1. RISCURI NATURALE 

 
 RISCUL SEISMIC. Potrivit Legii nr. 575/2001, zona studiată face parte 

dintr-un areal geografic mai larg, cu risc redus de cutremur, având valoarea 
6 pe scara MSC şi o perioadă de revenire de cca. 100 ani. Totodată, în 
această zonă, valoarea de vârf  a acceleraţiei terenului la cutremure având 

IMR = 100 ani este de 0,08 g. (Legea 575/2001, anexa 2). 
 
 RISCURI GEOMORFOLOGICE  

Fenomenele fizico-geologice sunt determinate de următorii factori: 

 morfologia terenului grefată pe o anumită alcătuire petrografică şi 

structură geologică;  

 condiţiile de pantă în care se dezvoltă procesele generatoare de riscuri 

naturale; 

 existenţa formaţiunilor sedimentare şi a depozitelor de cuvertură 

acoperitoare; 

 acţiunea factorilor exogeni asupra morfologiei terenului respectiv: cursuri 

de apă, precipitaţii atmosferice, îngheţ-dezgheţ, manifestarea unor 
evenimente hidro-meteorologice extreme etc. Ultimul factor  este cel care 

produce modificări uneori ireversibile în evoluţia reliefului şi deci riscuri 
sporite asupra celorlalte componente ale mediului şi mai ales asupra 
oamenilor şi animalelor (precipitaţii cu caracter torenţial, viituri cu viteze 

excepţionale, strat de zăpadă cu grosimi mult peste media zonei, avalanşe, 
etc.). 

 activitatea antropică: defrişări, poluarea aerului, apei şi a solului, 
păşunatul excesiv (suprapăşunatul), construcţia de drumuri în condiţii de 

pantă accentuată nerespectând normele tehnice; construcţia de locuinţe 
neautorizate etc. 
 

 ALUNECĂRILE DE TEREN, potrivit legii Legii nr. 575/2001 sunt 
deplasări a rocilor şi/sau a masivelor de pământ care formeazã versanţii 

unor munţi sau dealuri, a pantelor unor lucrări de hidroamelioraţii sau a 
altor lucrări funciare, ce pot produce victime umane şi 
pagube materiale. Potrivit legii amintite, teritoriul administrativ al comunelor 

Albac, Arieşeni, Gârda, Horea şi Scărişoara fac parte dintr-un areal cu un 
potenţial mediu de producere a alunecărilor primare, având o probabilitate 

de producere intermediară (Legea 575/2001, anexa 6 şi 6a). Cauzele 
acestora sunt multiple, ele se datorează de cele mai multe ori conjugării 
unor factori naturali (structura litologică) cu activitatea umană, în principal 

procesul de despădurire masivă a unor zone în pantă, amenajării de 
drumuri sau a unor construcţii, prin săparea la baza pantei dealului. 
 Cele mai active zone de alunecare sunt prezente pe teritoriul satului 

Rogoz, sat situat pe un vechi şi extins glacis de alunecare aflat pe dreapta 
Arieşului Mare (în afara PNA), la circa 15-20 m altitudine relativă, pe un 

versant cu o înclinare de peste 20-250  acopert parţial cu pădure. În aceste 
condiţii la precipitaţii abundente cum au fost cele din ultimii ani, şi pe 
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fondul unui strat de zăpadă cu grosimi metrice a avut loc o supraumectare a 
materialului litic care efectiv a început să curgă prin canalul de pantă mare.  

 
 TASAREA solului este un proces fizic prin care are loc o creştere 
puternică a masei de sol, raportat la unitatea de volum. Poate fi survenii pe 

soluri argiloiluviale sub impactul factorilor antropici. În zonă se poate 
manifesta sporadic pe fundul văilor sau câmpurilor de doline, sub umpact 

antropic (lucrări agricole defectoase în condiţii de umiditate ridicată , 
traficului intens etc).  
 

 CĂDERI DE PIETRE.GROHOTIŞURI NEFIXATE. Existenţa abrupturilor 
calcaroase şi prezenţa unor stânci izolate aflate sub influenţa directă a 
factorilor de mediu a dus în decursul timpului la fragmentarea masivelor de 

calcar în blocuri, generând căderi de pietre şi pânze de grohotiş, astăzi 
nefixate sau parţial fixare, capabile oricând să producă alunecări sau 

prăbuşiri, care pun în pericol blocarea drumului DN – 75 Albac –Arieşeni. 
Fenomenul poate fi amplificat de prcesele de gelifracţie actuale, fiind mai 
frecvente la începutul primăverii. 

 
 RISCURI AFERENTE RELIEFULUI CARSTIC. Se pot manifesta în 

zonele de platou carstic, prin prăbuşirea tavanului unor goluri subterane, 
sub efectul trepidaţiilor, la încărcarea suprafeţei solului cu construcţii mari, 
grele sau în urma unor cutremure.  În prezenţa abrupturilor carstice, pot 

surveni prăbuşiri de stânci, slăbite de procesele de gelifracţie şi eroziune. 
Pentru înlăturarea acestor pericole este necesară cartarea cavităţilor 

subterane cunoscute şi limitarea orcăror lucrări pe proiectia acestora la 
suprafaţa solului. 
  

 RISCURI CLIMATICE 
 
 FURTUNILE sunt fenomene meteorologice destul de frecvente în zonă. 

Cu cât intensitatea acestora este mai mare cu atât vor fi şi efectele 
distructive mai importante, prin distrugerile provocate fondului forestier, a 

pomilor fructiferi, caselor, sălaşelor şi la nutreţurile strânse. De regulă 
aceste fenomene sunt însoţite de fulgere şi trăsnete, care pot atinge persoane 
sau animale, producându-le de cele mai multe ori moartea. In aceste condiţii 

nu se recomandă adăpostirea turiştilor, a localnicilor sau animalelor sub 
copaci inalţi sau izolaţi. Este recomandabil ca cei surprinsi de furtuni 
însoţite de tunete şi fulgere să se adăpostească în adăposturi naturale 

(peşteri, abri-uri), în clădiri sau să se culce în jnepeniş ori între doi 
copaci/stânci distanţaţi la cel puţin 15-20 m  

 
 ZONELE DEFICITARE DE APĂ sunt foarte frecvente la nivelul 
platourilor carstice, datorită pierderilor apelor meteorice pe fisurile stratelor 

de calcar în subteran. Prezenţa unor depozite geologice de consistenţă 
flişoidă, cu o permeabilitate ridicată situate peste pachetele de calcare 

permit acumulări de apă freatică, care ulterior ajung la suprafaţă sub forma 
izvoarelor. Deseori aceste izvoare, în condiţii de secetă prelungită seacă, 
afectând oamenii şi animalele care le foloseau. La deficitul de apă a 
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contribuit în mare măsură şi procesele de defrişare care au avut loc în zonă 
de-a lungul timpului. Cele mai mari zone cu deficit de apă sunt Platoul 

Călineasa, Ocoale – Gheţar, Munună etc. 
 
 INUNDAŢIILE rezultă în urma acoperiri terenului cu un strat de apă în 

stagnare sau în mişcare, care, prin mărime şi durată, poate provoca victime 
umane şi distrugeri materiale, sau dereglearea bunei desfăşurări a 

activitãţilor social-economice. 
 Potrivit legii Legii nr. 575/2001, (anexa 4 şi 4a) cantitatea maximă de 
precipitaţii căzute în 24 de ore, în intervalul 1901-1997, este de 150-200 

mm, în partea de vest al judeţului, pe teritoriul comunei Arieşeni şi parţial 
Gârda de Sus şi de 100 – 150 mm la nivelul comunelor Albac, Horea şi 
Scărişoara. În aceste condiţii pericolul de inundaţii este unul real, mai ales 

la nivelul luncii Arieşului şi a afluenţilor acestiua. 
 Efectele cele mai vizibile ale acestui fenomen au avut loc în comuna 

Arieşeni  în anii 1995-2000, unde cantităţile foarte mari de precipitaţii 
căzute într-un timp scurt (cantităţi ce se adăugau celor deja căzute şi /sau 
suprapuse topirii stratului gros de zăpadă) s-au ridicat la valori de 80 până 

la 120 l/m2 în 8-12 ore. Aceste cantităţi asociate cu topirea relativ bruscă a 
stratului de zăpadă ce depăşea adesea  2 m pe pantele muntoase din jur au 
provocat numeroase inundaţii.  

Factorii care au favorizat aceste fenomene sunt: 

 Numeroasele drumuri create pe pantele înconjurătoare care au rupt 

echilibrul versanţilor, furnizând materiale de colmatare.  

 Defrişările de păduri au slăbit coeziunea scoarţei de alterare 

(cuverturii acoperitoare).  

 Evacuarea materialului lemnos pe pante sau direct prin albia 

cursurilor generează noi căi de atac a eroziunii în adâncime şi a celei 
laterale.  

 Procesele de spălare la suprafaţă s-au accentuat pe pantele defrişate 
unde au apărut rigolele, şanţurile de eroziune, ogaşele).  

 Toate aceste efecte au transformat Arieşul în axa hidrografică cea mai 
activă din zonă. Deseori, atât iarna cât şi primăvara, Arieşul provoacă 
inundaţii de amploare însoţite de depuneri de aluviuni grosiere şi de 

puternice eroziuni de maluri. Pe mai bine de 25 km din lunca Arieşului şi 10 
km din malurile pârâului Albac sunt afectate de inundaţii. Albia Arieşului 

acestuia prezintă trăsăturile unei colmatări intense (supracolmatări) cu 
pietrişuri rulate,  râul îşi schimbându-şi permanent cursul,  izbind violent 
malurile care sunt erodate. Numai în satului Scărişoara, pe circa 10 km 

Arieşul Mare determină modificarea unor sectoare de albiei, efectele 
destructive ale viiturilor fiind vizibile în zona dispensarului medical, în zona 

confluenţei cu valea Popaselor şi pe întregul parcurs către confluenţa cu 
Valea Vâlcea. 

De asemenea deşeuri de lemn şi molozul provenite de la construirea 

caselor, cabane alături de resturile lemnoase provenite de la exploatarea 
pădurii (crengi, cioturi), de la gatere ( fragmente de scânduri, rumeguş) au 
produs deseori blocarea scurgeri naturale a apelor provenite din ploi. 

Avalanşele produse iarna şi primăvara, când acestea se transformă în 
scurgeri de versant pe pantele abrupte ale văilor şi cheilor din zonă, 
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alimentează reţeaua hidrografică de suprafaţă, mărindu-le debitele şi 
producând viituri. Cele mai semnificative evenimente de acest fel din zonă 

au avut loc în anii 1981, 1995 şi 2000. 
Efectele inundaţiilor în zonă se răsfâng negativ asupra DN 75, prin 

distrugerea zidurilor de protecţie şi chiar a părţii carosabile pe importante 

sectoare, reţelelor electrice şi de telefonie. Subliniem totodată efectele 
distructive pe care precipitaţiile abundente le au asupra infrastructuri de 

transport nemodernizate, prin efectele de spălare, colmatare şi ravenare. 
 
 Avalanşele. Căderile masive de zăpadă, procesele de îngheţ a stratului 

superficial peste care se suprapun noi straturi de zăpadă şi regimul de pantă 
favorizează producerea de avalanşe. Riscul producerii acestora se manifestă 

cu intensităţi diferite pe toată suprafaţa analizată a parcului, cu pante 
abrupte şi orientare preponderent sudică. 
 

 RISCURI NATURALE COMPLEXE 
Acestea sunt datorate îmbinării acţiunii factorilor de natură 

geomorfologică şi climatică. În această categorie includem eroziunile de 

maluri, solifluxiunile şi procesele de ravenare. 
 EROZIUNEA MALURILOR se manifestă la debite mari, în zonele 

depresionare, cu înclinare mică a pantei de curgere, o puternică meandrare 
şi viteze mari de curgere. Fenomenul este amplificat de creşterea nivelului de 
depuneri anterioare şi înălţare a albiei. Este prezent atât la nivelul Arieşului, 

în zona localităţilor Gârda de Sus, Scărişoara, Albac şi Arieşeni, cât şi a 
unora dintre afluenţii acestuia; Valea Albacului şi Cobleşul, a căror curgere 

are loc pe structuri litologice moi, cu rezistenţă scăzută la eroziune. 
 SOLIFLUXIUNILE sunt procese de alunecare lentă a depozitelor de sol 
superficial pe pantele mici, sub efectul precipitaţiilor. Practic are loc un 

proces de „spălare‖ a solului vegetal sub efectul ploilor torenţiale şi a topirii 
bruşte a zăpezilor. Sunt destul de limitate în zonă, efectele acestora fiind 
vizibile mai ales la nivelele superioare a pantelor dealurilor despădurite. În 

ultimii ani s-au amplificat aceste aceste efecte sub impactul tăierilor de 
pădure şi a depozitării temporare a materialului lemnos. 

 PROCESELE DE RAVENARE sunt datorate acţiunii apelor de şiroire 
asupra solului, sub forma unor şanţuri/văi strâmte cu versanţi abrupţi, de 
diferite mărimi. Sunt mai vizibile în preajma sau în lungul drumurilor de 

acces, din pământ, aflate în pantă accentuată. Uneori adâncirea acestora şi 
scoaterea la suprafaţă a unor praguri stâncoase i-au determinat pe oameni 
să-ţi schimbe traseul acestor drumuri, mai ales la nivelul drumurilor de 

creastă. 
 

 1.4.2. RISCURI ANTROPICE 

 
 POLUAREA APELOR se datorează în cea mai mare parte deversărilor 
resturilor menajere şi a apelor menajere de la multe gospodării şi cabane sau 

case de vacanţă construite în zonă ,  direct în cursurile de apă ale zonei. 
 În zona platourilor calcaroase poluarea apelor subterane este o 
rezultantă a creşterii utilizării unor materiale/substanţe cu potenţial 

poluant, inclusiv a apelor menajere şi a dejecţiilor de animale afectează 
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negativ calitatea apelor subterane. În aceste zone elementele specifice 
peisajului carstic (peşteri, avene, ponoare) la  care se adaugă pătura subţire 

de sol contribuie la dezorganizarea scurgerii superficiale şi pătrunderea 
rapidă a apelor meteorice în subteran. 
 În aceste condiţii principalele surse de poluare a apelor subterane o 

constituie păşunatul, desfăşurat pe arii extinse, la care se adaugă gunoiul de 
grajd utilizat ca fertilizant natural, reziduurile menajere şi dejecţiile 

provenite din gospodării. Analizele efectuate în cadrul „Proiectului Apuseni‖ 
asupra poluării apelor carstice au evidenţiat contribuţia majoră a dejecţiilor 
animaliere la contaminarea acestor ape cu amoniu, fenomen vizibil în 

calitatea apelor înregistată la izbucul Vulturului şi Coteţul Dobreştilor 
(Gârda Seacă). De asemenea provenienţa nitraţilor şi nitriţilor poate fi pusă 
pe utilizarea necorespunzătoare a gunoiului de grajd, cât şi a procesului de 

nitrificare din epicarst (Izbucul Casa de Piatră) sau a unor emergenţe (Poarta 
lui Ionele). 

 
 POLUAREA SOLULUI. Principalul agent poluator il reprezintă resturile 
menajere. În zonele turistice dezvoltate haotic, inclusiv în zona Arieşeni-

Vârtop este vizibil impactul poluării cu resturi menajere, mai ales primăvara, 
la topirea zăpezilor. Un fenomen îngrijorător se manifestă şi subteran, unde 
datorită lipsei de respect faţă de mediul cavernicol din partea speologilor şi 

turiştilor de ocazie, în lipsa unei supravegheri adecvate din partea agenţilor 
de teren ai PNA, unele peşteri riscă se transformă în gropi de gunoi.  

 
ZONE EXPUSE LA RISCURI TEHNOLOGICE. Prezenţa unor halde de 

steril pe teritoriul comunei Arieşeni (situat în afara perimetrului PNA.), 

rămase în urma prospecţiunilor geologice din zonă, necesită măsurători 
pentru determinarea nivelului de radioactivitate şi a gradului de 

contaminare radioactivă a mediului înconjurător şi populaţiei prin control 
sanitar radiotoxicologic, respectiv radioecologic (conţinutul radioactiv din 
aluviuni ,al depunerilor la sol apei potabile, vegetaţie,lapte). În afara acestor 

halde pe teritoriul studiat nu se regăsesc agenţi economici/surse toxice care 
: produc, prelucrează, manipulează, depozitează sau utilizează substanţe 
toxice industriale, ce pot contamina mediul înconjurător în caz de accident 

şi pentru care sunt obligatorii întocmirea Planului de acţiune.  
 

 GESTIONAREA DEŞEURILOR 
 Sursele de deşeuri în arealul de interes sunt diverse, putând fi puse pe 
seama mai multor factori şi surse, printre care amintim: 

 Deşeuri datorate mediului habitaţional: 
- deşeuri menajere (ape şi gunoi menajer); 

- deşeuri datorate activităţilor meşteşugăreşti şi industriale specifice 
(deşeuri de lemn, rumeguş etc.); 
 Deşeuri datorate unui turism haotic şi neorganizat, prin aruncarea la 

întâmplare a unor resturi, în special pet-uri, cutii de ţigări, ambalaje diverse 
etc. 
 Deşeuri datorate lipsei modalităţilor de colectare şi evacuare ale acestora, 

a celor strânse în locuri destinate campării, din locurile de popas sau de 
alimentare cu apă. 
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 Gestionarea deşeurilor, conform Legii nr. 101/2006, în zonă nu revine 
APNA, ci administratorului de teren, respectiv Consiliilor locale, prin 

serviciile publice de salubrizare. Acestea au obligaţia de a asigura dotarea 
locurilor de campare, igienizarea, depozitarea temporară şi evacuarea 
deşeurilor de pe terenul pe care îl administrează. Igienizarea locurilor de 

campare este prin urmare obligaţia administratorului acestora, respectiv a 
primăriei dacă camparea se face pe un teren aflat în administrarea acesteia 

sau a persoanei fizice sau juridice, proprietara terenului. 
 Totodată autorităţilor locale trebuie să organizeze şi să susţină  
dezvoltarea unor programe de conştientizare a vizitatorilor şi a localnicilor 

asupra consecinţelor pe care poluarea le are asupra mediului şi a aconomiei 
locale, dar să impună şi măsuri drastice de sancţionare în cazul 
nerespectării legii. Neluarea acestor măsuri ar putea constitui un 

impediment masiv în dezvoltarea turismului în zonă, reducând considerabil 
atracţia pe care o constituie zonele naturale din PNA, inclusiv diminuarea 

unor importante resurse ecomomice provenite din turism. 
 De asemenea, agenţii economici care derulează activităţi generatoare 
de deşeuri au obligaţia să încheie un contract de prestări servicii cu o firmă 

de salubritate care să asigure preluarea transportul şi 
neutralizarea/depozitarea acestor deşeuri. 
 Igienizarea periodică a unor trasee turistice, zone de campare şi locuri 

de interes turistic se poate face şi prin programe de voluntariat, organizate 
de către APNA sau primăriile locale, în acest caz organizatorului revenindu-i 

obligaţia de a asigura şi evacuarea deşeurilor colectate. 
În prezent, lipsa infrastructurii împiedecă accesul în anumite zone cu maşini 
speciale de salubritate, scuză folosită deseori pentru lipsa igienizării unor 

zone sau a transportului deşeurilor colectate. Aceasta nu trebuie să fie totuşi 
o scuză acceptată necondiţionat,  necesitând găsirea altor modalităţi de 

transport, inclusiv tradiţional, până în punctul de unde aceste deşeuri pot fi 
preluate şi transportate de către firmele de salubritate. 
 

 
 1.5. STAREA FACTORILOR DE MEDIU 
 

1.5.1. SOLUL 
 
Dintre toţi factorii de mediu solul a suferit procesul de poluare cel mai 

intens, fiind şi cel mai poluat datorită: 
- depozitelor neautorizate de resturi menajere din preajma localităţilor; 

- depozitarea rumeguşului în spaţii cu impact asupra solului; 
- resturi de produse petroliere ajunse accidental sau intenţional în sol, fapt 
vizibil mai ales în preajma parcărilor de pe DN 75, în zonele centrale ale 

comunelor etc; 
- aruncării la întâmplare a resturilor menajere, ambalajelor, PET-urilor, de 
către turişti, în lungul unor trasee turistice sau în preajma unor obiective 

vizitate. 
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1.5.2. APA 
- Calitatea surselor de apă, a izvoarelor şi a principalelor cursuri de apă 
din zonă este in general bună şi foarte bună; 

- Utilizarea unor doline, guri de aven, ponoare sau peşteri ca zone 
clandestine de depozitare a resturilor menajere sau organice, precum şi 
prezenţa gospodăriilor, a grajdurilor de animale, latrine etc., din zonele 

platourilor carstice, duce la infestarea surselor de apă subterane, cu impact 
negativ asupra faunei cavernicole şi a potabilităţii acesteia. 
- După 1990, odată cu intensificarea exploatării locale a fondului forestier 

s-au înmulţit instalaţiile semi-industriale de debitare şi prelucrare primară a 
lemnului, fapt ce a dus la creştrea cantităţilor de deşeuri lemnoase 

depozitate pe malul cursurilor de apă din zonă. Deseori rumeguşul era 
deversat direct în albia văilor, fapt ce a avut un impact major asupra faunei. 
Măsurile legislative şi administrative din ultimii ani au diminuat acest 

fenomen, fără ca el sa dispară în toalitate. 
- În aval de localităţi, odată cu creşterea interesului pentru dotarea 

locuinţelor şi a caselor de vacanţă, cu unstalaţii sanitare, în lipsa existenţei 
unei infrastructuri de canalizare se manifestă tendinţe de deversare directă a 
apelor uzate în albiile cursurilor de apă. Fenomenul este întâlnit în zona 

localităţilor Arieşeni, Gârda, Scărişoara şi Albac. 
 

1.5.3. AERUL 
- Calitatea aerului în zona PNA se încadrează valorilor maximale, datorită 

purităţii şi ozonării sale, favorizate pe suprafeţele forestiere întinse şi de 
circulaţia curenţilor de aer. În apropierea principalelor artere de circulaţie 

care străbate zona, în conditiile creşterii traficului rutier începe să se facă 
resimţit efectul poluării datorat acestora. În aceste condiţii se impune 
utilizarea pe scară largă a transportului în comun, cu mijloace de transport 

specifice, cu alimentare electrică sau hibridă spre obiectivele turistice din 
zonă, şi limitarea accesului autovehiculelor personale în acest spaţiu. 
- De asemenea, utilizarea lemnului ca agent termic pentru încălzire pe 

timp de iarnă provoacă în perioadele de acalmie atmosferică fenomene de 
"ceaţă locală" prin reţinerea fumului peste localităţile de vale, datorită 

fenomenelor de inversie termică şi a lipsei curenţilor atmosferici 
 
 Vulnerabilităţile mediului natural în zonă pot fi datorate: 

 accesului necontrolat în peşteri favorizat de lipsa supravegherii acestora 
şi colectarea de material speologic; 

 tăierilor ilegale şi abuzive a arborilor din pădurile zonei; 

 suprapăşunarea pajiştilor din preajma satelor sau din zonele înalte, mai 

ales în perioadele de secetă prelungită; 

 turismul neorganizat şi campările neautorizate, în zone lipsite de minime 

amenajări; 

 colectarea exemplarelor de plante ocrotite şi medicinale de către turişti, 

în afara capacităţii acestora de regenerare naturală; 

 riscul de inundaţii la căderi mari de precipitaţii, datorate torenţilor de 

versant şi a principalelor cursuri de apă din zonă; 
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 unor fenomene meteorologice extreme: căderi de zăpadă, vijelii soldate cu 
distrugerea fondului forestier, incendii de pădure etc.; 

 gestionarea deficitară a deşeurilor, datorită fărâmiţării intravilanelor. 
 

  

 1.6. PATRIMONIUL NATURAL ŞI CONSTRUIT 
 

 1.6.1. PATRIMONIUL NATURAL  
 
 1.6.1.1. BIODIVERSITATEA 
 Termenul biodiversitate descrie întreaga gamă a variabilităţii 
organismelor vii din cadrul unui complex ecologic. Biodiversitatea cuprinde 

atât diversitatea ecosistemului cât şi diversitatea genetică a unei specii din 
acest ecosistem. Componentele de bază ale biodiversităţii sunt: biodiversitate 
vegetală şi biodiversitatea animală. 

 Peisajul ariei de studiu este foarte variat sub aspectele geomorfologic şi 
fitocenologic, de la stâncării golaşe intâlnite în sectoarele de chei sau pe 
versanţii abrupţi, la suprafeţe acoperite în diferite grade cu vegetaţie, deseori 

în funcţie de gradul de înclinare şi de orientare a cardinală a pantelor. 
Vegetaţia constă în mare parte în păduri, dar şi multe poieni, pajişti 

montane naturale iar pe cursurile văilor, din zăvoaie, cu specii lemnoase şi 
ierboase predominant mezohigrofile. O particularitate a zonei o constituie 
prezenţa carstului împădurit, pădurea influenţând nu numai regimul 

hidrografic  de la suprafaţă, dar şi regimul de dezvoltare a golurilor 
subterane, concomitent cu o biodiversitate (floră şi faună) remarcabila la 

suprafaţă. Tocmai existenţa acestui tip de peisaj este una dintre premisele 
existenţei peşterilor cu gheaţă din cadrul PNA, precum: Ghetarul Scarisoara, 
Peştera Gheţarul de sub Zgurăşti, Gheţarul de la Vârtop, etc., toate situate 

în zone complet împădurite.  
 Într-un asemenea mediu biodiversitatea a cunoscut o largă 
manifestare, atât la nivelul endocarstului cât şi a peisajului exterior. 

 Potrivit studiilor efectuate în sectorul superior al bazinului Arieşului; 
aria de la izvorul Arieşului (zona Cobliş-Arieşeni), inclusiv Valea Gârda Seacă 

cu pâraiele aferente, Valea Albacului, cu pârâul Arada şi alţi afluenţi, este o 
arie montană, situată, in  mare parte, în zona molidului şi zona pădurilor de 
amestec, iar o altă parte în zona fagului24. 

 
 Floristic zona cuprinde specii de cromofite lemnoase specifice etajului 
forestier şi ierboase, specifice zonelor montane şi submontane. Unele dintre 

acestea sunt specii edemice: Cardamine glanduligera, Silene dubia, Dianthus 
kitaibelii ssp. spiculifolius, Symphytum cordatum, Phyteuma tetramerum, 
Helictotrichon decorum, sau daco-balcanice: Helleborus purprascens, Sorbus 
dacica, Saxifraga rocheliana, Viola declinata, Viola dacica, Pulmonaria rubra, 
Melampyrum bihariense, Edraianthus graminifolius. Dintre speciile rare fac 
parte  Goodyera repens, Dianthus spiculifolius, Hypericum umbellatum, 
Elymus europeus etc. În vegetaţia zonei mai pot fi întâlnite asociaţii de 

                                                 
24  Crişan 2005, p. 1 
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vegetale forestiere montane şi submontane, cu unele asociaţii caracteristice 
tăieturilor de pădure şi zonelor ruderale, asociaţii specifice pajiştilor naturale 

şi păşunilor, iar în lungul văilor vegetaţie de zăvoaie 
 
 Redăm mai jos aprecierile autorului privind cercetările de 

biodiversitate floristică şi de vegetaţie în câteva areale din zonă25.  
În Cheile Ordâncuşii, s-a constatat dominanţa molidişelor, asociaţia 

Leucanthemo waldsteinii-Piceetum Krajina 1933, iar mai jos, asociaţia 
Leucanthemo waldsteinii-Piceo-Fagetum Soo 1964. 

Vegetaţia ierboasă, în mare parte instalată în urma defrişărilor, este 
constituită de pajişte mezofile şi mezoxerofile. La înălţimi mai mari  se 
întâlneşte asociaţia Festuco rubrae-Agrostietum capillaris Horv.1951, în unele 

cazuri păşunată, iar mai jos de 800 m predomină asociaţia Festuco rubrae-
Cynosuretum Tx. 1940, cu numeroase specii xerofite şi termofite de origine 
sudică. Pe stâncile însorite se găsesc asociaţiile: Asplenio rutae-murariae-
Melicetum ciliatae Soo 1940 şi Thymetum comosi Pop et Hodişan 1963, ori 
Gymnocarpietum robertianae Kuhn1937, pe grohotişurile calcaroase. Pe 
versanţii calcaroşi din chei se găseşte asociaţia Asplenio capitatae-
Seslerietum rigidae (Zolyomi 1939) Coldea 1991. 

Valea Gârda Seacă, până la Casa de Piatră are caracteristice 

făgetomolidişe şi făgete, din asociaţiile: Leucantheno waldsteinii-Piceo-
Fagetum Soo 1964 şi Symphito cordatum-Fagetum Vida 1959, iar în amonte şi 
asociaţia Sphagno-Piceetum Hartman 1942, respectiv molidişe acidofile. 
Tufărişurile scunde sunt edificate de  iarba neagră (Calluna vulgaris), afin 
(Vaccinium myrtilus) şi merişor (Vaccinium vitis-idaea), iar cele înalte de zmeur 
(Rubus idaeus). În tăieturile mai recente de pădure s-au instalat buruienişuri 
edificate de specia Epilobium angustifolium. 

La Scărişoara pădurile sunt reprezentate de făgete şi făgetomolidişe, 

aceleaşi asociaţii ca mai sus, iar pajiştile sunt reprezentate de asociaţiile 
Festuco rubrae-Agrostietum capillaris Horv. 1951, asociaţia mezofilă şi Nardo-
Festucetum rubrae Maloch 1932, pe terenuri mai intrens păşunate şi 
degradate prin acidifierea solului. 

În Cheile Albacului domină păşunile edificate de Festuca pallens. 
Pe Valea Arada sunt caracteristice molidişurile acidofile, asociaţia 

Sphagno-Piceetum (Tx. 1937) Hartman 1942. În zonele defrişate abundă 

tufărişurile scunde de afin şi merişor. 
Zona de la Izvorul Arieşului (Arieşeni-Bubeşti) are caracteristică 

mlaştina cu Sphagnum de la Ponor, unde se găseşte roua cerului (Drosera 
rotundifolia). aria este dominată de pădurile de molid, asociaţia Hieracio 
rotundati-Piceetum (Zalatnick 1935) Pawl. et Br.- Bl. 1939. Amonte de 
Arieşeni, spre Valea Cepelor există o asociaţie specifiă Apusenilor, Swertio-
Saxifragetum stellaris, cu Swertia punctata şi Gentiana punctata. Sub vârful 
Cucurbăta Mare există jnepenişuri mici, alternând cu fitocenoze edificate de 
Alnus viridis. 
 Biodiversitatea unor grupe de nevertebrate:  

 Bogăţia faunistică a zonei este vizibilă atât la nivelul speciilor de 
nevertevrate cât şi prin prezenţa vertebratelor 

                                                 
25  Crişan 2005, p. 1 
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 Nevertebratele sunt prezente prin mai multe ordine, familii şi 
subfamilii, dintre care amintim cele din ordinul Izopode; Trichoptera, (dintre 

care unele sunt  endemite pentru Apuseni, (Psylopteryx curviclavata 
Botoşăneanu) sau rare ( Rhyacophila laevis, Ryacophila mocsaryi, Wormaldia 
occipitalis, Rhadicoleptus alpestris, Adicella filicorni  ş.a.); coleoptere şi 
insecte, (dintre care Cynapion (Bothtyorrhynchus) gyllenhalii (Kirby) şi 

Parethelcus pollinarius (Forst.) sunt specii foarte rare, iar Otiorynchus 
antennatus este endemică pentru zonă).  

 În aria Arieşeni-Pasul Vârtop s-au identificat mai mulţi reprezentanţi 

ai  familiiei: Tipulidae,  din care Specia Tipula  (Platytipula) luteipennis Meigen 
1830, capturată la pasul Vârtop este o specie nouă pentru zona montană.  

 Familia Formicidae (Hymenpotera, Insecta) este reprezentată prin mai 

multe specii de furnici, aparţinănd la 6 genuri diferite. Se remarcată 
prezenţa speciei Myrmica gallieni Bondroit 1919 , specie aflată la prima 

semnalare în ţară. 

 Au fost identificate mai multe specii diferite de Scutelleridae şi 
Pentatomide, în câteva puncte din ecosisteme de zăvoi, pajişte şi de pădure 
de amestec, de-a lungul văii Arieş şi în zona Albac (pajişte de luncă). 

Dominantă a fost specia Eurygaster testudinaria (Scutelleridae), urmată de 
Carpocoris purpureipennis şi Eurydema dominulus (Pentatomidae). 
 
Biodiversitatea unor grupe de vertebrate 

Observaţiile făcute în zone şi biotopuri diverse din Gârda de Sus, în amonte 

şi în aval de Scărişoara, la Albac, dar şi în alte zone de pe Arieşul superior, 
au evideţiat larga răspândire  a unor specii ca: piţigoiul mare (Parus major), 
piţigoiului de brădet (Parus ater), piţigoiul codat (Aegithalos caudatus), cinteza 
(Fringilla coelebs), coţofena (Pica pica), ciora neagră (Corvus cornix), mugurarul 
(Pyrrhula pyrrhula), auşelul cu cap galben (Regulus regulus). S-a constatat 
prezenţa speciilor de deal şi a câtorva montane cum sunt: pescărelul negru 
(Cinclus cinclus), scatiul (Carduelis spinus), piţigioul sur (Parus palustris), dar 

şi a unor specii de perioadă rece (toamnă-iarnă), migratoare sau 
semimigratoare, cum sunt:pitulicea mică (Phylloscopus collybita), codroşul 

de munte (Phoenicurus ochrurus) şi codubatura albă (Motacilla alba) şi caldă, 
cum ar fi drepneaua mare (Apus apus) şi acvila de munte (Aquila chrysaetos). 
Dintre şoricide s-au remarcat prin prezenţa a 3 specii: Sorex araneus, Sorex 
minutus şi Neomys anomalus. Dacă specia Sorex minutus, este cea mai 

numeroasă în zonă, Sorex araneus preferă habitatele de lizieră şi pajiştile 
naturale bogat înierbate, iar Neomys anomalus este o specie rară, întâlnită în 

apropierea apelor. Menţionăm că toate cele 3 specii sunt protejate pe 
teritoriul ţării, conform şi cu Convenţia de la Berna. 

Pe baza observaţiilor făcute atât iarna cât şi vara în câteva peşteri din zonă 
(Coiba Mare, Huda Orbului, Poarta lui Ionele) au fost identificaţi indivizi 
aparţinînd următoarelor specii: Coiba Mare (Rinolophus ferum-equinum şi 
Rhinolophus hipposideros), Huda Orbului (Rhinolophus ferum-equinum şi 
Myotis myotis),  Peştera lui Ionel (Rhinolophus ferum-equinum, Rhinolophus 
hipposideros şi Myotis myotis/ M. blythi). S-a semnalat  folosirea ca adăpost 
de vară, de către specia Pipistrelus pygmaeus a unui adăpost de animale din 
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apropierea cătunului Casa de Piatră. Toate specile semnalate sunt specii 
protejate pe teritoriul ţării, conform convenţiei de la Berna26. 

 Fauna sălbatică din zonă este bine reprezentată de: lupi, urşi, cerbi, 
căprioare, mistreţi, etc. 
 

1.6.1.2. PEISAJE SPECIFICE 
 Zona Munţilor Apuseni, în principal zona studiată este foarte bogată în 
pisaje, în care elementul litologic, cel hidrografic şi cel uman au creat 

imagini specifice, de un real interes turistic şi uman. Cele mai caracteristice 
elemente de peisaj, prezente în acest areal sunt: 

 cheile carstice şi defileele, marcate de prezenţa abrupturilor stâncoase, 

stânci singuratice, bulboane şi o vegetaţie arboricolă bazată pe taxoni 
specifici acestor tipuri de habitate 

 platouri carstice, marcate de prezenţa unui relief caracteristic, format din 
doline sau câmpuri de doline, văi seci şi ponoare; 

 peşteri, avene şi abri-uri, unele dintre ele active; 

 izbucuri şi izvoare carstice cu debite variate, cuprinse între fracţiuni de 

litru până la sute de litri/secundă; 

 alternanţa dintre pădurile de foioase şi răşinoase cu pajiştile montane; 

 elemente de antropizare sub forma satelor de tip ―crâng‖, a gospodăriilor 

izolate şi a amenajărilor pastorale. 
Toate aceste elemente sporesc frumuseţea şi atractivitatea zonei, mărindu-i 

valoarea turistică, culturală şi ştiinţifică şi conferidu-i potenţa unei 
dezvoltării economice durabile pentru viitor. 
 

1.6.1.3. MEDIUL SUBTERAN 

 Mediul subteran este format din mulţimea cavităţilor carstice (peşteri, 
avene, abri-uri etc), existente pe teritoriul PNA. Caracteristica acestora sunt 

condiţiile de mediu specifice pe care le oferă: temperatură, umiditate, grad 
de luminozitate (de la întunericul cel mai adânc până la clar-obscurul din 
zonele vestibulare ale intrărilor), de bogăţia mineralizaţiilor,  forma 

speleotemelor şi a curgerilor parietale, începând de la peşterile uscate, cu sol 
uscat, uneori chiar prăfos din sectoarele vestibulare, la solul jilav, incărcat 

de umiditate din sectoarele profunde, sau sectoare bogate în argile, rămase 
în urma destructurării calcarelor.   
Aceste cavităţi au constituit  loc de refugiu, hibernare şi adăpost pentru 

multe alte vieţuitoare, inclusiv pentru om. Totodată, aici au evoluat forme de 
viaţă perfect adaptate, asupra cărora interacţiunea brutală cu omul sau 
intervenţiile antropice le pot distruge iremediabil. 

 Alături de acestea unele peşteri şi cavităţi subterane sunt active, 
drenând apele infiltrate de la suprafaţă, cele de condensare sau cursurile 

subterane ale unor organisme hidrografice de suprafaţă, captate, sau dispun 
de sectoare acctive, în care accesul presupune măsuri speciale de echipare şi 
dotări adecvate. Traseele cursurilor subterane din unele cavităţi este 

accesibil, pentru altele au putut fi determinate doar prin cercetări de 
hidrografie a carstului. Nu lipsesc nici sectoarele a căror pereţi sunt pe toate 

părţile ocupate de roca mamă, fără depuneri ulterioare. 

                                                 
26  Apud Crişan, 2005 pp 2-5 
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 Aceste tipologii de mediu întâlnite în subteran formează biotopuri 
caracteristice, unde pot fi întâlnite asociaţii microbiologice şi faunistice 

specifice, alături de care un loc important îl deţine morfologia de depunere 
endocarstică (stalactite, stalacmite, stilolite, coloane, domuri, scurgeri 
parietale, perle de peşteră, cristalite, coralite etc.) şi morfologia de tip 

corozional/erozional (galerii, meandre, marmite, lapiezuri subterane, 
linguriţe şi hieroglife de coroziune etc. 

 Toate aceste caracteristici fac din mediul subteran o zonă de interes 
ştiinţific, economic şi turistic. 
 În zonă mediul subteran este ilustrat de existenţa unui număr 

semnificativ de   peşteri şi avene, dintre care unele sunt protejate, ca 
rezervaţii şi monumente ale naturii. Cavităţile subterane situate în această 
zonă şi incluse în această categorie sunt: Peşterile "Gheţar", (cunoscută mai 

mult sub numele de "Gheţarul Scărişoara" deşi nu este situată pe teritoriul 
acestei comune), Gheţarul de la Vârtop, Coiba Mică, Coiba Mare, Dârninii, 

Huda Orbului, Hodobana, Hoanca Apei, Pojarul Poliţei, Poarta lui Ionele, 
Vârtopaşu, Zgurăşti, precum şi  Avenul cu două intrări, Avenul de la Tău, 
Avenul din Şesuri.  

 

1.6.1.4. ARII PROTEJATE DECLARATE 
  REZERVAŢII NATURALE 

 Comunele  Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Horea şi Scărişoara, sunt 
incluse parţial în perimetrul delimitat al Parcului Natural Apuseni. În 
teritoriul administrativ al acestor comune au fost identificate 26 de 

Rezervaţii naturale, stabilite cf. Legii nr. 5/2000, anexa 1, din care 23 sunt 
amplasate pe teritoriul Parcului Natural Apuseni (vezi tabelul), devenind în 

totalitate sau parţial zone cu protecţie strictă (ZPS) sau zone de protecţie 
integrală (ZPI), în conformitate cu Planul de management al PNA. Prin OM 
552/2003 rezervaţiile naturale )definite ca atare prin Legea 5/2000), au fost 

incluse în zona de protecţie specială. 
 
 Arii protejate din PNA declarate înainte şi după constituirea acestuia, 
situate pe teritoriul jud. Alba27 

 Rezervaţii şi monumente ale naturii cf. Legea 5/2000 cu completări 

Nr. 
crt
. 

Cod Denumirea Localitatea Supraf. 
(ha) 

Clasificare 
cf. 
O604/200
5 

1 2.10 Peştera Gheţarul 
Scărişoara 

Com. Gârda de Sus 1.00 A+B 

2 2.11 Peştera Gheţarul de 
la Vârtop 

Com. Arieşeni, satul Casa de 
Piatră 

1.00 B 

3 2.30 Cheile Gârdişoarei Com. Arieşeni 15.00  

4 2.31 Cheile Ordâncuşei Com. Gârda de Sus 10.00  

5 2.32 Cheile Albacului Com. Albac 35.00  

                                                 
27   Legea 5/2000 cu completări (H.G. 2151/2004; O.MM 604/2005); PMPNA, 2008, tabel 
2.5.3.a, p. 72. 
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6 2.61 Coiba Mică Com. Arieşeni, satul Casa de 
Piatră 

1.00 C 

7 2.62 Coiba Mare Com. Arieşeni, satul Casa de 
Piatră 

1.00 B 

8 2.63 Peştera Vârtopaşu Com. Arieşeni, satul Casa de 
Piatră 

1.00 - 

9 2.64 Huda Orbului Com. Arieşeni, satul Casa de 
Piatră 

1.00 - 

10 2.65 Hodobana Com. Arieşeni, satul 
Hodobana 

1.00 B 

11 2.66 Avenul cu două 

intrări 

Com. Arieşeni, satul 

Hodobana 

1.00 B 

12 2.67 Izbucul Tăuzului Com. Arieşeni, satul 
Hodobana 

1.00 C 

13 2.68 Hoanca Apei Com. Gârda de Sus 1.00 A 

14 2.69 Avenul de la Tău Com. Gârda de Sus 1.00 A 

15 2.70 Pojarul Poliţei Com. Gârda de Sus 1.00 A 

16 2.71 Avenul din Şesuri Com. Gârda de Sus 1.00 B 

17 2.72 Izbucul Poliţei Com. Gârda de Sus 0.20 C 

18 2.73 Izbucul Coteţul 
Dobreştilor 

Com. Gârda de Sus 0.20 C 

19 2.74 Peştera de sub 
Zgurăşti 

Com. Gârda de Sus 1.00 A 

20 2.75 Peştera Poarta lui 
Ionele 

Com. Gârda de Sus 0.10 C 

21 2.76 Peştera Dârninii Com. Horea, satul Mătişeşti 1.00 A 

22 2.77 Izbucul Mătişeşti Com. Horea, satul Mătişeşti 1.00 C 

23 2.80 Cheile Mândruţului Com. Scărişoara 3.50  

Sursa: Legea 5/2000 cu completări (H.G. 2151/2004; O.MM 604/2005) 
 ARII NATURALE PROTEJATE 
 În conformitate cu Legea nr. 5 /2000, pe teritoriul analizat au fost 

identificate un număr de 23 rezervaţii şi monumente ale naturii, care au fost 
incluse prin OUG nr. 57/2007 în categoria ariilor naturale protejate, după 
cum urmează: 

 Aria naturală protejată, de  importanţă comunitară - ROSCI 0002 
„Apuseni‖, cu o suprafaţă de 76.150 ha, care acoperă o suprafaţă importantă 

şi din UAT-urile  în studiu (Albac,32 %; Arieşeni, 60 %; Gârda de Sus, 65 %; 
Horea, 55 %; Scărişoara, 66 %), stabilită cf. O.M.M 1964/2007; 

 Aria de protecţie avifaunistică - ROSPA 0081 „Munţii Apuseni-
Vlădeasa‖, cu o suprafaţă de 96.223 ha, ocupă suprafeţe importante şi pe 

teritoriul comunelor Albac,32 %; Arieşeni, 60 %; Gârda de Sus, 65 %; Horea, 
55 %; Scărişoara, 66 %), stabilită în cf. H.G. nr. 1284/2007. 
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 Ariile naturale protejate: ROSCI 0002 Apuseni şi  ROSPA 0081 Munţii 
Apuseni-Vlădeasa, suprapun pe teritoriul judeţului Alba limitele P. N. 

Apuseni. 
 

1.6.1.5. ZONE DE PROTEJAT, INCLUSIV PEISAJE. 
 Credem că în categoria zonelor care necesită protecţie pot fi incluse: 

 Ponoarele active sau semiactive, prin protejarea bazinul acestora 

împotriva amenajărilor destinate creşteri animalelor, a depozitării gunoiului 
de grajd sau a resturilor menajere; acestea putând influenţa calitatea apelor 
subterane şi a izvoarelor. 

 Versanţii împăduriţi, aflaţi la limita inferioară a unor abrupturi 
stâncoase, pentru a limita efectele căderilor de bolovani şi a alunecărilor de 

teren/grohotiş. 

 În categoria monumentelor naturii, de importanta locală ce trebuie 

protejate, pot fi incluse: ―Poiana Morii‖, situata intre satele Trânceşti şi 
Preluca şi ―La Soba‖ situată în satul Lespezea. 
   

 

 1.6.2. PATRIMONIU CULTURAL 
 
1.6.2.1. ZONE ŞI MONUMENTE DECLARATE PROTEJATE. 
 Până în prezent pe teritoriul comunelor din jud. Alba, care sunt 

incluse în cadrul PNA nu sunt delimitate zone construite care să fie 
protejate. Pe teritoriul acestora sunt un număr de 4 obiective protejate, 
incluse în „LISTA ONUMENTELOR ISTORICE 2004”, după cum urmează: 

a. Ansamblu bisericii de lemn "Înălţarea Domnului", format din 
biserica propriuzisă şi edificiul pentru toacă, din satul Arieşeni, datând din 

1791, cod LMI AB-II-m-A-00177. 
b. Biserica de lemn "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul‖, Gârda de Sus, 
datând din 1792, pictată în1804 şi modif. 1863, cod LMI AB-II-m-A-00228. 

c. Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli‖ de la Lăzeşti, sec XVIII, cod  
LMI AB-II-m-B-00242.  

d. Bustul lui Horea,  sat Albac, cod. LMI AB-III-m-B-00406; 
e. Obeliscul lui Horea din Fericet, din 1934, cod LMI AB-III-m-B-
00412. 

 
 Biserica "Înălţarea Domnului" Arieşeni. 

 Localitatea este amintită târziu în cadrul izvoarelor istorice (1909) sub 
numele de Lăpuş sau Lepuş, ca şi sat (cătun) aparţinător de Scărişoara28. 
Cu toate acestea mărturiile istorice şi artistice indică faptul că existenţa 

aşezării sub forma unuia sau a mai multor crânguri este mult mai timpurie, 
în sec. al XVIII - lea fiind un centru deja bine definit29. 
 Actuala biserică a fost ridicată în 1791 pe locul unui lăcaş mai vechi, a 

cărui lemn a fost utilizat la ridicarea clopotniţei (casa toacelor), definită ca o 

                                                 
28 C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, Ed. Academiei R.S.R., vol 1, Bucureşti, 

1967, p. 44. 
29 Ioana. Cristache-Panait, Biserici de lemn, monumente istorice din Episcopia Albei Iuliei, mărturii de 

continuitate şi credinţă românească,  Ed. Episcopiei Ortodoxe Române a Albei Iuliei, Alba Iulia, 1987, p. 43. 
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construcţie originală, deschisă pe arcade refolosite, cu bârne pe care se mai 
găseşte urmele de pictură de sec. al XVIII - lea, atribuită lui Gheorghe 

zugravul sin Iacov30 
 La sfârşitul sec. XIX pereţii din bârne ale bisericii sunt tencuite la 
exterior, şi împodobiţi cu decor ţărănesc realizat în tencuială sub formă de 

rozete, flori, soare cu chip omenesc, cruci şi date (1871, 1871, 1878) în stuc, 
pe faţadele edificiului. 

Lăcaşul apare sub forma unei siluete zvelte, cu acoperişul înalt, uşor mai 
coborât spre absidă, mărginită spre vest de o clopotniţă cu foişor şi coif 
frânt. Între elementele arhitecturale care-i conferă vechimea putem aminti 

prezenţa torului median de stucatură care suprapune brâul în formă de 
frânghie sculptată, ce se regăseşte şi în  modelul bisericuţei de la Lăzeşti şi 
modul de acces spre altar, cioplit în trepte, element care se regăseşte şi în 

arhitectura bisericilor din Albac, Brăzeşti şi Dealul Geoagiului. Un rest de 
troiţă cu decor sculptat, păstrată lângă peretele sudic este o mărturie vie  a 

măiestriei cu care fuseseră împodobite unele elemente ale edificiului. 
 Biserica este descrisă ca fiind "de plan dreptunghiular, cu absidă 
decroşată poligonală, ... având tavanul drept peste pronaos; boltă 
semicilindrică închisă spre vest şi est prin timpane şi având o grindă meşter 
profilată, în naos; iar peste altar o boltă de aceia-şi formă, racordată cu 
conturul pereţilor prin trei fâşii curbe"31 
 Resturi de pictură se mai păstrează în pronaos. Pe bolta naosului se 
regăseşte iconografia specifică zonei, între care se remarcă scaunul lui 

Caiafa sub forma unui tron ţărănesc, cu gorme spirale. Pictura tâmplei este 
dispuse în frize bizantine, cu Răstignirea, Apostolii şi Prorocii. Potrivit 

pisaniei pictura a fost executată în 1829, de către zugravul Mihai din Abrud, 
al cărui nume a fost transmis de tradiţia locală. 
 De o valoare deosebită sunt câteva icoane rămase de la vechiul lăcaş, 

datatabilă  la sfârşitul sec. XVII, începutul sec. XVIII, alături de un 
prăsnicar, cu 16 scene, din 183032. 
 Importanţa monumentului rezidă din valoarea sa de mărturie istorică 

pentru aşezare, starea de conservare şi valoarea sa artistică, emblematică 
pentru Apuseni. Din aceste motive biserica împreună cu turnul clopotniţă 

au fost incluse în Lista monumentelor istorice protejate din 2004, la 
categoria monumentelor de importanţă excepţională, cu codul LMI AB-II-m-
A-00177; biserica propriuzisă are codul LMI AB-II-m-A-00177.01, iar 

clopotniţa codul LMI AB-II-m-A-00177.02. 
 

Biserica "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, Gârda de Sus. 

 Conscripţia lui Bucow aminteşte existenţa în cadrul aşezării Arieşul 
Mare, în care intrau Gârda de Sus, Albac, Arada, Scărişoara şi Săcătură, a 

unui număr de 7 biserici, dintre care una a fost cu certitudine cea de la 
Gârda de Sus. 
 Monumentul actual datează de la sfârşitul sec. al XVIII - lea (1792), 

fiind zugrăvită în 1804, după cum mărturiseşte inscripţia de pe pisanie. 

                                                 
30  Ibidem  
31  Ibidem  
32  Ibidem, p. 43-44. 
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 Biserica are un plan dreptunghiular, cu absida decroşată poligonală, 
cu cinci laturi şi tavanul drept peste pronaos, cu boltă semicilindrică peste 

naos limitată de timpane la cele două capete şi peste absidă cu o boltă 
semicilindrică, cu trei fâşii înclinate, tangente la pereţi. Biserica suferă 
intervenţii în 1863, când pereţii navei au fost alungiţi. 

 Lăcaşul este caracterizat de silueta şi armonia proporţiilor, a 
acoperişului cu pante mari, coborât la absidă, straşina largă, clopotniţa cu 

foişor în console şi coif înalt, cu frângere de pantă, perfect integrată în 
peisajul natural. 
Ancadramentul intrării de pe latura de vest se remarcp prin chenarele  

puternic profilate şi sculptate cu elemente precum frânghia, dinţii de lup şi 
iedera ce încadrează imaginea unei păsări puternic stilizate. Pe grinda 
tâmplei se află pisania, unde sunt amintite personajele vremii: protopopi, 

preoţi, dieci precum şi zugravii Simon şi Gavril Szilagy din Abrud. 
 Pictura se găseşte într-o stare precară de conservare. Cu toate aceste 

se mai disting în pronaos scene din Geneză, Judecata de Apoi, Sfânta Maria 
şi Sfânta Treime etc. Pe bolta absidei se mai păstrează Tatăl Savaot, Maria 
cu Pruncul, arhangheli şi serafimi. Pe tâmpla cu amplu decor arhitectonic se 

mai păstrează  scena Răstignirii şi  Apostoli între arcade. Icoanele realizate 
într-un decor bogat de stuc, datând din 1798 - 1804 sunt  datorate lui 
Simon Szilagy. 

 Pentru valoarea sa aristică şi istorică biserica "Naşterea Sf. Ioan 
Botezătorul" din Gârda de Sus, a fost incluse în Lista monumentelor istorice 

protejate din 2004, la categoria monumentelor de importanţă excepţională, 
cu codul  LMI AB-II-m-A-00228.  
  

 Biserica „Sfintii Arhangheli” Lăzeşti – Scărişoara 
 Este necesar de subliniat încă de la început că Biserica „Sfinţii 

Arhangheli‖ Lăzeşti, este situată în satul Lăzeşti, comuna Scărişoara şi nu în 
satul Lăzeşti, comuna Vadu Moţilor, cum greşit este trecută în lucrarea Dr. 
Ioana Cristache-Panait – Biserici de lemn, monumente istorice din Episcopia 

Alba Iuliei, mărturii de continuitate şi creaţie românească, apărută la 
Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Albei Iulia în 1987 şi cum greşit 
apare în Lista Monumentelor Istorice 2004 din Judeţul Alba. Totodată 

această biserică nu se află pe teritoriul PNA, dar poate juca un rol important 
în dezvoltarea durabilă a comunităţilor de aici, prin includerea ei în circuitul 

turistic. 
 Această biserică33 a fost construită din lemn, înainte de 1838, după un 
model local sau din împrejurimi. Are un plan dreptunghiular, cu absida 

decroşată, poligonală, păstrând prin întâlnirea în ax a laturilor sud-est, nord 
est o stăveche şi discutată particularitate tipologică. În interior biserica 

dispune de un tavan drept peste pronaos, o boltă semicilindrică înaltă peste 
naos iar peste altar o boltă semicilindrică segmentată de un timpan. Nava a 
suferit o modificare posibil în 1878, prin alungirea cu 2,78 m 

 Biserica se remarcă prin bogăţia oramentaţiei şi a sculpturilor în lemn, 
dintre care se remarcă brâul median în frângjhie, puternic profilat, bârnele 
din streaşină absidei puternic profilate, iar capetele celor de la navă decorate 

                                                 
33  Descrierea acestui obiectiv s-a făcut după I.Cristache-Panait, 1987, pag. 135-138. 
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prin cioplituri prin aşchiere. Consolele cu profilatură diversă au feţele 
decorate cu caneluri şi alte crestături. De asemenea ancadramentele 

intrărilor dinspre vest şi în naos sunt împodobite cu caneluri, chenare 
geometrice şi frunze de iederă. O piesă remarcabilă în arhitectura bisericii o 
reprezintă „grinda meşter‖, a bolţii naosului, bogat ornamentată cu rozete 

brâie în frânghie,, pătrate dispuse în sah şi cruci piezişe. De asemenea 
intrările spre absidă, tăiate în trepte şi acolade, sunt puternic profilate. 

 Prima „pictare‖ a bisericii este făcută de către popa Gheorghe Tobias, 
între anii 1744-1749, după cum rezultă din pisania de pe peretele de nord al 
absidei, fiind completată şi refăcută prin adăugiri ulterioare din 1791 şi 

1817. Tâmpla, se presupune că a fost pictată de către Ioan Predetici, 
începând cu 1738, de când datează o icoană împărătească atribuită 
acestuia. Până astăzi se păstrează o bună parte din puctura murală datorată 

popii Tobias, alături de care iconografia vechiului lăcaş mai cuprinde o serie 
de alte icoane şi picturi murale de o deosebită valoare, printre a căror nume 

se întălneste şi cea a pictorului  Simon Silagi din Abrud. 
 Pentru valoarea sa aristică şi istorică biserica „Sfinţii Arhangheli‖ 
Lăzeşti, a fost incluse în Lista monumentelor istorice protejate din 2004, la 

categoria monumentelor de importanţă locală şi zonală, cu codul  LMI AB-II-
m-B-00242.  
 

 Bustul lui Horea,  sat Albac, cod. LMI 
AB-III-m-B-00406; 

 Figura  martirului Horea, cât şi amintirea 
faptelor sale a constituit un subiect important 
în creaţia artistică a unor artişti plastici, printre 

care şi Romul Ladea. Lui îi este datorat bustul 
lui Horea din Albac. Monumentul, ridicat în 

1967 este situat în faţa şcolii generale din 
localitate. Bustul din bronz redă figura demnă a 
marelui căpitan într-o manieră realistă, fiind 

tratată în planuri ample sugerând mişcarea34. 
 Alte monumente cu valoare identitară şi 
comemorativă din comuna Albac sunt: 

 troiţa – monument al eroilor din primul şi 
al doilea razboi mondial  

 Obeliscul lui Horea din Fericet, cod LMI 
AB-III-m-B-00412. 

 A fost ridicat cu ocazia comemorării a 250 de ani de la naşterea 
marelui căpitan (1934), în locul unei troiţe, aflate pe locul unde a fost casa 

lui Nicolae Ursu, zis Horea. 
 Alte monumente din comuna Horea, cu valoare artistică şi identitară 
sunt: 

- bustul lui Horea, realizat de către Romolus Ladea şi dezvelit în 1967. 
- troiţa ridicată pe locul unde a fost casa în care s-a nascut Horea, în 

Fericet.  

                                                 
34 G. Anghel, G. Măhăra, Emilia Anghel, Ghidul turistic al judeţului Alba, Ed. Sport – Turism, Bucureşti, 

1982, p. 163. 



Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Parcul Natural Apuseni – zona cuprinsă în judeţul Alba (comunele: 
Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Horea, Scărişoara)   
MEMORIU GENERAL 

Pagina | 62  

 

- frasinul lui Horea din Fericet. 
- casa (reconstruită) lui Horea din Fericet. 

 

 1.6.2.2. ZONE DE PROTEJAT, INCLUSIV PEISAJE 

CULTURALE. 
 Platoul Gheţar 

 În cadrul unui proiect pilot desfăşurat sub deviza „Ţara Moţilor – 
patrimoniu cultural european‖, pentru păstrarea specificului local, iniţiat de 
Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Transilvania, în anul 2008 pe 

platoul Gheţarului Scărişoara (satele: Mumună, Hănăşeşeti, Gheţari, Dealu 
Frumos, Dealu Ordâncuşei şi Ocoale), au fost studiate aceste aşezări sub 

aspectul conservării caracteristicilor sale arhaice. Prin proiect s-a tras un 
semnal de alarmă asupra riscurilor pe care le incubă dezvoltarea turismului 
asupra conservării satului tradiţional, moţesc, venind cu propuneri clare în 

măsură să sprijine comunităţile locale în procesul de modernizare şi de 
asigurare a serviciilor turistice, prin valorificarea patrimoniului arhitectural 

local. 
 Prin caracteristicile sale 
platoului Gheţar se impune ca 

o zonă de peisaj cultural 
specifică, pentru Apuseni, în 

care elementele de arhitectură 
(arhitectura tradiţională a 
construcţiilor, elementele de 

planimetrie, temelia, şarpanta, 
pereţii, prispa, forma ferestrelor 
şi a uşii de intrare), alături de 

structura gospodăriei, 
oganizarea spaţială a zonei 

economice şi modul de ocupare 
a terenului formează un tot, 
definind identitatea locuitorilor 

şi un model de viaţă. În 
contextul apartenenţei la PNA, se propune reconsiderarea vechilor gospodării 

cu valoare culturală, arhitecturală şi identitară din satele montane, 
interzicerea demolării lor, sprijinirea proprietarilor de către administraţiile 
locale şi APNA în conservarea, restaurarea şi valorificarea acestora. Toate 

acestea sunt valori care merită şi trebuie să fie conservate şi valorificate ca 
obiective de interes etnografic şi turistic.  
 Toată zona înaltă, de păşunat din arealul Poiana Călineasa - Ursoaia 

reprezintă în ultimă instanţă o zonă de peisaj cultural, în care urmele 
vechilor activităţi tradiţionale s-au sedimentat în cadrul peisajului natural, 

conferindu-i o vizibilitate şi unicitate proprie. 
 O valorizare superioară al acestui potenţial, din punct de vedere 
turistic şi cultural se poate realiza prin transformarea zonei într-un eco-

muzeu în aer liber, organizat în jurul DJ 750 şi a drumurilor vicinale Gârda 
Seacă – Mumună şi Mumună – Gheţar, aflate în proces de reabilitare. 
Realizarea unui asemenea proiect implică şi o strânsă colaborarea între 

administraţia locală şi ADNA, a cărei expertiză şi colaborări internaţionale 
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este absolut necesară. Dar prezenţa unui eco-muzeu gândit în aceşti 
parametri necesită pe lângă conservarea caselor vechi, tradiţionale şi o 

restructurare în peisajul arhitectural modern şi revenirea la valorizarea unor 
tradiţii locale în cea ce priveşte materialele utilizate, finisajele exterioare, 
învelitorile (acoperişul). 

 O altă zonă de peisaj cultural o formează grupul de aşezări rurale 
Fericet – Costeşti – Runc – Preluca – Negreşti, aparţinând comunelor Albac şi 

Scărişoara. De interes în acest context este şi satul Ştiuleţi, cu o bună 
accesibilitate din Valea Arieşului, unde la nivelul anului 2002 se mai 
păstrau 29 de locuinţe/gospodării din prima parte a sec. al XX – lea. Tot-

odată, în scopul conservării acestor zone de peisaj cultural, noile construcţii 
vor trebui să respecte cu rigurozitate specificul local şi prevederile stabilite 
prin Regulamentului Local de Urbanism. 

  
 Tot pentru protejarea unor valori materiale, etnografice din zonă, 

ameninţate cu dispariţia, în cadrul proiectului,  Apuseni, derulat între 2000-
2003 şi implementat de către Universitatea din Freiburg, Germania, în 
cătunul Gheţar – comuna Gârda de Sus într-o veche casă tradiţională 

restaurată, s-a amenajat un muzeu de artă şi meşteşuguri populare 
specifice, menit să conserve şi să valorifice ştiinţific şi turistic tezaurul 

patrimonial local. Un muzeu etnografic local s-a mai deschis la Albac.    
Aceste instituţii pot deveni cele mai semnificative locuri pentru păstrarea şi 
conservarea unor valori mobile, definitării pentru identitatea spirituală a 

locuitorilor din acest spaţiu. 
 Alărturi de acestea mai pot fi amintite colecţiile particulare de obiecte 

tradiţionale şi din lemn, cum sunt colecţia „mama Uţa‖ şi cea de la 
Pătrăhăiţăşti – Arieşeni. 
 La categoria ―Patrimoniu cultural imobil‖ mai pot fi incluse: 

 Elementele de arhitectură a populară întalnite la casele de lemn 
specifice Ţării Moţilor, cu acoperisului lor ţuguiat şi mai înalt, făcut din 

şindrilă sau din paie. Multiplele detalii de construcţie, realizate în lemn, 
conferă arhitecturii acestora un pronunţat caracter arhaic şi original.  
 Biserica „Sfinţii Arhanghel” din satul Horea, care deşi nu este inclusă 

pe lista monumentelor de patrimoniu, 
a fost construit între anii 1841-1842 

din piatră şi cărămidă, pe locul uneia 
mai vechi, din lemn. Prin silueta sa 
majestoasă şi caracteristicile 

arhitecturale specifice lăcaşelor de 
cult din Apuseni, reprezintă o 
mărturie spirituală despre 

comunitatea care a ridicat-o. Din 
nefericire, odată cu construcţia 

noului locaş de închinăciune, vechea 
biserică a început să se degradeze 
sub privirile nepăsătoare ale preotului 

paroh şi al localnicilor pe care i-a slujit peste un secol şi jumătate. 
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 Ultimile informaţii despre 
acest obiectiv dezvăluie faptul că 

biserica este in curs de evaluare 
de către autorităţile competente 
din Ministerul Culturii în vederea 

includerii în listele de 
patrimoniu. 

 Biserica de lemn „Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel” din satul 
Biharia, comuna Gârda de Sus. 

Biserica construită în 182535 de 
către Gligor Todor cu sprijinul 

sătenilor păstrează două icoane 
de la 1780 şi 1798, atribuite 
pictorului Simon Silaghi din 

Abrud. Ulterior lăcaşul de cult a fost modernizat (1933), fiind tencuit în 
exterior, înlocuită şindrila cu tablă şi mărite geamurile, fapt ce i-a influenţat 
farmecul iniţial. Din păcate biserica nu a fost inclusă în lista monumentelor 

istorice. 
Elemente de tehnică populară cu specific economic,  incluzând, la 

randul lor, lucrari de tehnică populară cum ar fi mori pe apa, pive, joagare 
acţionate de forţa apei etc. 

Portul popular, deosebit de pitoresc format din sumane, tesaturi, 

pieptare ornate cu piele şi cusături, este purtat încă la sărbători şi târguri.  
 Elementele de arta populara caracterizate prin simplitate, sobrietate şi 

functionalitate, specifice Tarii Motilor; în special obiectele executate din lemn 
(tulnice, fluiere, donite, ciubere etc.), unelte cu decoratii ornamentale, unelte 

din metal cu ornamentatii etc., valorificate inclusiv în cadrul unei colecţii 
muzeale particulare din satul Pătrăhăiţeşti. 
 Patrimoniul spiritual al acestor localităţi este exprimat prin manifestări 

folclorice, dintre care prezintă interes datinile şi obiceiurile traditionale ce se 
tin la date calendaristice fixe, anuale, săptămanâle, sau cu diferite alte 

ocazii, mai cunoscut fiind ―Târgul de dat‖ din Poiana Calineasa (14 iulie ) cu 
o săptămâna inaintea celei mai mari sărbători moţeşti – Targul de fete de pe 
Muntele Gaina, ce are loc in cea mai apropiată duminică de Praznicul 

Sfantului Ilie Prooroc. 
 În ultimii ani se impun tot mai mult în atenţia localnicilor o serie de 
serbări populare, cu caracter turistic şi de petrecere a timpului liber, 

precum: 
 Serbarile Zapezii, organizată pe pârtiile de la Arieseni-Vartop, în 

fiecare an în a doua parte a lunii februarie;   
 Târgu (Ziua) lemnarului, organizată la Horea, la mijlocul lunii 
august, dar şi celălalte 8 târguri anuale de mărfuri organizate la Horea. 

 
 

 

                                                 
35  Anul construcţiei este contraversat. În Istoricul Bisericii de lemn „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din 

Biharia- preot paroh Peteleu Dragomir este susţinut anul 1825; Cristache-Panait, Ioana (1987) susţine anul 1872. 
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1.7. REŢEAUA DE LOCALITĂŢI 
 
1.7.1. STRUCTURA, IERARHIZAREA ŞI FUNCŢIUNILE – 
CENTRE POLARIZATOARE 
 

Potrivit Legii 351/2001 Secţiunea IV-a – Reţeaua de localităţi 
reprezintă totalitatea localităţilor de pe un teritoriu (naţional, judeţean, zonă 
funcţională), ale căror existenţă şi dezvoltare sunt caracterizate printr-un 

ansamblu de relaţii desfăşurate pe multiple planuri (politico-administrativ, 
social-cultural, economic etc.). Reţeaua de localităţi este constituită din 

localităţi urbane şi localităţi rurale. 

  
În arealul studiat prin prezentul PATZ reţeaua de localităţi existente 

este formată numai din localităţi rurale, structurate la nivelul a 5 unităţi 
teritoriale, comunale: Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Horea şi Scărişoara, cu 
un număr de 79 de sate. 
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 Potrivit importanţei actuale şi în perspectivă imediată a unor localităţi 
în cadrul reţelei din punct de vedere administrativ, politic, social, economic, 

cultural, 5 sunt localităţi rurale de rangul IV, care joacă rolul de reşedinţă de 
comună, dând numele UAT-ului respectiv. Aceste localităţi sunt şi centre 
polarizatoare pentru satele componente şi dispun în general de dotările 

minime prevăzute de lege.  
 În jurul acestora gravitează toate celălalte sate, considerate de rang V.  

 Redăm mai jos structura administrativă a comunelor de pe valea 
Arieşului Superior, care sunt incluse parţial sau total în perimetrul PNA. 
 

 Satele reşedinţă de comună îndeplinesc, pe lângă funţia economică 
specifică în cadrul UAT şi pe cea de centru administrativ cultural şi social, 
aici fiind cantonate instituţiile administrative, principalele centre culturale 

(cămin cultural, bibliotecă etc.), dar şi serviciile medicale de bază (cabinete 
medicale, veterinare, farmacii) etc. 

Totodată, unele dintre UAT-urile din zonă se afirmă tot mai mult ca centre 
de interes turistic zonal. Este cazul comunelor Albac, declarată staţiune 
turistică de interes local încă din 200536 şi a staţiunii turistice de interes 

local Arieşeni37. 
 

Nr. 
Crt 

U.A.T 
sat, rang 
IV 

Supraf./ 
Nr. loc. 

Sate 
componente 

Din care 
sate aflate 
pe teritoriul 

PNA  

Funcţiuni 
economice 

Centre de 
polarizare 

1 
Albac 
(16 sate) 

- 
5
3
,8

9
 k

m
2
 

- 
2
2
2
0
 l
o
c
. 
în

 

2
0
0
2
 

Albac, 
Bărăşti, 
Budăieşti, 
Cioneşti, 
Costeşti*, 
Dealu 
Lămăşoii, 
Deve, După 
Pleşe, Faţa, 
Pleşeşti, 
Potionci, 

Rogoz, 
Roşeşti, 
Ruseşti, 
Sohodol, 
Tamboreşti. 

Albac* 
Costeşti 
Deve, 
Faţa,  
Roşeşti,  
Ruseşti,  
Sohodol, 

- Agricol – 
creşterea 
animalelor;  
- turism 
- 
prelucrarea 
lemnului; 
- servicii. 
 

În domeniul 
turismului, 
localitatea 
fiind declarată 
staţiune 
turistică de 
interes local 
cf.  H.G.   
801/2005) şi 
în viitor 
centru urban 

 

                                                 
36  HG 801/2005 
37  HG 329/249/2006. 
* Cu albastru sunt notate localităţile a căror intravilan este cuprins în interiorul PNA. 
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2 
Arieşeni 
(18 sate) 

- 
6
3
,1

 k
m

2
 

 - 
1
9
2
1
 l
o
c
. 
în

 

2
0
0
2
 

Arieşeni,  
Avrămeşti, 
Bubeşti, 
Casa de 
Piatră, 
Cobleş, 
Dealu 
Bajului, Faţa 
Cristeşi, 
Faţa 
Lăpuşului, 
Galbena, 
Hoddobana, 

Izlaz,  
Pănteşti,  
Pătrăhăiţăşti
, Poieniţa, 
Raviceşti, 
Ştei-Arieşeni, 
Sturu, 
Vanvuceşti. 

Arieşeni 
Avrămeşti, 
Bubeşti, 
Casa de 
Piatră, 
Cobleş, 
Faţa 
Cristesei, 
Faţa 
Lăpuşului, 
Hodobana,  
Izlaz,  
Pănteşti,  

Poieniţa, 
Raviceşti 
Sturu 
 

- Agricol – 
creşterea 
animalelor;  
- turism, 
- 
prelucrarea 
lemnului; 
- servicii. 
 

În domeniul 
turismului, 
localitatea 
fiind declarată 
staţiune 
turistică de 
interes local 
(cf. H.G. 
329/2006). 

3 
Gârda de 
Sus 
(16 sate) 

- 
9
4
,4

1
 k

m
2
 

 - 
1
7
2
6
 l
o
c
. 
în

 

2
0
0
9
 

Biharia, 
Dealu 
Frumos, 
Dealu 
Ordâncuşii; 
Dobreşti 
Gârda de 
Sus, 
Gârda  
Seacă,  
Gheţar; 
Hănăşeşti, 
Huzăreşti, 
Izvoarele, 
Munună, 
Ocoale, 

Plai, Plişti, 
Scoarţa, 
Snide, 
Suceşti. 

Dealu 
Frumos, 
Dealu 
Ordâncuşii; 
Dobreşti, 
Gârda de 
Sus, 
Gârda  
Seacă,  
Gheţar; 
Hănăşeşti, 
Izvoarele, 
Mumună, 
Ocoale, 
Plişti, 

- Agricol – 
creşterea 
animalelor;  
- 
prelucrarea 
lemnului; 
- turistic, 
- servicii. 
 

Posibil centru 
turistic 
specializat pe 
speoturis, 
alpinism şi 
peisaj cultural 



Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Parcul Natural Apuseni – zona cuprinsă în judeţul Alba (comunele: 
Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Horea, Scărişoara)   
MEMORIU GENERAL 

Pagina | 68  

 

4 
Horea 
(15 sate) 

- 
6
0
,4

1
 k

m
2
 

 - 
2
.2

1
9
 l
o
c
. 
în

 

2
0
0
9
 

Baba, 
Buteşti, 
Dârleşti, 
Fericet, 
Giurghiuţ, 
Horea, 
Mănceşti, 
Mătişeşti, 
Niculeşti, 
Pătruşeşti, 
Petresa, 
Preluca, 
Teiu, Trifeşti, 

Zâneşti 

Dârleşti,  
Fericet, 
Horea, 
Mănceşti,  
Mătişeşti,  
Petresa, 
Trifeşti, 
 

- Agricol – 
creşterea 
animalelor;  
- 
prelucrarea 
lemnului; 
- turistic, 
- servicii. 
 

 

5 
Scărişoa
ra 
(14 sate) 

- 
9
4
,4

1
 k

m
2
 

 - 
2
.1

9
0
 l
o
c
. 
în

 

2
0
0
2
 

Bârleşti, 
Boteşti, 
Faţa-Lăzeşti, 
Floreşti, 
Lăzeşti, 
Lespezea, 
Maţei, 
Negreşti, 
Preluca, 
Runc, 
Scăriţoara, 
Sfoartea, 
Ştiuleţi, 
Trânceşti 

Lespezea, 
Negreşti,  
Preluca 
Runc,  
Sfoartea,  
Trânceşti. 
Ştiuleţi, 
Scărişoara 

- Agricol – 
creşterea 
animalelor;  
- 
prelucrarea 
lemnului; 
- turistic, 
- servicii. 
 

 

Total 41 localităţi  

 
 

Dezvoltarea ulterioară a acestui spaţiu geografic va accentua procesul 

de restructurare şi polarizare mai ales în plan economic şi turistic. În acest 
context se va extinde nivelul şi tipurile de dotări, în urma cărora se va 
accentua tendinţele de urbanizare la nivelul localităţii Albac, care va deveni 

treptat un centru de polarizare urbană, în timp ce localităţile Arieşeni – 
Bubeşti se vor identifica tot mai mult ca principalul centru de polarizare 

turistică, specializat pe turismul hibernal şi de odihnă.  
Patrimonoiul natural existent oferă condiţii bune localităţii Gârda de 

Sus pentru a deveni centru polarizator pentru turismul specializat, precum 

speoturismul, căţărările şi agroturismul specializat pentru peisaj cultural. 
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1.7.2. SATISFACEREA INDICATORILOR MINIMALI DE 
DEFINIRE 
 

Pe lângă datele de mai sus principalii indicatori cantitativi şi calitativi 

minimali de definire a localităţilor din zonă, conform datelor de recensământ 
din 2002 sunt: 

Indicatori 
minimali de 
definire 

Albac  Arieşeni  
Gârda de 
Sus 

Horea  Scărişoara 

2002 2009 2002 2009 2002 2009 2002 2009 2002 2009 

1. Populaţie 
stabilă (la 
01.VII):  

2250 2161 1918 1810 1911 1725 2396 2218 1862 1681 

2. Număr de 
gospodării  

667  511  589  736  621  

3. Număr de 
locuinţe 

768  711  661  825  697  

4. Locuinţe 
electificate 

700  606  550  771  585  

5. Locuinţe cu 
alimentare 
apă 
interior/afară 

452  250  158  689  453  

6. Locuinţe 
care au 
canalizare 

155  182  86  140  94  

7. Sisten 
încălzire 
centrală 

8/76
0 

 15/6
93 

 5/65
4 

 1/82
4 

 4/69
2 

 



Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Parcul Natural Apuseni – zona cuprinsă în judeţul Alba (comunele: 
Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Horea, Scărişoara)   
MEMORIU GENERAL 

Pagina | 70  

 

termică / sobă 

9. Total 
populaţie 
ocupată  

628  775  1031  1132  811  

9. Populaţie 
ocupată în 
agricultură 

359  482  760  892  632  

10 Populaţie 
ocupată în 
activităţi 
nonagricole 

269  293  271  240  179  

 

1.7.3. ACCESIBILITATE 
 

Accesibilitatea zonei şi legăturile directe cu alte spaţii geografice este 
asigurată prin intermediul: 

 DN 75:  E 79/Ştei (Lunca) - Vârtop - Arieşeni - Albac – Câmpeni – Baia 
de Arieş – Moldoveneşti - Turda /DN 1/E 81, cu o lungime de 135 km. 

 DN 1 R, recent reclasat din DJ 108: Huedin DN1/E60 – Beliş – Poiana 
Horea – Horea – Albac /DN75, cu o lungime de 79,900 km. 

La nivel local accesibilitatea este asigurată cu ajutorul reţelei de drumuri 
judeţene existente, de drumuri comunale, forestiere şi vicinale 

 DJ 750: (DN 75) Gârda de Sus – Ordâncuşa – Gheţar, în lungime de 25 

km; 

 DJ 750 E:  Arieşeni (DN 75) – Sat Vacanţă – Vârtop, are o lungime de 2 

km; 

 DJ 750 D: Arieşeni (DN 75) – Stei – Arieşeni – Buciniş, cu o lungime de 

12,900 km. 

Din cele 41 de localităţi situate pe teritoriul PNA, un număr de 14 sate au 
acces direct la reţeaua de drumuri naţionale, iar un număr de 7 localităţi au 
acces la reţeaua de drumuri judeţene: 

- DN R1 – Albac Ruseşti, Mănceşti, Horea, Bubeşti, Dârlrşti şi Mătişeşti; 
- DN 75 – Albac, Ştiuleţi, Scărişoara, Izvoarele, Gârda de Sus, Arieşeni, 
Avrămeşti, Izlaz, Bubeşti – Vârtop; 

- DJ 750 E – Bubeşti - Vârtop, Poieniţa; 
- DJ 750 – Gârda de Sus, Sfoartea, Ocoale, Dealul Frumos, Gheţar. 

- Dintre acestea, unele localităţi au acces la două dintre reţelele de 
transport naţional (Albac la DN R1 şi DN 75) şi/sau judeţean (Gârda de Sus 
la DN 75 şi DJ 750). Restul de 20 localităţi sunt accesibile doar prin 

intermediul drumurilor comunale şi de acces locale. 
 Notă. Vezi Infrastructura tehnică, Reţele de transport 
 

1.7.4. INFRASTRUCTURA ADMINISTRATIVĂ ŞI SOCIO-
CULTURALĂ 
In cadrul UAT-urilor incluse în cadrul acestui PATZ situaţia infrastructurii 
este următoarea: 

 fiecare comună dispune de un sediu administrativ (primărie) care 
asigură necesităţile populaţiei arondate; 
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 în fiecare centru de comună se găseşte un post al poliţiei rurale, deservit 
de personalul specializat necesar. Acesta dispune de dotările minime 

necesare pentru deplasare în teritoriu (maşină). 

 Pe teritoriul studiat îşi desfăşoară activitatea două ocoale silvice: 

1. OS Gârda, loc. Gârda de Sus, aparţinând ROMSIVA/PNA 
2. OS Horea – Apuseni, ocol silvic privat, aflat în gestiunea asociaţiei "Râul 

Mare – Albac", Arieşeni. 

 În comuna Arieşeni, la Bubeşti – 

Vârtop s-a amenajat un punct de  
informare turistică, aflat sub 
patronajul PNA; 

 Tot aici s-a construit şi 
funcţionează o bază pentru 

supraveghere şi intervenţie, 
Salvamont, aflat în subordinea 

Consiliului Judeţean Alba. În aceia-
şi clădire funcţionează şi un modern 
cabinet medical. 

 Un punct de informare turistică 
se găseşte la sediul OS Gârda, în localitatea Gârda de Sus. 

 Case memoriale şi colecţii muzeale se găsesc la Fericet – Horea, Gheţar – 
Gârda de Sus, Albac, Pătrăhăiţăşti – Arieşeni. 

 

 Fiecare centru de comună dispune de dotările minime pentru activităţi 

culturale, formate din cămine culturale şi biblioteci săteşti. În unele 
localităţi s-a amenajat o infrastructură specifică, necesară desfăşurării unor 

festivaluri locale (Albac – târgul naţional de turism, Mătişeşti-Horea -  Ziua 
Lemnarului).  

 Reţeaua de învăţământ din zonă a fost susţinută de 39 de şcoli şi 13 

grădiniţe. În condiţiile scăderii numărului de elevi şi schimbărilor survenite 
în legislaţia de învăţământ din ultimi ani, astăzi mai funcţionează un număr 

de 33 de şcoli, dintre care 8 cu clasele I-VIII şi 13 grădiniţe. În noile condiţii 
elevii sunt nevoiţi să străbată distanţe importante până la cea mai apropiată 
şcolă sau până la şcoala gimnazială din centrul de comună.  

 Politicile de sănătate promovate, au schimbat structura sistemului de 
ocrotire a sănătăţii în mediul rural. Locul celor 5 circumscripţii medicale 

(dispensare săteşti) a fost luat de către medicina de familie. Astăzi în fiecare 
dintre localităţile analizate există un cabinet medical deservit de către un 

medic de familie. 
 

1.7.5. INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ 
VEZI CAPITOLUL 1.8. INFRASTRUCTURA TEHNICĂ 
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1.7.6. INFRASTRUCTURA PENTRU TURISM 
  

A. Capacităţi de cazare. 

 

 Potrivit datelor disponibile, capacităţile de cazare la nivelul anului 
2010, în hoteluri, cabane şi pensiuni, inclusiv pensiuni agoturistice este de 

cca 130 de unităţi, însumând peste 900 camere şi cca. 2000 locuri cazare. 
Trebuie subliniat totuşi existenţa în cadrul acestora a unor unităţi de cazare 
cu circuit închis sau restrâns. 

 Pe lângă locurile de campare propuse a fi amenajate de către APNA în 
interiorul parcului, locuri de campare, mai mult sau mai puţin amenajate 

oferă şi unii întreprinzători particulari în imediata apropere a unor unităţi de 
cazare (Gârda de Sus) sau pe terenul proprietata particulară a unor 
localnici. În ambele cazuri se impune amenajarea acestora la standardele 

prevăzută de legislaţia în vigoare, pentru nivelul minim de dotare, respectiv: 
parcaje, alimentare cu apă, canalizare, WC ecologice, căsuţe, loc pentru 

prepararea mâncării/grătar, etc. 
 Îa nivelul anului 2010, conform datelor existente, sunt înregistrate un 
număr de 131 unităţi de cazare, care dispun de 930 de camere şi 2088 

locuri de cazare. 
 

 
Unităţi de cazare  
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La nivelul unităţilor administrative situaţia este următoarea: 

U.A.T. 
Număr unităţi  
cazare 

Număr de 
camere 

Număr de 
locuri 

Albac 51 299 655 

Arieşeni  41 381 904 

Gârda de Sus 30 182 424 

Horea 8 46 105 

Scărişoara  9 43 98 

Total  139 949 2125 

    Sursa:  http://carta.ro/cazare; Monografia "Albac – Inima Ţării 
Moţilor" 

 

 
Locuri de cazare  

 
Reţeaua de alimentaţie publică din zonă este structurată pe mai 

multe paliere, în funcţie de tipul de activitate specifică agenţilor economici 

din domeniu. 

 Structuri turistice specializate pe servicii de cazare, care asigură inclusiv 

servicii de servire a mesei. În această categorie pot fi încadraţi cei 27 de 
agenţi economici care oferă servicii de cazare în hoteluri şi alte facilităţi de 

cazare (hanuri şi pensiuni); 

 O altă categorie de unităţi de alimentaţie publică o formează agenţii cei 

12 agenţi economici, a căror obiect de activitate, potivit codului CAEN, îl 
formează restaurantele si alte activităţi de servicii alimentare, printre care 

http://carta.ro/cazare
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baruri specializate pe servirea băuturilor accolice şi non-alcolice, situate în 
afara reţelei de cazare.  

  Tot aici pot fi incluse plăcintăriile, gogoşeriile şi simingeriile care 
formează obiectul  activitate a unor persoane fizice autorizate din zonă. 

 Alături de acestea, în zonă îşi desfăşoară activitatea un număr de 20 de 

agenţi economici specializaţi pe comerţul cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare de produse alimentare, băuturi şi tutun. 

  
 Alte unităţi de agrement (pe categorii) 

 În conturarea şi dezvoltarea unor zone turistice, unităţile de agrement 
reprezintă o componentă deosebit de importantă, destinată petrecerii 
timpului liber. Această categorie include:  

 Activitati sportive, recreative si distractive aflate în portofoliul de 
activităţi a 5 agenţi economici. În această categorie principalele activităţi le 

reprezintă sporturile de iarnă, drumeţiile turistice, activităţile cu caracter 
speologic etc. 

 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri aflat în obiectul de activitate a unui 

agent economic. 

 Pentru turistul iubitor al valorilor culturale, îi stau la dispoziţie 5 

biblioteci publice, comunale, două colecţii muzeale etnografice (Gheţar şi 
Pătrăhăiţăşti), casa memorială Horea, de la Fericet precum şi participarea la 

sărbătorile zonale "Târgul de dat" de la Poiana Călineasa şi Târgul de fete de 
la Găina (Sf. Ilie), dar si locale: Sărbătoarea fiilor satului, Ziua lemnarului – 

Horea; Serbările Zăpezii – Arieşeni etc. 

 
 1.7.7.  LOCUIREA 
 Locuinţa tradiţională pentru această zonă a fost locuinţa din lemn, cu 
una sau două camere, cu acoperiş înalt şi acoperită cu sindrilă/şiţă sau 

paie. Începând din a doua parte a sec. al XX - lea tot mai mulţi locuitori 
renunţă la casele tradiţionale, construindu-şi locuinţe mai încăpătoare, cu 
2-3 sau chiar mai multe camere. Materia primă rămâne în bună măsură 

lemnul , dar acesta este concurat masiv de către cărămidă la început şi de 
către BCA ulterior. Acoperişul a rămas în general cel în "patru ape" in ultimii 

ani câştigând tot mai mult loc acoperişul cu structură mai complexă. 
 Tipuri de locuire 
 Pentru analiza fondului de locuit s-a luat în calcul datele ultimului 

recensământ, din 2002. Desigur, o serie de aspecte înregistrate la acea dată 
şi-au pierdut relevanţa, dar ele oglindesc situaţia existentă la un moment 

dat, cât şi tendinţele de evoluţie. 
Mai jos sunt redate datele statistice înregistrate pentru o serie de 

parametri, semnificativi pentru cunoaşterea fondului de locuit. 

 

Elementele 
de analiză 

UNITĂŢILE ADMINISTRATIV TERITORIALE 

ANALIZATE 
TOTAL 

Albac Arieşeni 
Gârda 

de Sus 
Horea 

Scărişoa

ra 

Total 
locuinţe 

768 711 661 825 697 3.667 
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Număr 
camere de 

locuit 

1669 1715 1.452 1.874 1.551 8.261 

Suprafaţă 

locuibilă 
27.073 24.890 21.692 28.772 23.378 125.805 

Total 

locuinţe 
permanente 

669 507 590 749 612 2.458 

Din care 
neocupate 

101 203 75 93 89 561 

Număr 

camere de 
locuit 

1480 1.227 1.282 1.727 1.363 7.097 

Suprafaţă 
locuibilă 

23.348 18.161 19.420 26.644 20.554 61.431 

Total 
locuinţe 

sezoniere 

99 204 71 76 85 535 

Număr 
camere de 

locuit 

185 488 170 147 188 1.178 

Suprafaţă 

locuibilă 
3.125 6.729 2.272 2.128 2.824 19.365 

Sursa Direcţia Judeţeană de Statistică Alba 
 

 
Număr de locuinţe la 100 locuitori 
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Număr mediu de locuitori pe locuinţă 
 

 
Suprafaţa medie locuibilă pe locuinţă 
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Suprafaţa medie locuibilă pe locuitor 
 
 
 Calitatea fondului de locuinţe 

 Calitatea fondului de locuinţe în funcţie de vechime şi dotările 
minimale 

Localit
atea 

Clădiri 
de locuit 

Locuinţe 

Din 
care 
electrifi-
cate 

DATA CONSTRUIRII 

Până 
la 
1929 

1930-
1944 

1945-
1970 

1971-
1989 

1990-
1999 

După 
2000 

Albac 758 768 626 80 93 312 189 66 18 

Arieşeni 701 711 431 4 22 349 182 129 15 

Gârda 
de Sus 

641 
661 

498 20 46 331 177 49 18 

Horea  806 825 708 44 79 340 217 108 18 

Scărişo
ara  

692 
697 

537 45 84 301 185 51 16 

Total  3598 3.662 2.800 193 326 1638 950 405 86 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Alba 
 Observaţii:  

 Diferenţa dintre numărul clădirilor de locuit şi a locuinţelor rezultă din 

existenţa în aceia şi clădire a două sau mai multe locuinţe; 

 72 % din fondul din actualele clădiri de locuit au fost construite între 

anii 1945 – 1989 
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 5,4 % dintre acestea au o vechime mai mare de 72 de ani, unele 
putând avea valoare patrimonială şi arhitecturală locală; 

 13,6 % din aceste construcţii au mai puţin de 20 ani, fiind construite 
după 1990. 

 77,8 % din clădirile de locuit existente în 2002 erau electificate. 
Procentul cel mai ridicat s-a înregistrat în comuna Horea, cu 87,8 % şi Albac 

cu 81,5 %, iar cel mai mic la Arieşeni, cu 61,5 %, 
 

Calitatea fondului de locuinţe din satele aflate pe teritoriul PNA, în funcţie de 
vechime 

Localitate 

Tip 
locuinţă 

Perioada construirii Calitate/Dotări 

Total 
gospo
d 

Total 
locuin
ţe 

Înaint
e de 
1944 

1941 - 
1990 

După 
1991 

Energi
e 
electri
că 

Alim. 
apă 
inter/
exter 

Canali
zare  

Încălzi
re  

ALBAC 

Albac 155 155 37 100 27 165 115 91 174 

Costeşti 41 47 20 27 0 47 34 0 47 

Deve 11 12 1 11 0 11 0 0 12 

Faţa  71 78 17 48 13 77 67 19 78 

Roseşti 18 18 1 15 2 16 1 0 18 

Ruseşti 22 26 4 19 3 21 3 2 26 

Sohodol 8 11 6 5 0 9 0 0 11 

ARIEŞENI 

Arieşeni  37 50 3 23 19 49 35 34 50 

Avrămeşti 14 21 1 18 2 21 2 2 21 

Bubeşti 25 67 1 42 24 65 39 33 64 

Casa de 
Piatră 

15 17 0 16 1 0 10 0 17 

Cobleş  46 53 1 47 5 47 38 4 53 

Faţa 
Cristesei 

52 63 4 48 11 60 41 17 62 

Faţa 
Lăpuşului 

35 48 0 43 5 44 10 7 48 

Hodobana  17 22 2 19 1 2 19 0 22 

Izlaz 38 51 3 34 14 41 48 17 51 

Panteşti  31 34 2 30 2 21 9 5 34 

Poieniţa 19 30 1 21 8 25 29 2 30 

Raviceşti 7 8 0 8 0 6 1 0 8 

Sturu  14 18 1 17 0 16 4 1 18 

GÂRDA DE SUS  
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Dealu 
Frumos 

29 32 2 27 3 18 0 0 32 

Dealu 
Ordâncuşei 

7 8 1 7 0 0 0 0 8 

Dobreşti  19 22 2 17 3 19 14 1 22 

Gârda de 
Sus 

130 160 15 98 32 146 87 63 158 

Gârda 
Seacă 

36 39 1 35 3 35 8 1 39 

Gheţar  31 31 3 25 3 30 1 0 31 

Hănăşeşti  30 35 1 31 3 31 0 0 35 

Izvoarele  21 29 5 19 5 33 23 19 33 

Mumună  21 24 3 20 1 23 0 0 24 

Ocoale  89 95 4 86 5 85 20 0 95 

Plişti  9 9 5 4 0 1 0 0 9 

HOREA 

Dârleşti  106 112 5 86 21 108 106 18 112 

Fericet  56 63 12 42 9 55 50 3 63 

Horea  105 126 20 74 27 112 98 44 126 

Mănceşti  29 36 8 22 3 34 26 0 36 

Matişesti  154 174 19 119 29 165 126 48 174 

Petreasa  22 25 4 16 5 24 17 2 25 

Trifeşti  34 34 5 18 11 31 33 4 34 

SCĂRIŞOARA 

Scărişoara 238 261 13 188 38 244 250 60 261 

Lespezea  37 38 6 30 1 34 10 3 38 

Negeşti  45 51 10 37 4 47 51 0 51 

Prelucra  26 28 6 20 2 22 0 0 28 

Runc  60 64 22 40 2 52 6 0 64 

Sfoartea  29 39 4 27 8 33 0 0 39 

Ştiuleţi 69 78 29 45 4 41 73 10 77 

Trânceşti  12 14 2 12 0 13 0 0 14 

TOTAL 2011 1731 281 1472 243 1543 727 351 1978 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Alba 
 

 
 

 
 Total localităţi (sate incluse în interiorul PNA = 46 
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Din datele de mai sus rezultă existenţa la nivelul anului 2002, în teritoriul 
analizat, a unui număr de 1847 de locuinţe, din care 86,1 % sunt locuinţe 

permanente. Din numărul locuinţelor existente 14 % au fost construite cu 
mai bine de 65 de ani în urmă, 73,2 % datează din perioada comunistă, iar 
12,8 % sunt construite după 1990. Dintre acestea 98,35 % au asigurate 

încălzirea cu ajutorul sobelor sau mai nou a centralelor termice pe bază de 
combustibil solid. 

 Calitatea locuirii este 
marcată negativ de lipsa sau 
dotarea insuficientă cu alte 

necesităţi, precum: energia 
electrică, alimentarea cu apă 
potabilă în locuinţă sau în 

imediata apropiere a acesteia şi 
a canalizării. Din acest punct 

de vedere situaţia este 
următoarea: 

 27 % nu dispun de 

alimentare cu energie electrică, 
cele mai afectate fiind satele 

Dealu Ordâncuşei şi Casa de Piatră, care nu sunt electrificate, Hodobana, 
electrificată în proporţie de 9 % (două case) şi Dealu Frumos, electrificat în 

proporţie de 56,2 %. 

 36,5 % din locuinţe dispun de apă menajeră în interior sau în imediata 

apropiere a acestora. Cele mai multe probleme legate de alimentarea cu apă 
apar în cazul satelor Deve, Roseşti, Ruseşti, Sohodol, Avrămeşti, Raviceşti, 
Dealu Frumos, Dealu Ordâncuşa, Gheţar, Hănăşeşti, Munună, Plişti, 

Prelucă, Sfoartea, Trânceşti şi Runc, datorită aşezări lor pe un substrat 
litologic calcaros. Problema a fost rezolvată prin introducerea sistemului de 
canalizare pentru gospodăriile situate pe platoul Ocoale-Gheţar. 

 17,4 % dintre locuinţe dispun de canalizare pentru evacuarea apelor 
menajere. Cele mai multe dintre acestea sunt locuinţe noi, construite în 

ultimii ani, unele fiind dotate şi cu fose septice, altele deversând apele uzate 
în apele şi organismele torenţiale din zonă. 

 Locuirea secundară este exprimată la nivelul anului 2002 printr-un 
număr de 535 de locuinţe, structurate în jurul a două componente 
economice principale: 

 A. Locuinţe sezoniere cu rol agricol, legate de creşterea animalelor şi 
practicarea unor îndeletniciri specifice, precum prelucrarea lemnului. Sunt 

acele „mutături‖ întâlnite în special în zonele de păşunat, cele mai multe 
putând fi regăsite pe platoul Călineasa – Ursoaia. Aceste locuinţe sunt 
formate dintr-o căsuţă de lemn cu o singură încăpere şi un grajd pentru vite. 

Uneori, pe lângă aceste două componente mai erau amenajate şi ateliere de 
prelucrare a lemnului. 

 B. Locuiţe sezoniere cu rol turistic, au cunoscut o adevărată explozie în 
ultimii ani. Aparţin de regulă unor persoane fizice din mediul urban, care şi-
au cumpărat teren şi au construit aici o casă de vacanţă. Sunt utilizate 

periodic, pe durate relativ scurte de timp. Cele mai multe locuinţe de acest 
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tip se găsesc pe teritoriul comunei Arieşeni, unde la nivelul anului 2002 se 
înregistrau 38,1 % din numărul total al locuinţelor sezoniere 

  

 
 1.8. INFRASTRUCTURA TEHNICĂ 
 
1.8.1. REŢELE DE TRANSPORT 
 Principala rută de transport al zonei îl constituie drumul public de 
interes republican DN  75: E 79/Ştei (Lunca) - Vârtop - Arieşeni - Albac – 

Câmpeni – Baia de Arieş – Moldoveneşti - Turda /DN 1/E 81, cu o lungime 
de 135 km, din care 105,37 km pe teritoriul jud. Alba. Prin intermediul 
acestui drum, comunele din zonă sunt racordate cu restul ţării şi cu reţeaua 

de transport europeană. Pe sectorul dintre Vârtop şi Albac, acest drum  se 
găseşte la limita sudică a PNA.  

 În urma reclasării fostul DJ 108 a devenit DN 1R: (DN 75) Albac – 
Horea – limita jud. Cluj – Poiana Horea – Beliş – Huedin/E60 Acesta asigură 
o legătură directă cu judeţul Cluj, pe valea Someşului Cald.  Are o lungime 

de 79,9 km, din care 21,35 km pe teritoriul jud. Alba. 
 
 Drumuri judeţene: 
 DJ 750: (DN 75) Gârda de Sus – Ordâncuşa – Gheţar, cu o lungime de 

25 km asigură legătura dintre DN 75, pe valea Ordâncuşei şi satul Ocoale, 

cu satul  Gheţar, facilitând exploatarea turistică a peşterii Gheţarul 
Scărişoara. A fost recent reabilitat şi modernizat, oferind condiţii 
corespunzătoare de acces. 

 DJ 750 E:  Arieşeni (DN 75) – Sat Vacanţă – Vârtop, are o lungime de 
2 km şi face legătura între satul de vacanţă de la Arieşeni şi pârtiile de ski de 

la Vârtop. Nu este modernizat. 
 DJ 750 D: Arieşeni (DN 75) – Stei – Arieşeni – Buciniş – DN 75, cu o 
lungime de 12,9 km. Drumul este situat în afara PNA. 

 
 Drumuri comunale 
 Reţeaua drumurilor comunale de pe teritoriul unităţilor administrative 

din judeţul Alba, cuprinse în perimetrul PNA are o lungime de cca. 86 km 
(86,5 km), după cum urmează: 

 

Nr. 
crt.  

Denumirea drumului 
Lungime 
Km. 

Starea 
drumului 

ALBAC 

2 DC 120:  DN 1R – Albac – Sohodol - Costeşti 6  

5 DC 198:  DN 1R – Ruseşti  12  

8 DC 202:  DN 75 – Costeşti – Horea ( DN 1R) 12  

ARIEŞENI 

1 DC 131:  Arieşeni (DN 75) – Faţa Cristesi – Cobleş.  15  

GÂRDA DE SUS  

1 DC 132:  Gârda Seacă - Plişti 3 pietruit 
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2 DC 134:  Dealu Ordâncuşii - Sfoartea 2 pământ 

 DC 138:  DN 75 – Dealu Frumos 3  

4 DC 163: DF Gărda Seacă - Ocoale 3,5 pământ 

5 DC 95:  Ursoaia - Gheţar 12 pietruit 

HOREA 

1 DC 119:  Horea (DN 1R) - Trifeşti 3 pământ 

3 DC 125:  Horea (DN 1R) – Fericet  2 pământ 

SCĂRIŞOARA 

2 DC 134:  Dealu Ordâncuşei – Sfoartea  2  

3 DC 135:  DN 75 – Runc – Negreşti   10  

4 DC 136:  DN 75 Ştiuleşti – Lespezea 4  

  Sursa: Reţeaua drumurilor judeţene şi comunale din jud. Alba 
 
 Reţeaua drumurilor forestiere existentă în zonă, conform documentelor 

de management al PNA, cuprinde 16 drumuri, realizate în trecut cu scopul 
exploatării masei lemnoase din zonă, ce însumează cca. 65 km sunt în 
marea lor majoritate accesibile, circulaţiei publice. Aceste drumuri sunt în 

administrarea ocolalelor silvice Valea Arieşului şi Gârda. 
 

 Drumuri forestiere (DF) 

Nr. 
Crt. 

Denumire drum 
UP, UA, 
Indicativ 

Ocol Silvic 

Lungim
e (km) 

Accesibilitat
e pt. circ. 
Publică 
/Stare 

Jud. Alba 

1 Vl. Albacului I, 179D 
OS Valea 
Arieşului 

7,8 Accesibil 

2 Vl. Bulzului I, 180D 
OS Valea 
Arieşului 

7,8 Accesibil 

3 Vl. Cobleşului V, 64D OS Gârda 10,2 Accesibil 

4 Vl. Gojii V, 65D OS Gârda 4,5 Accesibil 

5 Vl. Ponoraşului V, 66D OS Gârda 0,4 Accesibil 

6 Pr. Trifului V, 67D OS Gârda 1,8 Accesibil 

7 Pr. Cerbu V, 68D OS Gârda 0,6 Accesibil 

8 Vl. Cristesei V, 69D OS Gârda 2,0 Accesibil 

9 Pr. Rutoaca V, 70D OS Gârda 0,2 Interzis 

10 Pr. Ţiganului V, 71D OS Gârda 0,7 Accesibil  

11 Gârda Seacă VI, 128D OS Gârda 16,7 Accesibil 

12 Pr. Sohodoale VI, 129D OS Gârda 3,4 Accesibil 

13 Pr. Vulturu VI, 130D OS Gârda 2,4 Accesibil 

14 Pr. Brusturi VI, 131D OS Gârda 2,5 Accesibil 

15 Plişti VI, 132D OS Gârda 2,2 Accesibil 

16 Pr. Gheţarului  VII, 93D OS Gârda 2,2 Accesibil 

TOTAL KM. 65,4  

Sursa: Planul de Management al Parcului Natural Apuseni, anexa XI   
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 Alături de aceste drumuri accesul localnicilor se realizează şi prin 
intermediul unor drumuri vicinale, care asigură legăturile între diferitele 

sate, gospodării şi suprafeţele agricole. 
  
 Dezvoltarea transportul public 

 Dezvoltarea economică a acestor unităţi administrativ teritoriale 
impune o nouă perspectivă asupra asigurării mobilităţii umane, atât în 

privinţa locuitorilor din zonă cât şi a turiştilor, fapt ce necesită regândirea 
modului de desfăşurare a transportului public. În acest context devine tot 
mai necesar gândirea unui sistem de transport, care sa se desfăşoare pe 

nivelul a trei paliere:  
- Un prim palier l-ar reprezenta transportul public microzonal, 
desfăşurat la nivelul localităţilor componente (eventual şi Vadul Moţilor), 

care să asigure o legătură directă între localităţile principale, dar şi între 
acestea şi centrele turistice de interes local (Arieşeni-Vârtop, Gârda de Sus-

Gheţar, Horea etc.). 
- Al doilea palier ar putea fi format din centrele urbane limitrofe şi cele 
turistice situate în afara unităţilor administrative analizate, respectiv oraşele 

Câmpeni, Abrud, Beiuş; precum şi staţiunile de la Fântânele, Padiş, Boga 
etc. 
- Ultimul palier l-ar putea reprezenta legătura directă cu marile artere 

de circulaţie zonală, respectiv Autostrada Transilvania şi coridorul IV 
European, incluzând aici şi centrele urbane Alba Iulia, Arad, Cluj, Oradea, 

Turda etc. 
Dacă în prezent există o relaţie relaţiv bună la nivelul ultimului palier, în 
care sunt incluse şi elemente ale palierului doi, credem că pentru viitor va 

deveni tot mai necesar, pe lângă o legătură directă cu centrul urban Cluj-
Napoca, pe DN 1R şi transport public direct cu centrele: Abrud, Baia de 

Arieş şi Câmpeni din jud. Alba;  Beliş - Huedin sau Beliş - Gilău, din Jud. 
Cluj; Beiuş în jud. Bihor şi Brad în jud. Hunedoara. 
 

1.8.2. GOSPODĂRIREA APELOR  
 

Amenajări hidrotehnice pentru risc natural de inundaţii: Acest gen de 

lucrări s-au realizat în lungul Arieşului, în zona cheilor Albacului şi cele ale 
Mândruţului, sub forma unor ziduri de sprijin şi protecţie, împotriva 
inundaţiilor produse de acesta.  

Ziduri de sprijin şi alte amenajări hidrografice (diguri) sunt prezente şi 
pe Valea Gârda Seacă, cu pârâul Vulturilor şi Valea Ordâncuşa. 
 

Echipare hidroedilitară: alimentare cu apă, evacuare, epurare. 
Zona se găseşte la începutul unei perioade de implementare şi 

realizare  a unor proiecte privind imbunătăţirea infrastructurii tehnico-
edilitare.  

La nivelul anului 2007 infrastructura hidroedilitară din zonă era 

exprimată prin: 
 30 km lungimea reţelei de apă potabilă asigurată la nivelul celor 5 
unităţi administrative; 

 398 mc/zi capacitatea instalată de producere a apei potabile; 
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 119 mii mc capacitate apă potabilă pentru distribuire către 
consumatori. 

Rezultatele cele mai semnificative în acest sector s-au înregistrat în 
Comuna Horea, care dispune de 14,4 km reţea de alimentare cu apă 
potabilă, şi o capacitate instalată de producere de 119 mc/zi. De asemenea 

Gârda de Sus dispune de 7,5 km reţea de apă potabilă şi 80 mc/zi 
capacitate instalată de producere a acesteia. 

 
1.8.3.a. ECHIPAREA CU REŢELE DE TRANSPORT ENERGIE 

ELECTRICĂ 

 Valea Arieşului Superior este străbătută de o reţea aeriană de  medie 
tensine de 20 KV, la care este racordată reţeaua de joasă tensiune, utilizată 
pentru alimentarea consumatorilor casnici şi agenţilor economici. 

 Pentru valorificarea resurselor hidroenergetice ale Arieşului Mare în 
cursul anului 2010 Consiliul Jud. Alba a acordat firmei „ATS ENERGY‖ SRL 

certificatul de urbanism pentru amenajarea hidroenergetică a râului în 
intravilanul şi extravilanul localităţilor Arieşeni, Gârda de Sus, Horea, Albac 

 

 1.8.3.b. ECHIPAREA CU REŢELE DE ENERGIE TERMICĂ 
 În zonă nu sunt reţele de energie termică. Asigurarea necesarului de 

energie termică se face îndividual, de către fiecare localnic sau agent 

economic, utilizând combustibil solid (lemn, rumeguş, peleţi) sau gaze 
lichefiate îmbuteliate. 

  

1.8.4. ECHIPAREA CU REŢELE DE TELECOMUNICAŢII  
Zona este străbătută de magistrala naţională de fibră optică Alba Iulia 

– Oradea, la care sunt racordate toate centralele telefonice din centrele de 

comună. La nivelul anului 2005 se inregistrau un număr de 1283 abonaţi 
telefonici. 
 

1.8.5. AMENAJĂRI PENTRU AGRICULTURĂ  

 Amenajările cu caracter agricol ale zonei sunt decelate în peisaj sub 
forma unor mici petice de locuri arătoare, răsfirate pe platouri sau pe 

coastele însorite ale crângurilor. Datorită lipsei de fertilitate,  slabei 
productivităţi, şi a îmbătrânirii populaţiei, în condiţiile  diversificării 
resurselor de trai, astăzi aceste arături, smulse cu atâta trudă pădurii, sunt  

lăsate de izbeliste, locul lor fiind marcat de prezenţa urmelor de haturi. 
 Amenajările agricole actuale, care mai pot fi întâlnite în zonă sunt 

"mutătorile" (sălaşele),  de forma unei gospodării utilizate pe timpul verii, 
rolul lor fiind legat de creşterea animalelor. O asemenea "mutătură" este 
formată din coliba pentru locuit, de regulă cu o singură cameră şi poieţile 

pentru adpostul animalelor.  
 Aceste amenajări, odată cu scăderea drastică a numărului de animale 
au rămas în bună parte în paragină. Mai pot totuşi fi întâlnite pe alocuri 

asemenea sălase în picioare, pe platoul Călineasa, Stânişoara, Şesu Gârzi 
etc. 
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1.10. ZONIFICAREA TERITORIULUI 
 

 1.9.1 MANAGEMENTUL ZONELOR NATURALE 
PROTEJATE DIN CADRUL PNA38 
 

 Zona centrală a Munţilor Apuseni adăposteşte un patrimoniu natural 
deosebit de spectaculos şi valoros, atât din punct de vedere peisagistic, 
ştiinţific, cât şi biologic, format din  arii naturale protejate, habitate 

naturale, floră şi faună sălbatică. Aici se găsesc zone de conservare specială, 
endo şi exo-carstice, precum şi alte suprafeţe de teren, peşteri, avene, 
ponoare, izbucuri, chei etc, de interes ştiinţific şi turistic.  

 Potrivit clasificări Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (IUCN 
1984, 2008), principalele obiective de management ale PNA sunt determinate 

şi definite ca fiind de categoria a V-a . 
  Complexitatea de activităţilor umane desfăşurate în mod tradiţional pe 
teritoriul parcului a determinat structurarea zonării interne, prin echivalările 

cu categoriile de management recomandate de către Uniunea Internaţională 
pentru Conservarea Naturii (UICN), la care a fost adaptată şi legislaţia 

internă.   
Pe teritoriul PNA, activităţile şi intervenţiile umane sunt condiţionate de 
nivelul de protecţie al zonei care poate fi direct sau indirect afectată. 

Conform legislaţiei europene de mediu doar activităţile care nu alterează sau 
deteriorează calitatea siturilor şi fenomenelor naturale protejate sunt 
fezabile. În acest context managementul integrat al PNA stabileşte că acolo 

unde două categorii de management diferite se suprapun, cea mai restrictivă 
dintre ele prevalează în luarea deciziilor privind limitarea activităţilor umane 

susceptibile de a genera un impact negativ asupra sistemelor hidrocarstice 
şi/sau asupra zonele supraterane.  
În funcţie de importanţa lor ştiinţifică, pe suprafaţa PNA se întânesc 4 

categorii de zone, fiecare în parte bucurându-se de un management propriu, 
după cum urmează: 

 
1. ZONE DE PROTECŢIE STRICTĂ 
 Trebuie menţionat că pe teritoriul judeţului Alba zonele de protecţie 

strictă (ZPS) se restrâng la prezenţa unor peşteri, incluse integral (Peştera 
Pojarul Poliţei; Avenul din Tău şi Peştera Dârninii) sau parţial (Gheţarul  
Scărişoara, Peştera de sub Zgurăşti şi Peştera Hoanca Apei) incluse în 

această categorie. 
 Măsuri de protecţie a acestora: 

◦ declarărea unei zone de protecţie supraterană la peşterile 
corespunzătoare clasei de protecţie A, care să cuprindă proiecţia la suprafaţă 
a cavităţilor şi/sau a bazinului de recepţie a sistemului hidrocarstic subteran, 
zonă care va fi reîncadrată în categoria de management considerată a fi 
necesară în conformitate cu prevederile art. 8 din OUG 57/2007 şi a art. 24 
din Regulamentul PNA. 

                                                 
38 Plan de management al PNA, 2007, p. 22-32 
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◦ delimitarea/semnalare (pentru peşteri sau sectoare de peşteri) a 
rezervaţiilor ştiinţifice în teren prin semne de avertizare inscripţionate cu sigla 
PNA şi textul „Rezervaţie ştiinţifică. Accesul interzis”. În cazul peşterilor, 
aceste semne vor fi amplasate la intrarea principală, sau la intrarea pe 
sectoarele respective. 

◦ Toate acestea sunt obiective de categoria Ia – UICN. 
 
 2. ZONE DE PROTECŢIE INTEGRALĂ 
 La nivelul judeţului Alba în această categorie de management sunt 

cuprinse suprafeţe întinse de teren, respectiv peşteri sau sectoare de peşteri 
mai puţin afectate de activităţi antropice, şi care au o importanţă mare din 
punct de vedere al conservării biodiversităţii, habitatelor şi peisajului. Pe 

teritoriul jud. Alba aceste zone sunt Platoul carstic Ocoale – Gheţar (parţial),  
Cheile Gârdişoarei, Cheile Ordâncuşii, Cheile Albacului şi Cheile 
Mândruţului. 

 Suprafeţele de teren incluse în Zona de protecţie integrală în funcţie de 
proprietari, administratori şi amplasare sunt: 

 Suprafeţe împădurite, stabilite în conformitate cu amenajamentele 
silvice ale O.S. Pe suprafaţa cărora se găsesc, cuprinse şi în P.M.PNA: 

 Statul Român – RNP (UP VI Gârda Seacă, OS Gârda, UP VII 

Scărişoara,).  

 Primăria Comunei Arieşeni (OS Gârda, înainte UP II Aleu a OS 

Sudrigiu). 

 Persoane fizice (UP VI Gârda Seacă, OS Gârda).  

 Persoane fizice (UP VII Scărişoara, OS Gârda). 

 
 Fâneţe : 

 Băliceana (pe suprafaţa OS Gârda, UP VI Gârda Seacă) 

 În mediul spelean din această categorie de management fac parte 
următoarele  peşteri/sectoare de peşteri de importanţă naţională, respectiv 

peşteri de importanţă locală a căror intrare este situată în Zonele de 
protecţie integrală supraterane. Aceste peşteri se disting prin valoarea 

resurselor şi prin potenţialul oferit practicării turismului speologic 
specializat. 
  
 Sectoare de peşteri din PNA încadrate în Zona de protecţie integrală 
aparţinând unor peşteri încadrate în Zona de protecţie strictă (categoria de 
management corespunzătoare Clasei A) 

Nr. 

Crt

. 

Jud. Denumire 

Sector în Zona de protecţie 

integrală 

Turism 

speologic 

specializat 

DA/NU 

Turism 

speologic 

organizat 

DA/NU Denumire 

Încadrare pe 

categorii de 

management 

OMMGA 
604/ 

2005 

APNA 
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1 Alba 

Peştera de 

sub 

Zgurăşti 

Galeria de 
acces 

până la 

Lacul 

Mare 

B 

Zona de 

protecţie 

integrală 

DA 

DA 

(Sala de la 

intrare) 

2 Alba 
Peştera 
Hoanca 

Apei* 

Galeria de 

acces 

până la 
puţul din 

talpa 

galeriei 

A 
Zona de 
protecţie 

integrală 

DA DA 

 
Peşteri din PNA încadrate integral în Zona de protecţie integrală (pot fi de 

peşteri sau sectoare de peşteri de Clasă B sau C) 

Nr. 

Crt
. 

Jud. Denumire 

Încadrare pe categorii de 

management 
Turism 

speologic 
specializat 

DA/NU 

Turism 

speologic 
organizat 

DA/NU 
OMMGA 

604/2005 
APNA 

1 Alba 
Gheţarul de la 

Vârtop 
B 

Zona de protecţie 

integrală 
 DA 

2 Alba 
Peştera Coiba 
Mare 

B 
Zona de protecţie 
integrală 

DA 
DA  
(Sala de la 

intrare) 

3 Alba 
Peştera 

Hodobana 
B 

Zona de protecţie 

integrală 
DA  

4 Alba 
Avenul cu 

Două Intrări 
B 

Zona de protecţie 

integrală 
DA  

5 Alba 
Avenul din 

Şesuri 
B 

Zona de protecţie 

integrală 
DA  

6 Alba 
Peştera-Aven 
din Faţa 

Bălăcenii 

- 
Zona de protecţie 
integrală 

DA  

33 Alba 
Peştera Huda 

Orbului 
- 

Zona de protecţie 

integrală 
DA  

34 Alba 
Peştera de 

după Deluţ 
- 

Zona de protecţie 

integrală 
DA  

35 Alba 
Peştera Poarta 

lui Ionele 
C 

Zona de protecţie 

integrală 
 DA 

36 Alba 
Peştera Coiba 
Mică 

C 
Zona de protecţie 
integrală 

NU (peşteră 
colmatată) 

 

Sursa: APNA, OMMGA 604/2005 pentru aprobarea  
clasificării peşterilor şi a sectoarelor de peşteri – arii naturale protejate 
 
 Obiectivele incluse în această categorie de management sunt de 
categoria II – UICN. 
 Prin OM 552/2003, privind aprobarea zonării interioare a parcurilor 
naţionale şi naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a 
diversităţii biologice, au fost delimitate zonele de conservare specială din 

cadrul PNA. Pe teritoriul judeţului Alba, Zona de conservare specială 
cuprinde zonele de protecţie strictă şi zonele de protecţie integrală.   

  
 3. ZONA DE MANAGEMENT DURABIL  
 Formează extravilanul localităţilor din interiorul parcului, situată în 

afara Zonei de protecţie integrală şi a Zonei de protecţie strictă. În această 
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zonă se desfăşoară activităţi tradiţionale de utilizare a terenului (în păduri, 
păşuni, fâneţe şi terenurile pe care sunt amplasate sălaşele de vară 

tradiţionale ca locuinţe cu caracter temporar ale localnicilor) şi activităţi 
turistice.  
 Zonele subterane, incluse în această categorie sunt formate din 

peşterile de importanţă locală (asimilabile celor de Clasă C) care au intrarea 
situată în Zona de management durabil de la suprafaţă (nominalizate în 

tabelul de mai jos, şi respectiv marea majoritate a peşterilor din PNA 
nenominalizate), de mici dimensiuni, fără formaţiuni valoroase sau a altor 
resurse. În vederea accesului către intrările acestora trebuie respectate 

restricţiile de acces aferente categoriei de management de la suprafaţa 
terenului. 
 
Peşterile de Clasă C sau asimilabile Clasei C din PNA încadrate integral în 
Zona de management durabil 

Nr. 
Crt. 

Jud
. 

Denumire 

Încadrare pe categorii de 
management 

Turism 
speologic 
specializat 
DA/NU 

Turism 
speologic 
organizat 
DA/NU 

OMMGA 
604/2005 

APNA 

1 Alba 
Peştera 
Biserica 
Scochii 

- 
Zona de 
management 
durabil 

- DA 

2 Alba 
Peştera 
Oilor 

- 
Zona de 
management 
durabil 

- DA 

3 Alba 
Izbucul 
Tăuz 

C 
Zona de 
management 
durabil 

NU - 

Sursa: APNA, OMMGA 604/2005 pentru aprobarea  
clasificării peşterilor şi a sectoarelor de peşteri – arii naturale protejate 
  

 Suprafeţele aferente acestei zone sunt catalogate de Categoria V, 
UICN. Acestea acoperă cea mai mare parte a teritoriului şi sunt destinate 

utilizării durabile a resurselor naturale regenerabile de către comunităţile 
locale situate în interiorul PNA. OUG 57/2007, defineşte aceste zone ca zone 
tampon (art. 22, al. 7). 

 
4. ZONA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ACTIVITĂŢILOR UMANE 

 Zona cuprinde suprafeţele cu locuire permanentă şi cu cea mai mare 
concentrare a activităţilor umane. Potrivit OUG 57/2007, în zonele de 
dezvoltare durabilă sunt permise activitati de investiţii/dezvoltare, cu 

prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare 
durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricaror efecte negative 
semnificative asupra biodiversităţii.  Aici sunt promovate măsuri de 

dezvoltare socio-economică bazată pe utilizarea resurselor naturale locale 
prin procedee şi tehnici tradiţionale, cu impact redus asupra mediului. 

 Pentru localităţile de tip risipit (crânguri) specifice Ţara Moţilor (satele 
aparţinând comunelor din jud. Alba: Arieşeni, Gârda de Sus, Scărişoara, 
Horea şi Albac), formate din gospodării izolate, fiecare având în jur propriul 
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teren de folosinţă,  zona de dezvoltare durabilă cuprinde atât zona 
desemnată ca intravilan, cât şi suprafeţele de teren din jurul gospodăriilor, 

utilizat în mod tradiţional de localnici, dacă nu sunt cuprinse în Zona de 
conservare specială. 
 Pe aceste suprafeţe este permisă realizarea de construcţii cu destinaţie 

turistică, care sunt utilizate temporar, în limita locurilor prevăzute în 
autorizaţiile de funcţionare, cu respectarea regulilor de realizare a 

construcţiilor urbane şi rurale cu scop turistic, prevăzute în cadrul 
Regulamentului PNA (art. 17) şi în partea de reglementări de arhitectură şi 
urbanism formulate în cadrul planului de faţă.  Toate construcţiile care vor fi 

realizate în această zonă vor fi proiectate utilizând elemente de arhitectură 
locală şi materiale de construcţii specifice tradiţiei locale. În cadrul acestei 
zone sunt incluse locurile de campare autorizate conform prevederilor legale 

în vigoare. Aici sunt cuprinse şi construcţiile cu caracter silvic sau turistic şi 
terenurile administrate de acestea.  

În această zonă este inclus şi sectorul amenajat pentru turism din peştera 
Gheţarul Scărişoara,  situată în intravilanul localităţii Gheţar.  
Suprafeţele de teren în care este permisă în prezent realizarea de construcţii 

conform Planurilor Urbanistice Generale, sunt limitate la suprafeţele 
stabilite de aceste planuri, şi aprobate de către C.Ş al APNA. Dezvoltarea 
socio-economică spaţială pe teritoriul PNA trebuie să facă obiectul dezbaterii 

în cadrul Consiliului Consultativ de Administrare (CCA), iar începerea 
demersurilor privind extinderea zonelor de intravilan se face numai ca 

urmare a aprobării CCA şi Consiliului Ştiinţific ale APNA (până la aprobarea 
Planului de management al PNA şi a regulamentului său de funcţionare). 
Dar, în condiţiile în care, pentru localităţile de tip risipit din acest areal este 

recunoscută apartenenţa la zona de dezvoltare durabilă a suprafeţele de 
teren din jurul gospodăriilor, utilizate în mod tradiţional de localnici, 

extinderea suprafeţelor construite nu este firesc să fie limitate, dacă acestea 
nu au un impact major negativ asupra mediului şi nu se află în zona de 

protecţie a unor rezervaţii.   
În localităţile situate în această zonă, dar care sunt declarate zone protejate, 
inclusiv peisaje culturale, pentru valoarea lor arhitecturală, identitară şi 

istorică nu este permisă distrugerea, degradarea sau demolarea obiectivelor 
valoroase (case, şuri, alte acareturi, sălaşe de vară, elemente de tehnică 
populară etc., inventariate şi catalogate ca atare. Administraţia locală şi 

APNA va sprijini direct proprietarul acestora in restaurarea/repararea şi 
valorificarea acestora ca obiective de interes turistic, cu valoare etnografică 

şi istorică. În această categorie sunt incluse casele/gospodăriile şi sălaşele 
vechi din: Platoul Gheţar, Platoul Călineasa, Ursoaia precum şi satele Fericet 
– Costeşti – Runc – Preluca – Negeşti, aparţinând comunelor Albac şi 

Scărişoara. De interes este şi satul Ştiuleţi, unde în anul 2002 se mai 
păstrau 29 de locuinţe/gospodării din perioada interbelică. 
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ZONE INTRAVILAN / EXTRAVILAN 
 
Conform planşei „Structura activităţilor şi Zonificarea 

teritoriului”, proiectul de faţă nu modifică limitele de intravilan ale 
localităţilor, ci doar zonele de dezvoltare durabilă. În această 
situaţie, intravilanele localităţilor rămân nemodificate, conform 

planurilor de urbanism avizate şi actualizate după caz. Zonele de 
dezvoltare durabilă propuse în cadrul acestui plan de amenajare a 
teritoriului permit extinderea intravilanelor până la limitele 

reglementate în planşele desenate, această extindere făcându-se 
controlat, treptat, doar în zonele unde presiunile antropice sunt cu 

adevărat ridicate, permiţând localităţilor să deţină noi resurse de 
teren construibil. De asemenea PATZ-ul reglementează zonele de 
dezvoltare durabilă şi le grupează în funcţie de specificul fiecăreia şi 

formulează seturi de reglementări pentru fiecare dintre acestea. 

 

 

1.9.2. MANAGEMENTUL ZONELOR AFECTATE DE RISCURI 
NATURALE SI ANTROPICE 
 
Potrivit Cap. 1.4. Zonele de risc natural cele mai întâlnite în acest areal sunt: 

 Riscurile geomorfologice 

- alunecări de teren; 
- căderi de pietre;  

- riscuri aferente reliefului carstic etc; 

 Riscuri climatice 

- inundaţiile; 
- zone deficitare in apă; 
- avalanşe. 

 Riscuri complexe 
- eroziuni de maluri; 

- solifluxiuni; 
- procese de ravenare. 
Managementul acestor zone va ţine seama de tipologia riscului şi de cauzele 

producerii acestora.  
În cazul riscurilor geomorfologice, pentru combaterea alunecărilor de teren 

se vor utiliza procedee şi metode care să stabilizeze suprafaţa de alunecare 
prin:  

 Plantarea cu vegetaţie forestieră a arealelor cu stabilitate scăzută 

 Drenarea excesului de apă prin captarea izvoarelor de pantă de la partea 

superioară, ; 

 Executarea unor ziduri de sprijin, mai ales în lungul drumurilor de acces; 

 Decolmatarea şi canalizarea pârâului prin ziduri de piatră şi cu praguri 
de rupere a pantei şi scădere a vitezei de curgere ; 

 Drenarea vechilor glacisuri de alunecare ; 

 Terasarea acestui glacis şi evitarea construirii de noi drumuri, a 

neîncărcării cu noi constructii. 
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 Interzicerea oricăror săpături de amploare la baza glacisurilor de 
alunecare; 

 Fixarea zonelor cu risc de cădere a pietrelor cu ajutorul plaselor metalice 
ţi fixarea trenelor de grohotiş cu vegetaţie forestieră şi arbuşti, 

 evitarea construcţiilor de orce fel peste cavităţi subterane cunoscute sau 
în pânia colmatată a unor doline. 

Pentru combaterea riscurilor datorate condiţiilor climatice, în special celor 
privind inundaţiile şi efectelor acestora se vor aplica măsurile prevăzute în 

studiile întocmite pentru acest scop în zonă39, respectiv: 
 Măsuri de decolmatare şi refacere a albiei Arieşului şi a principalilor săi 
afluenţi.  

 Îndiguirea cu materiale locale a cursului activ şi construirea de ziduri 
protectoare în punctele critice. 

 Înlăturarea bancurilor de aluviuni ce determină schimbările de direcţie a 
cursului Arieşului şi afluenţilor săi. 
 Recalibrarea podurilor şi a podeţele şi protejarea lor antierozională la 

ccapete. 
 Înlăturarea vegetaţiei forestiere din albie, a resturilor vegetale, 
rumeguşului, a resturile lemnoase provenite de la gatere şi a resturilor 

menajere. 
 Limitarea tăierilor de pădure şi refacerea arealelor afectate de 

despăduririlor masive 
 Pentru limitarea/înlăturarea efectelor secetei asupra alimentării cu apă a 
unor gospodării, grupuri de case sau sate situate în zone deficitare se 

impune realizarea unor sisteme locale de alimentare cu apă. 
 Pentru prevenirea accidentelor datorate avalanşelor se va limita accesul 

în zonele critice în perioadele cu risc ridicat de producere, precum şi 
construcţii de orice fel în aceste areale. 
În cazul proceselor de solifluxiune şi ravenare se va urmări împiedicarea 

producerii acestor fenomene prin măsuri de stingere a organismului 
torenţial (ravenă), refacerea vegetaţiei şi limitarea lucrărilor antropice cu 
impact major asupra covorului vegetal. 

 

1.9.3. ZONE FUNCŢIONAL-SPAŢIALE, CU EVIDENŢIEREA 
PROFILULUI DOMINANT 
 
Zonele agricole: cuprins suprafeţele de teren aferente cultivării cerealelor şi 
legumiculturii, a livezilor fâneţelor şi păşunilor. Cele mai mari suprafeţe sunt 

destinate creşterii animalelor, respectiv fâneţelor şi păşunilor. Se regăsesc în 
special în extravilanul localităţilor şi ca păşuni montane, la munte. 

Preponderenţa lor este în zonele de management durabil 
În interiorul intravilanelor şi în luncile văilor pot fi întâlnite şi terenuri 
destinate legumiculturii şi altor culturi agricole.   

Zonele silvice mai ocupă încă suprafeţe importante pe versanţii văilor, sub 
forma unor pâlcuri de pădure în preajma localităţilor sau ca păduri 

compacte în zonele înalte. Odată cu restituirea pădurilor vechilor proprietari, 

                                                 
39  Studiu privind zonele expuse la riscuri naturale şi tehnologice din jud. Alba, 2000, beneficiar Consiliul 

Judeţean Alba 
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importante suprafeţe forestiere au revenit acestora, consilii locale, persoane 
juridice (composesorate) şi persoane fizice. În ultimii ani au fost puternic 

decimate de tăierile ilegale şi abuzive. Astăzi pe teritoriul PNA nu pot fi tăiate 
decât în condiţiile prevăzute de lege, indiferent de tipul de proprietat 
Zonele turistice sau cu potenţial turistic ridicat. 

Au cunoscut o puternică dezvoltare în ultimii ani odată cu dezvoltarea 
turismului în zonă. În acest răstimp a crescut simţitor şi capacitatea de 

cazare şi calitatea serviciilor.  
Actualmente în acest areal se prefigurează câteva zone de dezvoltare 
turistică: 

 1. Zona de dezvoltare a infrastructurii turistice specifice (spaţii de 
cazare, servicii de alimentaţie publică, servicii de agrement şi de petrecere a 

timpului liber, etc.). Arealul acesteia de acoperire se structurează la nivelul 
intravilanelor satelor de vale şi zonele joase aferente localităţilor Mătişeşti, 
Horea, Albac, Faţa, Scărişoara, Gărda de Sus, Arieşeni, Cobleş, Bubeşti-

Vârtop. În cadrul acestei zone se individualizează teritoriul localităţilor Albac 
şi Arieşeni,  devenite staţiuni turistice de interes local. 
 2. Zona de dezvoltare a infrastructurii destinată sporturilor de iarnă 

(pârtii de ski, instalaţii transport cablu, pârtii de săniuş etc.), se dezvoltă la 
limita PNA, pe malul drept al Arieşului, în cadrul localităţilor Bubeşti-

Vârtop, Gârda şi Albac. 
 3. Zona de peisaj cultural, destinată în principal agroturismului şi 
turismului cultural, cuprinde cea mai mare parte a satelor de munte 

(crângurilor) precum şi a „mutăturilor‖ ca parte a unor tradiţii economice şi 
culturale specifice (prelucrarea lemnului şi creşterea animalelor). În această 

zonă sunt cuprinse: Platoul Gheţar-Ocoale, Poiana Călineasa, Ursoaia. 
Dealul Chicera precum si satele Casa de Piatră, Hodobana, Runc, Sfoartea, 
Negreşti etc.  

  

1.10. ANALIZA SWOT  
  

 Analiza S.W.O.T. Implică analiza stării interne a zonei în studiu şi 

mediul extern în care funcţionează aceasta conducând la realizarea strategiei 
de dezvoltare. 
 

În definirea elementelor strategiei de amenajare a teritoriului zonal Parcul 
Natural Apuseni – zona situată în judeţul Alba, esenţiali sunt factorii 

potenţiali de dezvoltare, şi competenţele distinctive ale zonei (puncte tari şi 
oportunităţi) care trebuie valorificate, şi încercarea de a stopa efectele 
negative ale factorilor care îngreunează sau limitează dezvoltarea durabilă 

(puncte slabe şi ameninţări). 

 

 
 

 
 

 



Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Parcul Natural Apuseni – zona cuprinsă în judeţul Alba (comunele: 
Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Horea, Scărişoara)   
MEMORIU GENERAL 

Pagina | 93  

 

1.10.1. MEDIU INTERN 

 
MEDIUL INTERN - STRENGTHS (PUNCTE TARI):  
 

MEDIU NATURAL ŞI CULTURAL 
2. mare complexitate geologică ce reprezintă suportul pentru o 
extraordinară varietate peisagistică, o reţea hidrologică aparte, soluri variate 

şi o mare bogăţie floristică şi faunistică 
3. mediu natural cu peisaj diversificat 

4. biodiversitate bogată cu oportunităţi semnificative în a experimenta 
viaţa salbatică 
5. peisaj carstic remarcabil atât prin întindere, cât şi ca amploare şi 

varietate a formelor 
6. importanţa Parcului Natural Apuseni ca şi coridor de conservare a 
biodiversităţii 

7. prezenţa multor areale de interes natural 
8. existenţa unor monumente istorice clasate 

9. peisaj cultural valoros 
10. situri şi obiective reprezentative care atrag interesul vizitatorilor; 
 

CALITATEA VIEŢII ŞI SERVICIILOR 

 creşterea dorinţei APNA, a unor administraţii locale şi a Consiliului 

Judeţean de colabora în parteneriat 

 calitatea mediului, identitate culturală, existenţa unor condiţii care 

permit menţinerea coeziunii sociale 

 existenţa unui număr relativ mare de firme care oferă servicii de 

turism 

 interesul crescut al unor investitori pentru zonă 

 
ACTIVITĂŢI ECONOMICE 

 legătură strânsă a localităţilor care se află de-a lungul drumurilor 
naţionale, fapt care poate genera cooperare pe diferite planuri 

 existenţa unor condiţii favorabile de creştere a animalelor şi de 
valorificare a resurselor forestiere 

 posibilitatea cooperării proprietarilor de fond forestier pentru o mai 
bună gestionare a suprafeţelor împădurite 

 resurse de muncă valoroase specializate în practicile tradiţionale care 
pot aduce venituri importante în zonă 

 potenţialul procesării şi marketingul produselor locale 
 

PRACTICI TRADIŢIONALE 

 dorinţa administraţiei Parcului Natural Apuseni de a crea o marcă 

proprie (brand) a parcului 

 existenţa activităţilor tradiţionale în prelucrarea lemnului şi 

confecţionarea produselor de artizanat 

 prezenţa unor produse tipice locale în special în zona din parc care 

face studiul acestui PATZ 
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TURISM 

 proximitatea faţă de surse importante de turişti care pot vizita zona 

(Alba Iulia, Cluj Napoca, Zalău, Oradea, Arad, Deva ) 

 posibilităţi numeroase de a utiliza diferite trasee turistice prin diverse 

mijloace de transport cum ar fi mersul pe jos, călare, cu bicicleta, cu barca 

 accesibilitate ridicată dată de prezenţa a două drumuri naţionale care 

delimitează în partea de sud şi de est zona studiată 

 multiple oportunităţi ale zonei studiate de a găzdui evenimente pe 

toată perioada anului 

 prezenţa turismului specializat (turismul carstic) în interiorul zonei 

studiate, a turismului de iarnă în imediata vecinătate a zonei şi a altor tipuri 
de turism care pot fi integrate cu turismul ecologic 

 bogăţia patrimoniului natural şi cultural prezent în zonă 
 

MEDIUL INTERN - WEAKNESSES (PUNCTE SLABE): 
 
MEDIU NATURAL ŞI CULTURAL 
2. prezenţa în număr mare a mijloacelor de transport motorizate 
neecologice 

3. slaba conştientizare a administraţiei locale, a comunităţii şi a turiştilor 
de apartenenţa la Parcul Natural Apuseni 
4. incertitudinea administraţiilor locale de apartenenţă la un parc 

natural şi a posibilităţilor de exploatare durabilă a acestei oportunităţi 
5. Parcul Natural Apuseni este perceput negativ de către administraţiile 

locale şi de către comunitate ca un element de piedică în ceea ce priveşte 
dezvoltarea 
6. exploatarea inadecvată a mediului natural, cultural şi istoric în arealul 

studiat 
7. creşterea abandonului în ceea ce priveşte clădirile tradiţionale şi 

istorice (vezi biserica ortodoxa din Horea construită în anul 1842), în 
detrimentul construcţiilor noi care nu respectă specificul local 
8. lipsa serviciilor multimedia de conştientizare şi promovare a bunurilor 

naturale 
 
CALITATEA VIEŢII ŞI SERVICIILOR 

 prezenţa limitată şi slab calitativă a dotărilor de utilitate publică şi a 
dotărilor cu caracter social şi cultural 

 accesibilitate scăzută în zonele care nu sunt deservite direct de 

drumuri naţionale sau judeţene 

 colaborarea dificilă între instituţii vizavi de promovarea responsabilă şi 

managementul patrimoniului natural şi cultural 

 numărul din ce în ce mai scăzut al unităţilor de învăţământ din zonă; 

 îmbătrânirea populaţiei şi depopularea zonei 

 servicii publice costisitoare datorită numărului mic de populaţie 

raportat la o suprafaţă mare de teren 

 atitudinea negativă a oamenilor vizavi de Parc 

 conexiuni deficitare între localităţile de munte din zona studiată 
 



Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Parcul Natural Apuseni – zona cuprinsă în judeţul Alba (comunele: 
Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Horea, Scărişoara)   
MEMORIU GENERAL 

Pagina | 95  

 

ACTIVITĂŢI ECONOMICE 

 produse locale limitate disponibile turiştilor în zonele rurale 

 prezenţa unui număr relativ mare de autorităţi locale care 
administrează zona de studiu (valabil pentru întregul Parc Natural Apuseni) 

 capital redus al APNA de a investi în zonă 

 inexistenţa unei strategii la nivel de zonă şi a unui regulament de 

construire acceptat de către toate administraţiile implicate în gestiunea 

acestei zone, care să condiţioneze şi să limiteze dezvoltările nedurabile care 
urmăresc amortizarea investitiilor pe termen scurt fără a ţine cont de 
caracterul special al zonei 

 Parcul Natural Apuseni este perceput ca un factor ce stopează sau 
încetineşte dezvoltarea economică 

 practici agricole rudimentare 

 lipsa de informare şi sensibilizare pentru probleme legate de 

managementul durabil al pădurilor 

 neîncrederea operatorilor economici de a experimenta noi forme de 

dezvoltare locală, lipsa dinamismului din cadrul întreprinderilor 

 activităţi de marketing slab dezvoltate 

 
PRACTICI TRADIŢIONALE 

1. expunerea relativ redusă şi slab valorificată a obiectelor de artă 
populară locală, a tradiţiilor culturale şi meşteşugăreşti şi a istoriei locale 

2. abandonul practicilor tradiţionale 
3. sensibilitate scăzută pentru patrimoniul natural şi cultural din partea 
administraţiei locale şi a locuitorilor 

4. lipsa unui set de măsuri, a unei strategii de sporire a potenţialului 
cultural şi natural al zonei de studiu 
 

TURISM 

 numărul mare de turişti şi localnici nefamiliarizaţi cu practicile 

turismului ecologic 

 calitatea deficitară a serviciilor de turism 

 activitate scăzută de promovare a Parcului la nivel naţional şi 
internaţional 

 acces limitat al turiştilor în zonele rurale datorită infrastructurii de 
transport deficitară şi a lipsei unui sistem integrat de transport în comuna 

sezonier 

 lipsa unor pachete turistice atractive, care să includă ―turismul 

ecologic‖, relaţionate cu Parcul Natural Apuseni 

 dezvoltarea necontrolată a unor zone turistice care afectează 

ecosistemul Parcului 

 varietatea săracă de dotări turistice în ceea ce priveşte facilităţile 

culturale, de protecţie a mediului şi recreaţionale în zona studiată 

 absenţa unui sistem informatizat care să monitorizeze produsele 

existente în zonă 

 lipsa de panouri pentu informare şi educare asupra obiectivelor din 

Parc şi a Parcului în general 
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1.10.2. MEDIU EXTERN 

 
MEDIUL EXTERN - OPPORTUNITIES (OPORTUNITĂŢI): 
 

MEDIU NATURAL ŞI CULTURAL 

 sprijinul Consiliului Judeţean Alba în promovarea şi dezvoltarea 

sustenabilă a zonei 

 managementul numărului de vizitatori în siturile de importanţă 

ridicată 

 prezentarea schimbărilor anotimpurilor asupra cadrului natural şi 

construit ca parte a îmbunătăţirii experienţei vizitatorilor şi extindere a 
sezonului turistic pe parcursul întregului an 

 extinderea şi retehnologizarea statiilor de alimentare, epurare si 

tratare astfel încât să se încadreze în standardele de calitate 

 realizarea lucrărilor hidrotehnice specifice apărării împotriva 

inundaţiilor 

 depozitarea controlată a tuturor categoriilor de deşeuri 

 diminuarea impactului antropic (defrişări, turism, construcţii) asupra 

habitatelor naturale 

 identificarea tuturor bunurilor patrimoniului natural şi construit care 

necesită un regim special de ocrotire, pentru conservarea şi utilizarea 
durabilă a acestora 

 exercitarea unui management diferentiat pentru categoriile de arii 

protejate 

 existenta programului naţional de restaurare 

 elaborare de Planuri Urbanistice Zonale pentru zone construite 

protejate 

 asigurarea atingerii şi menţinerii unei stări favorabile de conservare a 

habitatelor şi a speciilor care fac obiectul protecţiei 
 

CALITATEA VIEŢII ŞI SERVICIILOR 

 dezvoltarea Parcului Natural Apuseni ca şi ―brand‖ 

 promovarea utilizării internetului pentru rezervări, aflarea de 
informaţii utile 

 mediu socio-cultural dinamic 

 dezvoltarea de experienţe culturale interactive în cadrul zonei studiate 

şi a Parcului (ex: concursuri scolare având subiecte referitoare la Parc, 
expoziţii, trasee de iniţiere, tabere şcolare, zone de campare unde turiştii pot 

afla uşor informaţii despre zona în care se află şi despre diferite obiective, 
etc.) 

 folosirea tehnologiilor audio, video în promovarea Parcului 

 dezvoltarea localităţilor Albac, Arieşeni, Bubeşti, Gârda ca şi staţiuni 

turistice cu dotări atractive pentru vizitatori 

 dezvoltarea unor servicii care să asigure o creştere a calităţii 

activităţilor din turism şi accesarea de fonduri interne şi externe pentru 
reabiltarea construcţiilor tradiţionale şi a obiectivelor istorice, precum şi 
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pentru creşterea capacităţii de cazare şi diversificarea serviciilor 

 existenţa unor programe la nivel naţional şi european de integrare 

socială şi educare a minorităţilor 
 

ACTIVITĂŢI ECONOMICE 
2. creşterea numărului de târguri cu produse locale, care încep să atragă 
din ce în ce mai mult populaţia urbană, mai ales cele legate de: 

 patrimoniu şi cultură 

 turism de observare a faunei sălbatice 

 turism specializat 

 tradiţii culinare 

 sănătate şi bună dispoziţie etc. 

 proximitate faţă de mari centre urbane 

 parteneriate între întreprinderi (cu renume pe plan local, naţional şi 
internaţional) şi comunitatea locală, de promovare a produselor locale; 

 crearea de centre de specializare a forţei de muncă 

 Potential ridicat de dezvoltare al turismului, datorită resurselor 

naturale, culturale şi peisagere diversificate 

 posibilitatea unor asocieri/colaborări între administraţiile locale 

pentru diferite proiecte care vor să promoveze întreaga zonă 

 colaborarea între instituţiile locale, APNA, Consiliul Judeţean şi alte 

instituţii regionale, naţionale sau internaţionale pe proiecte care promovează 
dezvoltarea sustenabilă a habitatelor naturale şi culturale din zonă 

 
PRACTICI TRADIŢIONALE 

 creşterea interesului pentru produsele locale 

 transformarea zonei Gheţar-Ocoale ca şi zonă de polarizare a 

activităţilor şi practicilor tradiţional-culturale 

 dezvoltarea accentuată pe plan european a agroturismului 

 existenţa multiplelor exemple de bune practici pe plan internaţional de 
promovare a practicilor tradiţionale 

 programe europene de încurajare a practicilor tradiţionale 
 

TURISM 
1. dezvoltarea oportunităţii de vizitare folosind mijloace de transport 
sustenabile 

2. lipsa activităţilor industriale în zonă reprezintă un factor de promovare 
a turismului ecologic 

3. grupuri însoţite de ghizi turistici specializaţi şi acreditaţi 
4. promovarea activităţilor de mers pe jos, mers cu bicicleta sau hipo în 
zonă 

5. îmbunătăţirea infrastructurii aferente zonelor de campare 
6. încurajarea dezvoltării turismului specializat 

7. extinderea/modernizarea retelei de transport şi a echipamentelor 
edilitare 
 

MEDIUL EXTERN - THREATS (AMENINŢĂRI): 
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MEDIU NATURAL ŞI CULTURAL 

 turismul necontrolat are un impact negativ asupra mediului ajungând 

într-un final să îl distrugă în anumite zone (vezi zona Gheţar, valea 
Cobleşului, Arieşeni) 

 cererea din ce în ce mai crescută pentru material lemnos 

 hazarde naturale posibile datorate interventiei antropice 

 defrişările necontrolate care atrag după sine declanşarea unor 

fenomene geomorfologice de degradare a terenurilor, dar şi diminuarea 
valorii estetice a peisajului 

 inundaţii 

 
CALITATEA VIEŢII ŞI SERVICIILOR 

 banii puţini care revin administraţiilor locale din partea 
instituţiilor statului se reflectă în dorinţa de a ‖dezvolta‖, fără un plan de 

management şi fără planuri de urbanism bine puse la punct, zone cu valori 
naturale, culturale şi cu resurse foarte importante 

 lipsa capacităţii comunităţii locale de a oferi şi susţine diferite 

activităţi de promovare a zonei 

 migraţia populaţiei tinere şi active în afara judeţului şi în afara 

ţării 

 evolutie negativă a numărului de locuitori 

 adâncirea dezechilibrului dintre zonele din vale şi cele de pe 

dealuri în ceea ce priveste calitatea locuirii 
 

ACTIVITĂŢI ECONOMICE 

 multiple administraţii implicate în gestiunea acestei zone care au 

intenţii individuale de dezvoltare şi care nu urmăresc un scop comun 

 creşterea continuă a competiţiei în ceea ce priveşte destinaţiile 

turistice în alte zone ale Parcului sau în afara acestuia 

 slaba iscusinţă a administraţiilor locale de a promova durabil zonele 

pe care le administrează 

 eşecul administraţiilor în a demonstra valoarea şi importanţa 

economică a turismului sustenabil 

 situaţia economică precară în care se află România în această 

perioadă 

 depopularea zonei în favoarea unor zone care oferă condiţii economice 

mai bune 

 mijloace financiare insuficiente pentru dezvoltarea infrastructurii 

 accentuarea dezvoltării localităţilor de-a lungul drumurilor principale, 
restul zonei rămânând la un nivel scăzut de dezvoltare 

 
PRACTICI TRADIŢIONALE 
V. obiecte de artizanat care se găsesc şi în alte zone mult mai accesibile 

VI. atracţia mediului urban pentru tineri 
 

TURISM 

 capacitatea redusă a vizitatorilor de a practica un turism ecologic 

 lipsa promovării unei şederi de lungă durată în zonă 
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 grija scăzută pentru modernizarea infrastructurilor 

 supraaglomerarea zonelor turistice cu construcţii care nu respectă 

mediul înconjurător 

 reducerea activităţii turistice (scăderea numărului de turişti, a duratei 

sejurului, a gradului de ocupare a capacităţilor de cazare) 

 promovarea unor programe turistice slabe calitativ 

concurenţa în domeniul turismului cu zonele şi judeţele vecine 
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 2. - STRUCTURA SOCIO – DEMOGRAFICĂ 
 

 2.1. EVOLUŢIA POPULAŢIEI ŞI POTENŢIALUL 
DEMOGRAFIC 
 

Analiza40 zonei care se suprapune parţial peste Parcul Natural Apuseni arată 
similarităţi şi din punct de vedere demografic a unităţilor teritorial administative 
studiate. În trecut, această zonă divizată astăzi administrativ în comunele Albac, 
Horea, Scărişoara, Gârda de Sus şi Arieşeni a constituit două comunităţi 
importante şi funcţionale: Albac care includea actuala comună Horea şi comuna 
Scărişoara, cu comunele Gârda de Sus şi Arieşeni.  
 

Nucleele administrative Albac, Gârda de Sus, Arieşeni sunt situate în văile 
Arieşului Mare. Cătunele acestor sate de pe versanţi păstrează caracterul risipit. 
Ţara Moţilor prezintă un peisaj puternic antropizat datorită îndepărtării pădurilor şi 
înlocuirii lor cu terenuri agricole şi fâneţe. Elementele care au favorizat fenomenul 
de antropizare a acestor munţi sunt aspectul rotunjit al culmilor, prezenţa 
numeroaselor văi lărgi, mici depresiuni puternic însorite, regim climatic favorabil (în 
condiţiile circulaţiei generale atmosferice vestice), uniformitatea culmilor, numită şi 
Platforma Ţării Moţilor41.  
 

Populaţia totală distribuită în teritoriul studiat înregistra la recensământul 
din 2002 un număr de 10.227 locuitori iar în anul 2009, conform unor date 
estimate de Direcţia Regională de Statiscă Alba, un număr de 9597 locuitori. 
  

Distribuţia populaţiei în teritoriu în anul 2009

22%

19%

18%

23%

18%

ALBAC
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GARDA DE SUS

HOREA

SCARISOARA

 
Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

 
Din punctul de vedere a suprafeţei, cea mai mare comună este Scărişoara, 

9441 ha, urmată de Gârda de Sus, 8270 ha. Comuna Arieşeni are o suprafaţă de 
aproape 3 ori mai mică în comparaţie cu comuna cea mai mare (3322 ha).  
 

                                                 
40

 S-au utilizat date de la ultimul Recensământ din anul 2002 şi date estimate din anul 2002 de către Direcţia Regională de 
Statistică Alba 
41 Emmanuelle de Martonne, 1924 
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Ponderea suprafeţelor comunelor în 

suprafaţa microregiunii
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

 
Densitatea locuirii este redusă, specifică zonelor de munte cu sate risipite, 

între 20-58 locuitori/kmp. Densitatea medie a locuirii pe acest areal este de 32 
locuitori/kmp. Cel mai dens locuit teritoriu este cel al comunei Arieşeni (58 
loc/kmp), cea mai mică comună, iar cel mai puţin locuite sunt comunele Scărişoara 
şi Gârda de Sus (20, respectiv 23 loc/kmp, date la 2002).  
 

Evoluţia populaţiei  

S-a analizat o perioadă mai amplă de timp sub raportul efectivului 

demografic: 

Anul Albac  Arieşeni  Gârda  Horea  Scărişoara  Total 

Recensământ 1956 3640 2668 3809 3799 3994 17910 

Recensământ 1966 3539 2990 3226 3703 3617 17075 

Recensământ 1977 3153 2378 2703 3260 2966 14460 

Recensământ 1992 2385 2026 2148 2352 2215 11126 

Recensământ 2002 2250 1922 1887 2374 1863 10296 

2009 2161 1810 1725 2218 1683 9597 

Evoluţia populaţiei 
în perioada 
(1956-2009) 

- 1479  
(-40,6 %) 

- 878  
(-32,2 %) 

-  2048  
(-54,7 %) 

-1851  
(-41,6 %) 

-2311 
(-57,9 %) 

-8313 
(-46,4 %) 

 
Comunele din cadrul PNA judeţul Alba au pierdut efective de populaţie în 

perioada în primul rând datorită mişcării de migrare spre centrele urbane şi mai 
puţin prin spor natural negativ. Este semnifcativ faptul că populaţia zonei în 
ansamblu s-a înjumătăţit în ultimii 50 ani ceea ce arată declinul unor activităţi 
economice şi depopulările din unele areale. Plecările masive de populaţie s-au 
produs în perioada industrializării ‘60-‗80 şi în anii ‗90, în ultimii ani manifestându-
se tendinţa de stabilizare-spor migrator negativ redus, aproape de valorile sporului 
natural.  
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Evoluţia comparativă a populaţiei între 1990 şi 2009
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

 
Un alt grafic arată reducerea populaţiei în 2009 faţă de 1990. Astfel, comuna 

cea mai afectată de migraţie şi spor natural negativ este Scărişoara care a pierdut 
¼ din locuitorii din 1990. O scădere semnificativă de 20% se observă şi la populaţia 
comunei Gârda de Sus. Numărul mare de locuitori care au migrat s-a datorat 
ponderii ridicate a populaţiei care locuieşte în satele risipite pe înălţimi unde 
dotările (şcoală, comerţ, infrastructură) sunt inexistente sau insuficiente pentru a 
asigura un trai decent.  

Evoluţia comparativă a populaţiei localităţilor între 1992 şi 2009
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

 
Evoluţii demografice ale comunelor se pot vizualiza mai jos.  
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Evoluţia populaţiei comunei Arieseni
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Evoluţia populaţiei comunei Girda de Sus

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

 

Evoluţia populaţiei comunei Horea
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Evoluţia populaţiei comunei Scărişoara
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Sursa datelor: Direcţia Regională de Statistică Alba 
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Conform datelor de la Recensământul populaţiei din 2002, analiza structurii 
pe vârste a populaţiei arată existenţa unei zone omogene: între 17-24% din 
populaţia totală sunt persoane peste 65 ani. Comuna Horea nu se înscrie în acest 
decupaj omogen, având în 2002 o populaţie mai puţin îmbătrânită. Reciproc, 
populaţia tânără are o pondere între 14-19%, doar Horea având o populaţie mai 
tânără, de peste 19%.  
 

Sporul natural raportat la 1000 locuitori arată valori diferite mai favorabile 
pentru comunele Albac, Gârda de Sus şi Horea. Comuna Scărişoara se distinge prin 
numărul mare de persoane decedate faţă de născuţii vii, deficit natural înregistrat 
încă din anii ‘90 (1991). Sporul natural a fluctuat înregistrând şi valori pozitive, 
însă el este preponderent negativ. Explicaţia o găsim în rata redusă a natalităţii şi 
ponderea mare a populaţiei cu vârsta peste 65 ani.  

 

Evoluţia sporului natural raportat la 1000 locuitori
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

 

 
   Sporul natural 
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La polul opus se află comuna Horea cu un spor natural pozitiv până în anul 
2002. Rata ridicată a natalităţii şi ponderea redusă a persoanelor îmbătrânite 
explică evoluţia pozitivă. Analiza sporului natural şi a ratei natalităţii arată evoluţii 
demografice diferite: comunele Horea, Gârda de Sus, Albac şi Arieşeni au evoluţii 
pozitive până în anul 2000, în timp ce populaţia comunei Scărişoara se află în 
declin demografic încă din anii ‘90.  
 

Evoluţia ratei natalităţii raportat la 1000 locuitori
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

 

2.2. RESURSE UMANE 
 
Sectorul economic preponderent este cel primar, comunele formând o zonă 

omogenă, cu peste 60% populaţie ocupată în agricultură (creşterea animalelor) şi 
silvicultură.  
 

Evoluţia sporului migrator arată valori negative ridicate în anii ‘90; situaţia 
se schimbă în anul 2004 când numărul stabilirilor îl depăşeşte pe cel al plecărilor 
(comunele Albac, Arieşeni). Evoluţia economică pozitivă din turism a contribuit la 
creşterea numărului de stabiliri şi la reducerea plecărilor, acestea fiind comunele 
cu cea mai mare dezvoltare a infrastucturii turistice de cazare. Valorile sporului 
migrator aproape de 0 arată un proces de stabilizare demografică în toate comunele 
luate în studiu, cea mai ―depărtată‖ de acest trend pozitiv fiind Scărişoara.  
 

Evoluţia sporului migrator raportat la 1000 locuitori
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Sporul migrator 
 

Populaţia comunelor, considerate de noi ca formând o posibilă microregiune, 
este caracterizată de probleme demografice similare, grad mediu de îmbătrânire, 
proces care însă se va accentua în viitor, un proces recent de stabilizare a 
populaţiei, compoziţie omogenă din punct de vedere a zonei de provenienţă, 
economie locală slab dezvoltată, majoritatea persoanelor ocupate lucrând în 
gospodăria proprie, nivel redus de instruire.  
 

Economia comunelor s-a bazat pe ramurile tradiţionale prelucrarea 
lemnului, ciubărit şi creşterea animalelor. Recent, s-au dezvoltat activităţile 
turistice, sectoarele tradiţionale scăzând ca importanţă, mai ales în acele satele 
centre de comună care beneficiază de infrastructură. Toate aceste caracteristici ale 

situaţiei socio-economice a zonei îndreptăţesc o tratare unitară a dezvoltării 
teritoriului. Interdependenţele economice, scăzute în acest moment, trebuie întărite 
prin promovarea de legături pentru valorificarea în primul rând a potenţialului 
turistic al zonei.  
 

Educaţia este o componentă esenţială a dezvoltării atât la nivel individual cât 
şi comunitar. Un nivel ridicat de instruire influenţează starea materială a 
comunităţii, dar implicit şi starea de sănătate. 
 

După gradul de instruire, cele 5 comune formează o arie omogenă 
caracterizată de un nivel scăzut de şcolarizare, cea mai bine delimitată din judeţul 
Alba. Populaţia fără şcoală este mai bine concentrată în Gârda de Sus (147 din 
1000 locuitori nu au urmat nici o formă de şcolarizare) şi Arieşeni (141). În comuna 
Albac sunt cei mai puţini locuitori neinstruiţi în comparaţia cu celelalte localităţi 
(65 la 1000). Gradul de alfabetizare măsurat la recensământul din 2002 atinge cele 
mai mari valori negative în această microregiune: Arieşeni deţine ―recordul 
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judeţean‖ ca număr de analfabeţi raportat la populaţia comunei (12,5‰), urmată 
de Gârda de Sus (10,5‰); celelalte comune sunt situate la jumătatea acestor 
valori- Scărişoara (6,4‰), Albac (5,3‰) şi Horea (4,7‰).   
 

Comunele sunt caracterizate de valori mici ale populaţiei cu studii superioare 
raportată la cei care au peste 10 ani (între 1,1-13/1000 loc. în comunele Horea, 
Gârda şi Arieşeni), formând din acest punct de vedere o arie distinctă. O pondere 
mai ridicată de studenţi se regăseşte în comunele Albac şi Scărişoara. Se poate 
considera că procesul recent de diversificare a economiei locale prin activităţi de 
turism (activităţi ce prespun instruire) şi renunţarea de către o parte a populaţiei la 
activităţile de exploatare brută a lemnului au determinat creşterea nivelului de 
calificare a capitalului uman al comunităţilor.  
   

NIVELUL DE INSTRUIRE (2002) 

 Albac Arieşeni  Gârda 
de 
Sus  

Horea  Scărişoara  Zona  Rural 
judeţul 

Alba 

Populaţie peste 
10 ani  

1935 1678 1672 2007 1640 8932  

Fără şcoală 
absolvită 

176 
9,1 % 

280 
16,7 % 

280 
16,7 

% 

225 
11,2 % 

210 
12,8 % 

13,10% 
10% 

Absolv.  
învăţământ 
primar 

468 
24,2 % 

382 
22,8 % 

402 
24 % 

567 
28,7 % 

495 
30,2 % 

2314 
25,9 % 27,2% 

Absolv.  
învăţământ 
secundar 

1225 
63,3 % 

975 
58,1 % 

951 
56,8 

% 

1174 
58,5 % 

898 
54,7 % 

5223 
58,5 % 

60,9% 

Absolv.  
învăţământ 
postliceal 

15 
0,8 % 

17 
1 % 

16 
0,9 % 

16 
0,8 % 

11 
07 % 

75 
0,8 % 

0,8% 

Absolv.  
Învăţământ 
superior 

49 
2,5 % 

24 
1,4 % 

23 
1,4 % 

23 
1,1 % 

26 
1,6 % 

145 
1,7 % 1,2% 

Sursa: INS, Recensământul 2002 
 

Până în anul 2002 compoziţia populaţiei acestor comune arăta o atractivitate 
redusă pentru stabilire în acest teritoriu. Acest fapt este demonstrat de numărul 
foarte redus al celor stabiliţi aici din alte judeţe (doar 7,3% din locuitorii din Albac 
provin din alte judeţe, 13% Scărişoara, 8,8% Arieşeni, 7,3% Horea, 12% Gârda).  
 

Gradul de ocupare al locuitorilor este relativ ridicat, între 40-70%, 
distingându-se de zona Câmpeni. Numai comuna Albac face excepţie cu 28%, faţă 
de Horea cu 48% şi Scărişoara 44%. Persoanele ocupate în propria gospodărie sunt 
majoritare în total populaţie ocupată (între 50-90%), doar comuna Albac deţinând o 
pondere mai redusă. Numărul salariaţilor este de asemenea redus, până la 45% din 
populaţia ocupată, formând o zonă distinctă în cadrul judeţului. Lucrătorii familiali 
formează o categorie care se regăseşte cu preponderenţă în populaţia ocupată din 
zonele montane (mai mult de jumătate din cei ocupaţi din Horea -57%, Scărişoara -
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65,4%, Arieşeni -52%). Comuna Albac are o pondere foarte redusă, înscriindu-se în 
intervalul până la 8%. 
 

Concluzii 
Analiza demografică distinge o anumită similaritate a proceselor demografice 

care caracterizează populaţiile comunelor Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Horea. 
Faţă de aceste comune, Scărişoara se remarcă prin evoluţia negativă a indicatorilor 
demografici (natalitate, mortalitate, numărul populaţiei).  
Se constată o stabilitate a populaţiei în ultima perioada care ar putea fi întărită prin  
dezvoltarea infrastructurii, cu accent pe cea turistică ca alternativă la exploatarea 
lemnului şi creşterea animalelor.  

Comunele formează un areal care se află în proces de dezvoltare a 
infrastructurii turistice şi de potenţare a resurselor naturale locale. În acest 

context, printr-o abordare unitară a dezvoltării de la nivelul administraţiilor locale 
ale comunelor va fi posibilă identificarea celor mai bune soluţii şi proiecte pentru o 
dezvoltare armonioasă şi durabilă a teritoriului. 
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3. STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR 
  

3.1. AGRICULTURA, PISCICULTURA, SILVICULTURA  
   

 În ultimul secol activitatea econommică din zonă a fost structurată pe 

două mari componente. Conform cod CAEN acestea sunt: 

 Sectiunea A, respectiv agricultură, silvicultură şi pescuit; 

 Secţiunea C: Industria prelucrătoare, axată în principal pe exploatarea 
şi prelucrarea lemnului.  

 

AGRICULTURA 
 În această zonă agricultura practicată este condiţionată de factorii 
climatici, de structura terenurilor disponibile şi de sol. 

 Situaţia suprafeţelor de teren agricol din comunele judeţului luate în 
considerare sunt prezentate în tabelul de mai jos.  
 

 Situaţia terenurilor agricole în comunele cu teritorii administrative în PNA 
(date din anul 2009)42: 

Nr

. 
Cr

t. 

 
Comuna 

Suprafaţă 

agricolă 
totală(ha) 

Teren arabil  
(ha) 

Păşuni 
(ha) 

Fâneţe 
(ha) 

1 Albac 2159 300 (13,9 %) 966 893 

2 Arieşeni 2519 333 (13,2 %) 1157 1029 

3 Gârda de Sus 1933 200 (10,3 %) 1145 603 

4 Horea 1198 278 (23,2 %) 315 605 

5 Scărişoara 1969 165 (8,4 %) 1135 669 

Total ha. 9778 1276 4718 3799 

 Sursa: INS-BDL Fişa localităţiilor 
 Din întreaga suprafaţă agricolă deţinută, în cele cinci comune 

suprafaţa de teren arabil abia atinge 13 %. Suprafeţele de teren arabil 
deţinute au ponderi foarte diferite de la o comună la alta, ponderi care 
variază între 23,3 % la Horea şi 8,4 % la Scărişoara, în timp ce suprafeţele 

ocupate cu păşuni şi fâneţe au valori cuprinse între 76,8 % la Horea şi 91,6 
% la Scărişoara (Albac 86,1 %; Arieşeni 86,8 %; Gârda de Sus 89,7 %). 
 Condiţiile nefavorabile, altitudinea şi calitatea solurilor a restrâns 

foarte mult cultura plantelor cerealiere. În schimb cultura cartofului, 
porumbului şi a legumelor a cunoscut extinderi importante, cu toate că zona 

nu oferea condiţiile cele mai favorabile. În aceste condiţii pe terenurile din 
apropierea satelor, pe culmile joase şi în bazinetele depresionare s-a 
practicat o agricultură de subzistenţă, prin care localnicii îşi asigurau 

cantităţile minime necesare de porumb  cartofi şi leguminoase. În perioada 
comunistă aceste culturi deţineau în zonă cca. 20 % din suprafaţa cultivată 

(Horea 20%, Arieşeni 20,9%)43. La nivelul anului 2003 cartoful a rămas 
principala plantă de cultură în zonă, fiind cultivat pe suprafeţe cuprinse 

                                                 
42 Apud Plan Menegement PNA. 2007, p. 66. 
43 Moraru et al., 1980, p.147 (T. Moraru, O. Bogdan, A Maier, Judeţul Alba, Bucureşti, 1980. 



Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Parcul Natural Apuseni – zona cuprinsă în judeţul Alba (comunele: 
Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Horea, Scărişoara)   
MEMORIU GENERAL 

Pagina | 110  

 

între 23,3 % în Albac şi 45 % în Arieşeni, din suprafaţa arabilă. Producţia pe 
hactar oscilând între 13,6 to/ha la Scărişoara şi 15,5 % în Albac. În acela-şi 

timp cultura plantelor cerealiere (grâu, secară) s-a cultivat pe suprafeţe 
cuprinse între 1,7 % la Horea şi 17,5 % la Albac. 
 În regiunile carstice, în lipsa pământului arabil, localnicii au fost 

nevoiţi să utilizeze fundul unor doline colmatate şi a altor forme 
depresionare (uvale, văi carstice), al căror sol a putut fi utilizat pentru 

cultura unor plante agricole, mai ales legumicole (platoul Ocoale, Scărişoara, 
Munună, Sohodol etc.). 
 Ponderea redusă a terenurilor arabile a fost compensată de suprafeţele 

cu păşuni şi fâneţe care au favorizat creştere a animalelor, în special bovine. 
Dar evoluţia în timp al acestei îndeletniciri cunoaşte un curs descendent. În 
perioada 1971 – 2005 cele mai semnificative scăderi au fost înregistrate la 

ovine, cu 94,6%, urmate de bovine (45,4 %), păsări (34 %) şi cabaline (14,9 
%). O creştere uşoară s-a înregistrat la porcine. Astfel în 2002 se înregistrau 

cu 17,5 % mai mulţi porci decât în1971. O evoluţie a creşterii efectivelor de 
animalepoate fi urmărită în datele de mai jos. 
 

Evoluţia efectivului de animale şi a producţiei animaliere 

Comuna 
(1970) 

Sup. 
Păşuni 
(ha) 

Bovine 
 

Cabaline 
Ovine 
 

Porcine 
Păsări 
 

Albac 962 2157 117 1030 508 3360 

Arieşeni 1089 1620 482 495 475 3745 

Gârda de 
Sus 

1320 
1520 

364 
910 502 3035 

Horea 315 2173 250 1353 581 2755 

Scărişoar
a 

750 
1719 

288 
1547 538 3095 

Total  4436 9183 1501 5335 2604 18594 

NOTĂ: Din datele accesibile pentru 1970 suprafaţa de păşunat s-a luat în 
raport cu suprafeţele de fânaţ existente în 1990. 

 

Comu

na 

(2002
) 

Sup. 

Păşu

ni 
(ha) 

Bovin

e 

 

Cabal

ine 

Ovine 

 

Porci

ne 

Păsăr

i 

 

Prod. 

carne 

(to.vi
u) 

Prod. 

lapte 

bovin
e (hl) 

Prod. 

lână 

(kg) 

Prod. 

ouă 

(mii 
buc.) 

Albac 
966 

553 
- 

116 430 3200 
199 1700

1 
0 330 

Arieşe
ni 

1290 
1194 

- 
11 612 1900 

282 1800
1 

10 224 

Gârda 

de 

Sus 

1140 

1165 

- 

81 625 4650 

230 
1699

6 
180 140 

Horea 
315 

1230 
- 

112 590 4600 
275 1600

2 
400 204 

Scăriş

oara 

1135 
1360 

- 
211 603 4250 

268 1750

1 
350 170 

Total  
4846 

5502 
- 

531 2860 
1860
0 

1254 
8550
1 

940 968 

Cf. Fişa localităţii 
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Comu

na 

(2005

) 

Sup. 

Păşu

ni 

(ha) 

Bovin

e 

 

Cabal

ine 

Ovine 

 

Porci

ne 

Păsăr

i 

 

Prod. 

carne 

(to.vi

u) 

Prod. 

lapte 

bovin

e (hl) 

Prod. 

lână 

(kg) 

Prod. 

ouă 

(mii 

buc.) 

Albac 966 550 92 44 - 1300 - 8220 88 143 

Arieşe

ni 

1157 
1300 

471 
10 - 2000 

- 2100

0 
20 208 

Gârda 

de 

Sus 

1140 

1115 

310 

78 - 2900 

- 
1040

0 
156 10 

Horea 315 680 223 105 - 2323 - 9700 210 21 

Scăriş

oara 

1135 
1365 

181 
211 - 4250 

- 1650

0 
420 170 

Total  
4713 

5010 
1377 

448 - 
1227

3 
- 

65.82

0 
894 552 

 Cf. Datelor din Planul de Management al PNA. Tabel 2.5.2.c. şi ―fişa 

localităţii‖ 
  

 Din datele de mai sus se poate constata predilecţia pentru creşterea 
animalelor. Interesul pentru acestea este justificată prin suprafeţele întinse 
de păşuni şi fâneţe. Totodată însă, sunt vizibile şi schimbările importante 

survenite în structura acestei îndeletnicirii, mai ales în creşterea oilor, unde 
scăderile sunt de-a dreptul catastrofice, de peste 90 % în ultimi ani. Acest 
proces a fost favorizat de lipsa pieţelor pentru valorificarea produselor 

obţinute de la acestea, în primul rând a lânii, cărnii şi produselor lactate. 
Vechile tradiţii de a introduce berbecii în turme, toamna, pentru a determina 

fătarea oilor spre primăvară a dus la limitarea drastică a numărului de miei 
care puteau fi sacrificaţi cu prilejul sărbătorilor de primăvară, ajungându-se 
la o valorificare inferioară a acestora. 

 Scăderile foarte mari pe care le-au înregistrat creşterea animalelor 
mari, in special ale bovinelor pot fi explicate, de asemenea, prin cauze 
economice legate de imposibilitatea valorificării surplusului de lapte din 

gospodării, dar şi de diminuarea rolului lor în transporturi şi la lucrul în 
pădure, odată cu creşterea indicelui de mecanizare a acestor activităţi. 

 Pe lângă cauzele economice menţionate un impact major asupra 
scăderii numărului de animale din gospodăriile populaţiei l-a jucat procesul 
de îmbătrânire a poppulaţiei, datorat atât natalităţii scăzute, cât mai ales 

procesului de migraţie a populaţiei tinere, capabilă de procreere. 
 Descreşteri mai puţin semnificative s-au înregistrat în cazul păsărilor 

de curte, unde obiceiul de a consuma ouă proaspete şi carne de pui din 
propria gospodărie încă se mai menţine, în ciuda presiunii exercitate de 
prezenţa cărnii de pui congelate şi a ouălor produse în cadrul fermelor 

specializate. 
Se poate constata totodată păstrarea interesului pentru creşterea 
cabalinelor, utilizate ca animale de povară şi pentru călărit, de către 

localnici, nevoiţi să parcurgă distanţe apreciabile pe jos. În ultimii ani se 
constată un interes crescut pentru utilizarea în turism a acestui animal, tot 

mai multe pensiuni şi persoane particulare închiriind cai pentru turişti sau 
asigurând iniţierea în călărie. 
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Creşterea porcinelor a rămas o preocupare la nivelul fiecărei gospodării, 
numărul acestora înregistrând o creştere uşoară în ultimii ani. De asemenea 

se remarcă interesul pentru introducerea înseminării artificiale şi pentru 
creşterea taurilor pentru înseminare. 
În acest sens la Gârda a luat fiinţă o asociaţie, care militează pentru 

introducerea tehnicii inseminării artificiale, precum şi aplicarea unui 
program de creştere a taurilor pentru reproducere, destinat sporiri 

producţiei de lapte prin obţinerea unor rase cu productivitate ridicată. 
   

 SILVICULTURA.  

O importantă resursă economică a acestei zone muntane o constituie 

pădurile, care acoperă suprafaţe întinse, pe versanţii văilor, culmile şi 
vârfurile din zonă.  Această importantă resursă a favorizat dezvoltarea unor 
îndeletniciri specifice, care să compenseze resursele agricole deficitare -  

exploatarea şi prelucrarea lemnului. Locuitorii acestei zone erau cunoscuţi 
pentru producţia şi comercializarea vaselor de lemn şi a materialului 

lemnos, pe care le valorificau "în ţară", în schimbul produselor agricole. Încă 
în prima parte a sec. al XX - lea „moţii cutreierau ţara cu ciubere", făceau 
„holongărit” cu cercuri,   fabricau jucărioare din lemn (Ancel, 1999) şi, 

bineînţeles, tulnice. Totodată oamenii îşi asigurau din lemn necesarul de 
materiale de construcţie pentru case şi gospodării, înclusiv şiţa şi şindrila 

pentru acoperişuri. 
Aceste preocupări au fost estompate treptat în perioada comunistă, 

datorită dezvoltării industriei miniere din Apuseni, a exploatărilor forestiere 

şi a unităţilor de prelucrare a lemnului. Creşterea exploatărilor forestiere în 
Apuseni este oglindită pentru perioada 1965 – 1980 prin scăderea continuă 

a suprafeţelor împădurite44. Fenomenul a continuat la un nivel mult mai 
agresiv după 1990, când suprafeţe importante, în special de răşinoase au 
fost tăiate şi transformate în cherestea. Fenomenul a fost accentuat de 

natura proprietăţii şi de politicile de mediu promovate. Dacă înainte de 1989 
pădurile de aici aveau un singur proprietar (statul român), fiind administrate 
prin intermediul a două ocoale silvice, după retrocedările către foştii 

proprietari fondul forestier, inclusiv cel aflat pe suprafaţa PNA a scăzut până 
la sfârşitul anului 2007 cu aproximativ 40%. Pe teritoriul jud. Alba s-a 

constituit un nou ocol silvic privat care administrează majoritatea pădurilor 
private aflate pe suprafaţa parcului.  

 Potrivit APNA situaţia centralizată a modurilor de proprietate şi a 

administratorilor de păduri din PNA, existenţi pe teritoriul jud Alba este 
următoarea:  

 Situaţia suprafeţelor împădurite, pe UP-uri în PNA, conform PMPNA: 

Nr. 
UP 

Denum
ire UP 

Proprietar 
Adminis-
trator 

Suprafaţă calculată în GIS Suprafaţă 

raportată 
de OS  

ha 
 Total ha 

ZPS 
ha 

ZPI 
ha 

ZMD 
ha 

ZDD 
ha 

1 Horea 
Statul român - 

RNP 

OS Valea 

Arieşului 
1534,1 - - 1534,1 - 1336,5 

5 Arieşen Statul român - OS Gârda 1652,5 - - 1652,3 0,2 1606,1 

                                                 
44  Vezi studiul de sistematizare a teritoriului, vol. II/1, 1980, p. 253. 
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i RNP 

6 
Gârda 
Seacă 

Statul român - 
RNP 

OS Gârda 4634,3 - 
111
7,1 

3496,0 21,2 4187,0 

7 
Scărişo

ara 

Statul român - 

RNP 
OS Gârda 2069,3 - 

292,

6 
1768,2 8,5 1846,3 

5 
Arieşen

i 
persoane fizice OS Gârda 94,3 - - 94,3 - 104,3 

6 
Gârda 
Seacă 

persoane fizice OS Gârda 46,6 - 0,6 46,0 - 59,4 

7 
Scărişo

ara 
persoane fizice OS Gârda 128,1 - 10,4 117,7 - 152,75 

6 
Gârda 

Seacă 
Şcoala Gârda OS Gârda ?     6,0 

6 
Gârda 
Seacă 

Primăria 
Gârda 

OS Gârda ?     20,14 

7 
Scărişo

ara 

Primăria 

Scărişoara 
OS Gârda 6,1 - - 6,1 - 31,67 

7 
Scărişo

ara 
persoane fizice 

OS Horea 

- Apuseni 
2,6 - - 2,6 - 4,71 

7 
Scărişo

ara 

Composesorat 

Cerbu - Albac 

OS Horea 

- Apuseni 
61,9 - - 61,9 - 69,85 

1 Horea 
Composesorat 

Cerbu - Albac 

OS Horea 

- Apuseni 
165,8 - - 165,8 - 115,8 

1 Horea 
Composesorat 

Arada - Albac 

OS Horea 

- Apuseni 
334,6 - - 334,6 - 288,33 

1 Horea Primăria Horea 
OS Horea 

- Apuseni 
447,7 - - 447,4 0,3 432,84 

1 Horea persoane fizice 
OS Horea 
- Apuseni 

226,1 - - 226,1 - 249,36 

1 Horea 

Biserica 

Ortodoxă 

Albac 

OS Horea 

- Apuseni 
3,7 - - 3,7 - 2,1 

2 
Poiana 

Horea 

Primăria 

Gârda, 

Primăria 

Scărişoara 

OS Horea 

- Apuseni 
934,6 - - 934,6 - 936,5  

3 
Giurcuţ

a 

Primăria 

Gârda, 

Primăria 
Scărişoara 

OS Horea 

- Apuseni 
1221,4 - - 1218,1 3,3 1202,2 

3 
Giurcuţ

a 

Primăria 

Scărişoara 

OS Horea 

- Apuseni 
116,3 - - 116,3 - 110,4 

4 Ponor 
Primăria 

Scărişoara 

OS Horea 

- Apuseni 
365,0 - - 365,0 - 339,9 

Foste păşuni 
împădurite 

Primăria 
Scărişoara 

OS Horea 
- Apuseni 

1059,1? - - 
1059,1
? 

- 1059,1 

Foste păşuni Primăria OS Horea 512,4? - - 512,4? - 512,4 
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împădurite Gârda - Apuseni 

Foste păşuni 
împădurite 

Primăria Horea 
OS Horea 
- Apuseni 

1600,8? - - 
1600,8
? 

- 1600,8 

Total Jud. 
Alba 

  17217,3 - 
142
0,7 

15763,
1 

33,5 16274,45 

Total fond forestier PNA 51663,9  48746,33 

 

 Diferenţele de date din tabelul de mai sus privind suprafeţele 
împădurite din cadrul PNA, aşa cum rezultă ele din cele două surse folosite, 

respectiv Suprafaţă calculată în GIS şi Suprafaţă raportată de ocoalele silvice 
din zonă pot fi motivate prin:  
- adăugarea suprafeţelor enclavelor forestiere în baza de date GIS, care n-

au fost raportate de ocoalele silvice; 
- erori inerente datorate suportului cartografic folosit; 

- erori inerente datorate digitizării; 
- erori datorate omisiunilor şi/sau greşelilor din situaţiile trimise de 
ocoalele silvice. 

  Schimbări semnificative au avut loc şi în sistemul de exploatare a 
fondului forestier,  printr-o masivă modernizare a lucrărilor de debitare, a 
procesului de colectare şi transport  cu utilaje de înaltă productivitate, a 

avut un impact negativ masiv asupra fondului forestier. La toate acestea s-
au adăugat tendinţa unei exploatări abuzive, pentru un câştig imediat, atât 

din fondul forestier de stat cât şi din cel particular înregistrat după 1990. În 
condiţiile în care oamenii acestor locuri şi-au primit înapoi pădurile, 
exploatarea lemnului a cunoscut o dezvoltare foarte puternică, deseori 

haotică, cu consecinţe importante asupra fondului forestier.  
 A scăzut totodată nivelul de procesare/prelucrare a materialului 
lemnos. Dacă înainte de 1990 mare parte din masa lemnoasă era valorificată 

sub forma unui produs finit (doage, vase de lemn, şindrilă, mobilă), după 
1990 cantităţi foarte mari de lemn s-a valorificat sub formă brută, sau sub 

formă de binale.  
 Locul vechilor produse meşteşugăreşti de odihnioară l-a luat 
prelucrarea primară a lemnului sub formă fasonată, iar în ultimi ani şi 

construcţia de cabane şi case din lemn. În aceste condiţii pădurea a 
constituit după 1990 o resursă importantă de venit pentru populaţia locală. 

Odată cu regelementarea mai drastică a exploatării lemnului s-a redus şi 
rolul acesteia în economia comunităţilor.  
 În prezent valorificarea resurselor forestiere se face în general în cadru 

organizat, de către firme specializate în exploatarea şi/sau prelucrarea 
lemnului, cât şi de către persoane particulare pentru necesităţi gospodăreşti 
sau pentru vânzare. 

O importantă cantitate de masă lemnoasă provenită din zonă ia calea 
exportului, spre Austria, Italia şi alte state din vestul Europei, sub formă de 

buşteni sau de cherestea, fapt ce limitează mult valoarea adăugată a 
acesteia. Prezenţa în oraşul Câmpeni a unor agenţi ecomomici specializaţi pe 
producţia de mobilă pentru export este mult prea puţin faţă de masa 

lemnoasă mare, recoltată din zonă. În ultimul timp s-a manifestat un 
oarecare interes pentru valorificarea acestuia sub forma unor case de 
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vacanţă sau căsuţe, fapt ce a sporit valoarea adăugată a masei lemnoase 
exploatate. 

 Toate aceste date ilustrează capacitatea limitată de adaptare a 
economiei locale la situaţia nou creată după 1989, dar mai ales după anul 
2003, odată cu înfiinţarea PNA şi stabilirea limitelor acestuia. Dar acest pas 

a însemnat pentru localnici, pe lângă restrângerea posibilităţii de exploatare 
a fondului forestier şi şansa unui nou început în realizarea unei dezvoltări 

economice durabile, alături şi împreună cu pădurea. 
 
Agenţi economici, inclusiv I.M.M., reţele de producţie, export 

 
La nivelul anului 2010 în cele 5 UAT-uri, cuprinse paţial în PNA au fost 

înregistraţi cca. 90 de agenţi economici de tip SRL (vezi anexe). Analizând 

structura economică a acestor ―SRL-uri‖ se poate constata că 21,3 % dintre 
acestrea au ca obiect de activitate activităţi productive care vizează 

valorificarea masei lemnoase:  în primul rând prelucrarea lemnului, 
construcţia de clădiri şi alte lucrări speciale de construcţie.  

O podere de neglijat o au activităţile economice cu implicaţii directe 

asupra mediului, prin cele 5 (5,6 %) unităţi economice, angrenate în 
activităţi silvice şi alte activităţi forestiere. Astăzi sunt înregistraţi în zonă un 
număr de 7 agenţi economici specializaţi în domeniul silviculturii, dintre 

care 5 au ca obiect de activitate potrivit cod. CAEN – silvicultura şi alte 
activităţi forestiere, iar 2 exploatarea forestieră. Lemnul şi produsele din 

lemn cu valoare adăugată scăzută constituind pentru moment principala 
marfă de export a zonei. 
 

PISCICULTURA 
Zona se bucură de prezenţa unor ape limpezi, în care mai pot fi întâlnite 
specii de peşti ca: păstrăvul indigen (Salmo trutta fario), zglăvoaca (Cottus 
gobio), boişteanul (Phoxinus phoxinus) şi mai rar  mreana de munte. 

Pescuitul ocupă un rol nesemnificativ în economia acestor aşezări fiind 
practicat doar la nivel de diverisment de către turişti şi unii localnici, de cele 

mai multe ori clandestin. 
Cu toate că în prezent nu sunt amenajări piscicole şi crescătorii, acvacultura 
în ape dulci ar putea reprezenta un debuşeu important, producţia acestora 

putând fi valorificată în mare parte pe plan local, în cadrul unităţilor 
turistice existente. 
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3.2. INDUSTRIA, PRODUCŢIA, ŞI DISTRIBUŢIA 
ENERGIEI, CONSTRUCTII 

 
3.2.1. STRUCTURĂ, DOMENII DE EXCELENŢĂ, POTENŢIAL, 
DINAMICĂ 
Activitatea industrială din zonă este structurată pe următoarele componente 

de bază: 
Industria lemnului 

 Exploatarea industrială a lemnului deşi nu se mai face la nivelul din 

anii comunismului sau chiar din primii anii de după 1990, în parte şi 
datorită limitării exploatărilor forestiere din PNA, rămâne totuşi o activitate 

importantă în economia zonei. Potenţialul de dezvoltare a acesteia rămâne 
unul realist, în condiţiile contractării unor lucrări aflate în alte zone, dar 
dinamica de dezvoltare a acesteia nu va mai atinge cotele avute în urmă cu 

cca. 10 ani. 
 Prelucrarea lemnului şi fabricarea produselor din lemn, a cunoscut o 

dezvoltare explosivă după 1990, fiind alimentată de o anumită politică 
promovată în domeniul forestier precum şi de restituirea fondului forestier 
către vechii proprietari. Cu toată aceasă detvoltare prelucrarea s-a făcut la 

un nivel primar, limitându-se de cele mai multe ori la tăiere şi rindeluire 
pentru obţinerea binalelor. Trebuie subliniat că prezenţa numărului mare de 

gatere de la un moment dat a avut un impact negativ şi asupra mediului, 
atât prim distrugerea fondului forestier, cât şi prin poluarea terenurilor şi a 
cursurilor de apă din zonă, cu rumeguş şi resturi de lemn. 

 Deşi rămâne limitat, potenţialul de dezvoltare a industriei de 
prelucrare a lemnului poate să-şi păstreze o dinamică ascendentă numai în 
condiţiile creşterii gradului de prelucrare, inclusiv a valorii producţiei finite. 

 Alte activităţi cu caracter industrial în zonă se referă la exploatarea 
sporadică a unor resurse minerale, în special materiale de construcţie, 

precum calcare, bauxite şi cuarţite. 
 
 Industria energetică 

 Producţia şi furnizarea de energie electrică 
 Deşi până în prezent nu sunt unităţi economice care să valorifice 

potenţialul energetic regenerabil al zonei, amintim interesul manifestat de 
către un agent economic în valorificarea potenţialului eolian al Crestei 
Bihorului; 

 De asemenea, s-a eliberat certificatul de urbanism către "ATS 
ENERGY" – Cluj  Napoca (CAEN 3511 – Producţie de energie electrică),  în 
vederea amenajării hidroenergetice a Arieşului superior, construirea de MHC 

şi racordarea acestora la reţeaua de energie electrică naţională45. 
  
 Industria construcţiilor 
 Acest domeniu începe să capete relevanţă în zonă odată cu creşterea 

investiţiilor. Până în prezent acest sector s-a afirmat mai mult în domeniul 

construcţiilor de clădiri, în special a celor cu rol turistic (pensiuni, cabane, 

                                                 
45  http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/Urbanism/CU%20-%20iunie%202010.pdf 
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căsuţe de vacanţă) realizate din lemn. Realizarea unor lucrări de mai mare 
avergură, în domeniul infrastructurii de transport sau a altor investiţii s-a 

realizat în general cu firme din afara arealului studiat. 
 
 În industria turismului. Devoltarea turismului în zonă a deschis noi 

oportunităţi pentru investitori, atât locali cât şi din alte zone. Preocuparea de 
căpătâi a fost până în această fază, pentru investiţii în infrastructura de 

cazare şi mai puţin în cea conexă. La nivelul anului 2010 în zonă erau 
inregistraţi peste 45 de agenţi economici, a căror obiect de activitate este 
turismul sau servicii conexe turismului.  

 Investiţiile în infrastructura de cazare sunt concretizate într-un număr 
de aproape 140 unităţi de cazare, cu peste 2100 locuri (Vezi Anexa 3.3.). 
 

 3.2.2. AGENŢI ECONOMICI, INCLUSIV IMM, CENTRE 
INDUSTRIALE, REŢELE DE PRODUCŢIE, EXPORT 
 
 În cea ce priveşte agenţii economici cu activităţi industriale, inclusiv 
IMM, situaţia este următoarea: 
 În industria lemnului îşi desfăşoară activitatea un număr important de 

agenţi economici. Dintre aceştia  
 7 agenţi economici au ca obiect de activitate silvicultură şi exploatare 

forestieră, cod CAEN 021 şi 022; 
 18 agenţi economice au ca obiect de activitate prelucrarea lemnului, 
fabricarea produselor din lemn, cu excepţia mobilei, cod CAEN 161 

 În industria energetică, grupa CAEN 351 - Productia, transportul si 
distributia energiei electrice este înregistrat un singur agent economic - 

PARC EOLIAN ARIEŞENI S.R.L. 
 În industria construcţiilor şi a materialelor de construcţii sunt angrenaţi 

un număr de 10 agenţi economici, dintre care: 

 1 agent economic este specializat pe fabricarea articolelor  din beton, 

ciment şi ipsos, grupă CAEN 236; 

 6 agenţi economici desfăşoară activităţi cuprinse în grupa CAEN 412 -  

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale; 

 3 agenţi economici desfăşoară activităţi cuprinse în grupa 439 - 

Lucrari de invelitori, şarpante si terase la constructii. 
 
 În domeniul turismului, comerţului şi a serviciilor 
- serviciile turistice şi cele conexe turismului (30 unităţi) reprezintă 33,7 
% din total; 
- serviciile cu caracter comercial (29 unităţi) însumează de asemenea 

peste 32,6 % din total; 
- 6,7 % dintre acestea au ca activitate servicii mai speciale. Pe lângă 

servicii de transport şi depozitare mai pot fi întâlnite servicii oferite de către 
specialişti cu un grad superior de pregătire, precum cele de mamagement şi 
consultanţă tehnică. 

La o analiză a activităţilor desfăşurate în zonă (vezi anexa 3), în 
conformitate cu nomenclatorul CAEN, se constată că: 
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 cei mai mulţi dintre agenţi economici desfăşoară activităţi comerciale; din 
care 7 pe diviziunea 46, (comerţ cu ridicata) şi 21 pe diviziunea 47 (comerţ 

cu amănuntul); 

 pe un loc imediat se situează activităţile cu caracter turistic, sau legate de 

turism; respectiv 19 pe diviziunea 55 (hoteluri şi alte facilităţi de cazare) şi 
56 (restaurante şi alte servicii alimentare); 

 dintre activităţile cu caracter productiv 10 sunt structurate pe diviziunea 
16 (prelucrarea lemnului), 5 pe diviziunea 02 (silvicultură şi exploatare 

forestieră) şi 6 pe lucrări de construcţii, diviziunile 43 (lucrări speciale de 
construcţii) şi 41 (construcţii de clădiri). 

 domeniul serviciilor cunoaşte o dezvoltare constantă, tot mai mult 

adaptată necesităţilor locale de dezvoltare, precum cele legate de 
transporturi şi depozitare, de organizarea unor activităţi sportive şi de 

petrecere a timpului liber, precum şi alte servicii 

 totodată apar oferte de servicii noi, mai puţin obişnuite în zonă, precum 

cele legate de consultanţă în mamagement (cod CAEN 702), activităţi de 
arhitectură şi inginerie ( cod CAEN 711) şi management al forţei de muncă ( 

cod CAEN 783). 
 Dotare tehnică şi materială. 

În cazul dotărilor din sectorul agricol, dotarea tehnică şi materială a 

rămas în bună parte cea tradiţională, slab productivă, bazată în primul rând 
pe utilizarea animalelor de povară. În unele gospodării au început să apară 

tractoare, dar utilizarea lor e mai mult silvică, decât agricolă. 
În domeniul exploatării, transportului şi prelucrării lemnului dotarea 

tehnică e mult superioară, bazată în bună parte pe tehnologia utilizată 

astăzi pe plan mondial, atât ca sisteme de tăiere cît şi de extracţie şi 
transport. 

În domeniul turismului şi a activităţilor conexe acestuia, dotările se 

ridică la nivele relativ bune, fiind într-un proces continuu de îmbunătăţire şi 
extindere. Marea majoritate a unităţilor turistice şi de cazare, se încadrează 

nivelului de două şi trei margarete/stele, nelipsind totuşi nici unităţile de 4 
stele. În domeniul serviciilor axate pe sporturile de iarnă dotarea este la un 
nivel minimal, pârtiile existente la Vârtop-Arieşeni, care dispun de transport 

pe cablu fiind insuficiente pentru cerinţele actuale. 
 
 

 3.3. TURISMUL 
 
 3.3.1. STRUCTURĂ, DOMENII DE EXCELENŢĂ, 
POTENŢIAL, DINAMICĂ 
 Dezvoltarea turismului în zonă se axează pe două componente de 
bază: 

 A). TURISMUL DE VARĂ cu forme specifice precum: 

 Drumeţia, practicată pe toate traseele, cea mai mare parte a lor fiind 

accesibile turistului cu pregătire medie. Această formă de turism valorifică 
foarte bine peisajul natural existent, cunoscând şi în viitor o dezvoltare 
continuă.  
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 Ciclismul şi montain bikingul pot utiliza o bună parte din traseele 
drumurilor auto şi forestiere. Dezvoltarea acestui domeniu turistic depinde 

de infrastructura existentă şi de nivelul de dotare. Se întrevăd totuşi 
tendinţe de creştere şi aici. 

 Turismul speologic, destinat vizitării unor peşteri aflate pe teritoriul 
parcului. Este un turism destul de dificil de practicat în cadrul peşterilor 

neamenajate de către persoane fără pregătirea minimă necesară, care se 
efectuează numai sub conducerea  sau supravegherea monitorilor sau 
ghizilor. Dezvoltarea acestuia este condiţionat  de nivelul amenajărilor ce se 

vor realiza în peşterile din acest areal. 

 Alpinismul şi escalada, practicat de către persoane cu pregătirea necesară 

este favorizat de prezenţa pereţilor calcaroşi abrupţi, până la vertical, putând 
fi parcurse trasee de la cele uşoare până la dificile. Poate fi practicat numai 

cu ghidaj sau asistenţă de specialitate. Pe teritoriul judeţului Alba, în zona 
parcului se practică pe Valea Ordâncuşei – Gârda de Sus. Fiind destinat 
unui număr restrâns de pracaticanţi se prevede că va avea o dezvoltare mai 

lentă. 

 Rafting şi caiacul se poate, de asemenea, practica pe Arieş. Este o formă 

de turism condiţionat de mai mulţi factori: costuri ridicate, pregătire 
adecvată, debitul râurilor, de aceia numărul practicanţilor acestuia va fi mai 
mic. 

 Turismul cultural şi de patrimoniu, destinat valorificării obiectivelor 

istorice şi culturale locale, meşteşugurile tradiţionale, datinile şi obiceiurile 
moţeşti. Este practicat de un număr tot mai mare de turişti, mai ales aflaţi 
în tranzit prin zonă. Această formă de turism poate fi legată deseori de 

evenimente locale, specifice, cum sunt târgurile meşteşugăreşti, Târgul de 
turism de la Albac, Ziua Lemnarului (Horea) etc. De asemenea în fiecare 
duminică în centrele de comună au loc târguri de ţară, unde localnicii vin să 

cumpere diferite bunuri sau să-şi vândă propriile produse. 

 Turismul călare sau utilzând atelaje trase de animale, în funcţie de modul 

cum este promovat şi de infrastructura existentă, stârneşte tot mai mult 
interesul celor aflaţi in vacanţă. Aceste forme de turism pot fi practicate în 

cele mai diverse zone, incluzând principalele magistrare turistice, şi 
drumurile de acces din zonă. 

 Câştigă tot mai mult interes forme specifice de turism, pracaticate de cei 

din mediul urban, destinate observării şi cunoaşterii naturii, a imortalizării 
imaginii şi a inregistrării secvenţelor de interes din mediul natural cunoscut, 

prin intermediul aparatului de fotofrafiat şi filmat. 

 Zborul cu aparate ultrauşoare în zonă este un gen de turism care îmbină 

sportul cu mişcarea în mijlocul naturii. Este un sport care câştigă tot mai 
mult teren, fiind limitat deoar de costurile ridicate şi curajul individului. 

 
 B). TURISMUL DE IARNĂ poate îmbrăca de asemenea forme din cele 
mai diverse, printre care: 

 Drumeţia de iarnă, are în general o plajă mai restrânsă de manifestare, 
putând fi practicată în preajma staţiunilor şi pe trasee mai puţin dificile. 

Traseele greu accesibile sunt recomandate numai turiştilor foarte bine 
pregătiţi. Odată cu dezvoltarea staţiunilor şi turismului în zonă aceste forme 
de turism va cunoaşte o creştere continuă. 



Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Parcul Natural Apuseni – zona cuprinsă în judeţul Alba (comunele: 
Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Horea, Scărişoara)   
MEMORIU GENERAL 

Pagina | 120  

 

 Schiul de tură are tot mai mulţi adepţi. Zona de manifestare a acestei 
forme de turism este pe traseul Vârtop-Arieşeni – Padiş – Vlădeasa, pe 

creasta principală. Se practică în genere cu ghidaj sau asistenţă de 
specialitate. 

 Schiul alpin, pe pârtii amenajate, în zona de interes se practică doar în 
staţiunea Arieşeni- Vărtop, unde există două pârtii amenajate şi echipate cu 

instalaţii de transport pe cablu. Staţiunea cunoaşte o puternică dezvoltare, 
fiind în diferite faze de realizare un proiect de extindere a infrastructurii 
specifice, cu noi pârtii în lungime totală de peste 11.600 m, spaţii de cazare 

şi alimentaţie publică, instalaţii de cablu, nocturnă etc.  

 Turismul în peşteri amenajate se poate de asemenea practica iarna, dar 

dezvoltarea sa este dependentă de starea infrastructurii şi accesibilitate. 
Totodată pot fi valorificate şi alte domenii de interes turistic, specifice 

perioadei de vară, precum turismul cultural, călărie şi turism cu atelaje 
tractate de animale, fotografia şi filmarea cu caracter turistic. 
 C). AGROTURISMUL 

 Agroturismul reprezină o modalitate  de practicare a turismului, prin 
care o persoană (sau grup) se deplasează, cazează și își desfășoară activitatea 

într-un cadru natural, din mediul rural. În acest mod turistul valorifică 

excedentul de cazare existent în gospodăria ţărănească participând totodată 
la activităţile gospodăreşti, desfăşoaară activităţi şi  se bucură de servicii 
specifice (masă, cazare, interacțiune cu mediul socio-natural) proprii 
gospodăriei țărănești, fără a-i conturba acesteia specificul. Dacă pentru 

gazdă aceasta poate fi o afacere, pentru turistul stresat de ritmurile vieţii 

citadine şi dornic de a face o schimbare, acest gen de turism reprezintă 
materializarea ideii de a lua contact cu viaţa de ţară, impreuna cu propria 

familie, de a lucra pamantul şi a trăi în mijlocul naturii,  bucurându-se de o 
alimentaţie sănătoasă, cu mâncăruri tradiţionale.  
  D). TABERELE DE INSTRUIRE ŞI TEMATICE 

Acestea constituie o altă modalitate de a face un turism activ în mijlocul 
naturii, de a cunoaşte valorile şi frumuseţile PNA şi a zonei limitrofe.  Pot 
avea diferite tematici: 

1. tabere speologice, destinate pregătirii sau cercetării  speologice, precum 
cele organizate de către Asociaţia Speologică Sfinx din Gârda de Sus; 

2. tabere destinate pregătirii alpiniştilor sau de escaladă; 
3. tabere şcolare, destinate recreerii şi petrecerii timpului liber de către 
elevi, într-un cadru natural cât mai deosebit, dar fără riscuri, sub 

supravegerea personalului competent. Acestea se organizează de regulă în  
Centrele de Agrement deţinute de către Autoritatea Nationala pentru Tineret. 

O tabără de acest fel se organizează la Arieşeni. 
 

 3.3.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR, INCLUSIV I.M.M. 
  

Resurse turistice. 
  Resursele turistice naturale sunt cele care, de-a lungul anilor s-au 
păstrat într-o formă sau alta, neatinse de activităţile umane. Prin specificul, 

conţinutul şi valoarea lor, resursele turistice naturale reprezintă pe de o 
parte, atracţii turistice, pretabile pentru vizitare, iar pe de altă parte ele pot fi 

valorificate direct în activitatea de turism ca „materie primă‖. În interiorul 



Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Parcul Natural Apuseni – zona cuprinsă în judeţul Alba (comunele: 
Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Horea, Scărişoara)   
MEMORIU GENERAL 

Pagina | 121  

 

parcului cât şi în teritoriul convergent acestuia, principalele resurse de 
interes turistic le reprezintă: 

 mediul natural, în principal relieful carstic, cu elemente de 
endocarst, (peşteri, avene, ponoare, izbucuri etc.) şi cele de exocarst 

(chei, abrupturi, lapiezuri, forme sculpurale de relief etc) în bună parte 
acoperit cu păduri; 

 modul de viaţă şi elemente de cultură şi spiritualitate a locuitorilor 

din zonă (ahitectură populară, meşteşuguri, obiceiuri, elemente de port 
popular, ocupaţii tradiţionale etc.); 

 flora şi fauna sălbatică; 

 istoria acestor locuri. 

 
 Alte activităţi turistice organizate în PNA: 

În conformitate cu politica de management promovată de către APNA, în 
interiorul PNA, inclusiv pe teritoriul cuprins în cadrul parcului din UAT-

urilor analizate, poate fi practicat numai turismul în natură, cu toate 
formele lui, mai puţin turismul de vânătoare.  Formele de bază promovate 
sunt: 

 ecoturismul (programe de observare a unor specii de faună şi floră 
sălbatică, drumeţie tematică, plimbări cu bicicletele, sănii trase de câini, 

schi de tură şi drumeţie în zăpadă, vizitarea de peşteri şi alte zone 
carstice desemnate în acest scop, etc.);  

 turismul speologic organizat (în peşteri amenajate la standarde 
moderne pentru oferirea unei experienţe deosebite unei categorii largi de 

vizitatori); 

 turismul de aventură (canyoning, speologie sportivă şi parcurgerea 

sistemelor carstice, schi free-ride, escaladă şi alpinism, căţărare pe 
gheaţă, rafting şi caiac, etc.);  

 turism de voluntariat (volunteering tourism);  

 turismul cultural şi de patrimoniu; 

 turism ştiinţific (studii şi cercetări pe diferite domenii legate de 

capitalul natural, social şi cultural al zonei); 

 turism pentru tineret (tabere pentru copii şi tineri, etc.). 

 
Totodată, pentru impactul negativ avut asupra ecosistemelor din cadrul 

PNA  următoarele forme de turism trebuie evitate sau limitate: 

 turismul de vânătoare 

 turismul cu vehicule tot-teren (motociclete, ATV-uri, snow-mobile, 
autoturisme de teren);  

 schiul de pârtie, care trebuie limitat la zonele limitrofe ale parcului; 

 turismul de masă (indiferent de forma sa); 

 camparea în spaţii neamenajate în acest sens şi/sau în număr care 

depăşeşte capacitatea de suport a acelor zone; 
 
De asemenea, din punctul de vedere al amenajărilor turistice trebuie evitate 
sau limitate următoarele activităţi: 

 construirea de drumuri noi de acces, mai ales dacă acestea trec sau se 

învecinează cu zonele de protecţie strictă sau integrală; 
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 construcţii care nu se integrează în peisaj ca şi arhitectură sau 
materiale utilizate; 

 dezvoltarea de noi pârtii de schi în interiorul parcului 

 construirea de mijloace de transport pe cablu  

 dezvoltarea de sate de vacanţă sau spaţii de campare fără ca acestea 

să dispună de infrastructura minimă (sisteme de alimentare cu apă, 
canalizare, evacuare a deşeurilor, parcări). 

 
În zonele limitrofe PNA, în primul rând în sectorul Vârtop se conturează 
realizarea unei staţiuni turistice, care să valorifice în egală măsură 

oportunităţile turismului de iarnă, prin sporturile specifice, cât şi a celui de 
vară, prin utilizarea unei infrastructuri specifice.  
Dar existenţa unei conexiuni directe între resursele turistice din interiorul şi 

cele din exteriorul PNA, presupune o strânsă colaborare între toţi factorii 
interesaţi, atât cei ai administraţiei locale, cei din domeniul turismului şi 

APNA, pentru valorificarea durabilă a intregului potenţial existent. Totodată 
creşte rolul turistic al unor comunităţi aflate în afara parcului, prin 
infrastructura turistică aflată într-o continuă îmbunătăţire pe care o deţin. 

Amintim aici satele: Gârda de Sus, Arieşeni, Galbena etc. 
În acest context aderarea la principiile Carta Europeană a Turismului 
Durabil în Arii Protejate se impune ca cea mai bună modalitate de realizare a 

unui parteneriat activ între toate părţile interesate, pentru realizarea unei 
strategii comune în dezvoltarea turismului durabil. Acest fapt ar permite o 

mai bună valorificare şi protecţie a patrimoniului natural şi cultural existent 
şi îmbunătăţirea continuă a turismului în zona protejată.  
 APNA, împreună cu comunităţile locale şi operatorii de servicii 

turistice îşi asumă rolul de a identifica elementele caracteristice regiunii şi 
obiectivele care pot fi delimitate într-o destinaţie turistică specifică, precum  

şi promovarea imaginii acestei destinaţii pe pieţele ţintă, inclusiv prin 
cooperarea cu operatorii şi organizaţiile de turism în dezvoltarea unor 
programe coerente pentru susţinerea prezenţei acestor destinaţii pe piaţa de 

profil.  
 Astăzi în zonă funcţionează peste 45 de unităţi economice, de tipul 
IMM-urilor şi persoane fizice autorizate, specializate pe activităţi turistice şi 

conexe turismului. Alături de acestea un rol important în dezvoltarea 
turismului îl au gospodăriile amenajate în scop agroturistic si alte unităţi de 

acest gen, deţinute de persoane fizice autorizate, intreprinderi familiare şi 
individuale.  
 În conformitate cu Codul CAEN, agenţii economici din această zonă 

care desfăşoară activităţi cu caracter turistic sau conexe, aparţin 
următoarelor diviziuni şi grupe: 

 55: Hoteluri si alte facilitati de cazare; grupele 551, 552, 553 şi 559  
cu - 27 operatori; 

 56: Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie; grupele 
561, 562 şi 563 cu - 12 operatori; 

 79: Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică; grupa 799, cu  - 1 
operator; 

 92: Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri; grupa 920 cu - 1 operator; 
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 93: Activitati sportive, recreative si distractive; grupele 931 şi 932 cu - 
5 operatori 

 96: Alte activitati de servicii; grupa 960, cu - 2 operatori; 
Pentru mai multe date vezi Anexele 2, 3. 
 
 

 3.3.3. STRUCTURI TURISTICE. CIRCULAŢIE TURISTICĂ 
 
 Infrastructura turistică 
A). Infrastructura de cazare existentă pe teritoriul unităţilor administrativ 
teritoriale ale jud. Alba, incluse în PNA, se află într-o continuă îmbunătăţire 

şi diversificare.  
La nivelul anului 2010, pe teritoriul administrativ al comunelor cuprinse şi 
în PNA din judeţ, capacitatea de cazare mediatizată este formată dintr-un 

număr de 131 unităţi turistice de cazare şi alimentaţie publică (cabane, 
pensiuni, vile), cu 930 camere şi un număr de aproape 2.100 de locuri de 

cazare.  
Din totalul unităţilor de cazare 11,4 % nu sunt catalogate, 68 % sunt 
catalogate  la 2 margarete/stele şi numai 20,6% sunt mai mult de trei 

stele/margarete. 
Cea mai mare concentrare de unităţi turistice de cazare este în UAT –urile 
Albac (43) şi Arieşeni (41), cele mai puţine fiind înregistrate în comunele 

Horea (8) şi Scărişoara (9). (Pentru date complete vezi Anexa 3.3.). 
 Altă formă de cazare o reprezintă locurile de campare. Astăzi în 

perimetrul PNA de pe teritoriul judeţului Alba nu sunt locuri amenajate, 
lipsind dotările necesare (toalete, cabine de duş, sistem organizat de 
evacuare a deşeurilor, garduri, parcări etc.) şi nici sistem de încasare a 

taxelor de campare. Alte spaţii de campare sunt oferite de către 
întreprinzători particulari, proprietari de pensiuni, sau localnici, pe terenuri 

proprietate personală, în zone intravilane (de exemplu, la Pensiunea Dig‘s – 
Gârda de Sus) etc. 
 Infrastructura de cazare din zonă este completată de oferta serviciilor 

de alimentaţie pubică: restaurante, baruri, terase etc., fără legătură directă 
cu spaţiile de cazare. 
De asemenea, infrastructura specifică, pentru turismul de iarnă se află în 

plin proces de extindere şi modernizare. Investiţiile aflate în curs, dar situate 
în afara limitelor parcului,  joacă rol major în dezvoltarea turismului. Ne 

referim aici la amenajările pentru practicarea schiului (pârtii amenajate, 
reţele de transport pe cablu etc), existente pe teritoriul comunei Arieşeni, în 
Satul de vacanţă Vârtop, şi la Gârda de Sus.  

 
Areale de interes turistic46; 
Arealul turistic Gârda – Scărişoara – Cheile Ordâncuşii – Poiana 
Călineasa: este arealul turistic cel mai vizitat din PNA aflat în judeţul Alba.  

Faima Gheţarului  Scărişoara este dată de blocul de gheaţă fosilă, cu o 

grosime medie de 16 m  şi un volum de 75.000 m3 (Perşoiu, 2003), care se 

                                                 
46

 Apud PMPNA 2007. p. 77-78. 
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păstrează de circa 3500 de ani (Pop şi Ciobanu, 1950). Peştera 
impresionează prin speleotemele de gheaţă care-şi modifică de la an la an 

morfologia. Peştera este amenajată pentru turişti, accesul constând într-o 
succesiune de scări de metal fixate în pereţii avenului care reprezintă 
intrarea în peşteră şi o pasarelă de jur împrejurul Sălii Mari, fixată în 

gheaţă, precum  şi o instalaţie electrică (reflector) care este pusă în 
funcţiune în momentul vizitei turistice. Peştera este deschisă publicului, iar 

vizita se face în grupuri organizate însoţite de ghid. Gheţarul Scărişoara se 
află în administrarea Consiliului Local Gârda de Sus (partea vizitabilă) şi sub 
coordonarea ştiinţifică a Institutului de Speologie „Emil Racoviţă‖ Cluj-

Napoca. 
Pe lângă Gheţarul Scărişoara, în această zonă se regăsesc şi alte obiective 
turistice importante: Cheile Ordâncuşii, Peştera Poarta lui Ionele (parţial 

amenajată turistic), Peştera Gheţarul de sub Zgurăşti, cătunul Casa de 
Piatră, Izbucul Tăuz, Sistemul carstic Coiba Mare – Coiba Mică, Izbucul 

Coteţul Dobreştilor, Platoul carstic Ocoale – Gheţar. Această zonă are o 
deosebită importanţă din punct de vedere cultural, datorită păstrării 
arhitecturii şi stilului de viaţă tradiţional. Poiana Călineasa, situată în 

apropierea locului de întâlnire al celor trei judeţe Alba, Cluj şi Bihor 
constituie o zonă tradiţională de păşunat şi prelucrare a lemnului pentru o 
parte dintre moţii din bazinul superior al Arieşului. În această zonă se 

organizează anual Târgul de la Călineasa. 
Arealul turistic Albac – Poiana Horea este situat mai departe de 

obiectivele turistice importante din PNA, dar este remarcat prin 
infrastructura turistică bine dezvoltată. Numai, în comuna Albac, care a 
obţinut recent statutul de staţiune turistică, sunt înregistrate pe paginile de 

internet specializate in turism 557 locuri de cazare în pensiuni clasificate şi 
în Horea alte 105 locuri47. 

 
Trasee turistice. 
În urma demarării procesului de reorganizare a sistemului de trasee turistice 

din PNA de către APNA, pentru un număr de 23 de trasee turistice din zona 
Padiş au fost realizate documentaţii în vederea omologarii oficiale către 
forurile competente şi sunt în curs de reamenajare în teren. Această 

procedură este în curs de desfăşurare şi pentru traseele din zona judeţelor 
Alba şi Cluj. 

Această reorganizare prevede gruparea traseelor turistice în jurul a două 
magistrale mai importante, care să traverseze zona PNA, pe crestele 
principale, de la S la N şi de la E la V. 

Cele două trasee magistrale şi principalele trasee omologate care fac legătura 
între magistrale, existente pe teritoriul jud. Alba sunt48: 
 BANDĂ ROŞIE (Magistrala 1): Stâna de Vale – Şaua Bohodei – 

Fântâna Rece – Cârligatele – Şaua Cumpănăţelul – Piatra Arsă – P-na 
Vărăşoaia – Cab. Vărăşoaia – Şesul Padiş – Depr. Bălileasa – P-na Glăvoi 

(camping „La Grajduri‖) – P-na Căput – Barsa Cohanului – Şaua Poniţa – Vf. 
Vârtop – Şaua Vârtop (Pensiunea Alpin) - Vf. Piatra Grăitoare – Şaua Tarniţa 
Bihorului – Vf. Cucurbăta Mare (Bihorul); Lungime 39,5 km; Durată 12-13 

                                                 
47  Apud http://carta.ro/cazare-albac/ 
48  http://www.cjalba.ro/rom/index.html; http://www.parcapuseni.ro/;  

http://carta.ro/cazare-albac/
http://www.cjalba.ro/rom/index.html
http://www.parcapuseni.ro/
http://www.parcapuseni.ro/
http://www.parcapuseni.ro/
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h. 
Este un traseu de creastă, de tip magistrală, care traversează Parcul Natural 

Apuseni de la N la S, leagând între ele staţiunea Stâna de Vale, platoul 
carstic Padiş (zona campingului din P-na Glăvoi) satul de vacanţă Vârtop şi 
Vf. Bihorul,  oferind posibilitatea vizitării unora dintre cele mai interesante 

obiective turistice din cadrul parcului.  
 BANDĂ ALBASTRĂ (Magistrala 2): Cabana Vlădeasa – Şaua între 

Munţi – Vf. Nimăiasa – Vf. Micău – Gardul de Piatră – Piatra Tâlharului – 
Coasta Brăiesei – Şaua Cumpănăţelul – Piatra Arsă – P-na Vărăşoaia – 
Cabana Padiş – Şesul Gârzii – Apa din Piatră – Vf. Bătrâna – P-na Călineasa 

– Capu Şanţului – Vf. Clujului – Cătun Ocoale – Pensiunea Scărişoara – Vl. 
Ordâncuşa – Gârda de Sus; Lungime 62,5 km; Durată 21 - 22 h. 
Este de asemenea un traseu tip magistrală de creastă, care leagă Cabana 

Vlădeasa – Cabana Padiş – Pensiunea Scărişoara – centru Gârda de Sus. 
Deşi este un traseu de dificultate medie, accesibil iarna pe schiuri de tură, 

cu petrecerea nopţii la cabane sau în cort,  pe ceaţă prezintă pericol de 
rătăcire, mai ales în zona Nimăiasa – Gardul de Piatră şi în zona Piatra 
Tâlharului, din cauza lipsei reperelor morfologice.  

Dintre traseele secundare omologate prin HCJ Alba nr. 174/2009  care 
includ zone ale PNA situate pe teritoriul judeţului mai pot fi amintite: 
 CRUCE ROŞIE:  

- Camping La Grajduri‖ (Glăvoi) - Vl. Cetăţilor - Piatra Secuiului - 
Culmea Chicera - Valea Gârdişoara - Casa de Piatră. 

Traseu de legătură între obiectivele turistice din zona Padiş - Glăvoi şi cele 
din zona Casa de Piatră din judeţul Alba. Accesibil tot timpul anului, iarna 
putând fi parcurs pe schiuri de tură. 

- Gârda de Sus – Valea Gârda  - Cabana „Casa Speo‖ - Mumună – 
Gheţar. 

 TRIUNGHI GALBEN:  
- Sat Pietroasa – Vl. Crişului Pietros – Între Ape – Vl. Galbenei – Vl. 
Luncşoara – Cornul Poniţa – Vl. Cobleşului – Arieşeni; Lungime 25 km; 

Durata 6 1/2 - 7 1/2 h. Este un traseu de legătură între comunele Pietroasa 
şi Arieşeni şi de acces la zona carstică a văii Galbena şi a Cheilor Galbenei. 
Dificultate medie, practicabil iarna doar pe porţiunile care urmează drumuri 

forestiere. 
 TRIUNGHI ALBASTRU:  

- Cabana Padiş - Şesul Gârzii - Valea Gârdişoara - Peştera Gura Apei - 
Peştera Şura Popii - Izbucul de la Coliba Ghiobului - Casa de Piatră -  Valea 
Gârda Seacă - Gheţarul Scărişoara; Lungime 17,5 km; Durată 5 h 

Este un traseu de legătură între Padiş şi Scărişoara, cu vizitarea carstului de 
la Casa de Piatră şi a cheilor de pe Gârdişoara şi Gârda Seacă. Drum de vale 

uşor, accesibil şi iarna cu schiuri de tură. 
 TRIUNGHI ROŞU: 
- Sat Arieşeni – Dealul Arsuri – Valea Gârda Seacă – Gheţarul Scărişoara. 

- Arieşeni – Valea Cobleşului – Poieniţa – racord la BR (magistrala I). 
 BANDĂ GALBENĂ:  
- Albac – Faţa – Sohodol – Roseşti – Costeşti – Preluca – Moara lui Ivan (BA 

Magistrala II). 
 BANDĂ ROŞIE: 
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- Gârda de Sus – Valea Gârda Seacă – Gheţar – Ocoale – Poiana Ursoaia – 
Şaua Clujului. 

 PUNCT ROŞU: 
- Cabana Scărişoara – Gheţarul Scărişoara. 
- Albac – Dealul Lămăşoi – Dealul Teiului – Albac. Este un traseu situat în 

afara limitelor PNA, la limita sud-estică al acestuia. 
 PUNCT GALBEN: 

- Arieşeni (Vanvuceşti) – Valea Vârciorogului – Cascada Vârciorog. 
 
 Despre accesibilitatea zonei  

 Accesibilitatea în zona apropiată este asigurată auto, CFR şi aerian 
prin intermediul infrastructurii naţionale şi europene, existente în zonă. 
Aceasta este dată de:  

 Coridorul IV de transport paneuropean, auto şi CFR, spre sud; 

 DN. 1 sectorul Alba Iulia Turda, in est şi sud-est; 

 Autostrada A3 - Transilvania, în partea nordică şi nord-estică a 

Munţilor Apuseni, completată cu linia ferată Episcopia Bihor – Oradea – Cluj 
Napoca – Câmpia Turzii – Teiuş - Vinţul de Jos etc.; 

 E 75:  Oradea – Deva, în partea vestică. 

 Potrivit 363/2006 (Reţele de transport) se prevede construirea unui 

drum expres care traversând M. Apuseni, va lega centrele urbane Cluj – 
Beiuş cu punctul de trecere a frontierei cu Ungaria de la Chişinău Criş. 

 Trasnsportul aerian va utiliza terminalui aeroportului naţional de la 
Cluj Napoca. 

Accesul de la acest nivel în zona turistică de pe Arieşul superior se va realiza 
utilizănd DN 75: Turda (A3) – Câmpeni – Albac – Arieşeni – Lunca: DN 76 şi 
DN 1R: Huedin (E 60) – Beluş – Horea (DN 75).  

Utilizând ca punct de plecare Oradea, accesul se poate realiza pe DN 76: 
Oradea – Beiuş – Brad – Deva (DN 7), până în localitatea Lunca după care pe 
DN 75. 

 
 

 3.4. SERVICII ECONOMICE ŞI SOCIALE 
 

3.4.1. SERVICII ECONOMICE 
 
 a). Servicii comerciale 

 După tipologia lor serviciile comerciale se împart in 

 Servicii de alimentaţie publică. Se remarcă prin adaptabilitatea la 

cerinşele cumpărătorului. Serviciile sunt oferite prin unităţi de autoservire, 
unităţi de tip „fast food‖, servicii de careting şi servicii comerciale complexe, 

care sa raspunda unor cerinte variate (de exemplu, in statiunile turistice 
sa satisfaca nevoia de hrana si agrement). 

 Servicii de vânzări en-gross şi en detail (depozite, magazine specializate 
etc.).  

 Servicii de inchiriere: închiriere automobile, materiale şi bunuri de 
folosinţă îndelungată, material sportiv/schi, televizoare, casete etc. 
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 Servicii de reparaţii: reparaţii auto, reparaţii electrocasnice, alte tipuri 

de reparaţii etc. 

 Servicii financiare: (asigurări, servicii bancare, agenţii de voaiaj etc). 

 Servicii vândute odată cu produsul (livrarea la domiciliu, retuşurile). 
Alte tipuri de servicii comerciale: livrarea mărfurilor la domiciliu, servicii de 

parking, servicii de camping turistic etc. Dacă servicii de livrare a mărfurilor 
la domiciliu nu au o relevanţă pentru faza actuală de dezvoltare a zonei, 

serviciile de parking capătă un real contur.  Acest gen de servicii sunt oferite 
gratuit de către fiecare agent turistic care asigură servicii de cazare, pentru 
proprii clienţi. Un serviciu de parking mai dezvoltat este prevăzut în cadrul 

investiţiei "Domeniul schiabil şi turistic Bubeşti – Poiana Vârtop (aflat 
actualmente în faza de aprobare a documentaţiei)  care va cuprinde, în final 
26 locuri parcare pentru autobuze/autocare şi peste 1690 locuri parcare 

pentru autoturisme. Totodată în zonele centrale ale fiecărui centru de 
comună există zone destinate parcării, chiar daca acestea nu sunt 

amenajate special. 
 
 b). Servicii de transport 

 servicii de transport public local, sunt servicii de utilitate publică locală 
care includ transportul public de persoane, transportul public de mărfuri şi 

alte tipuri de transporturi publice de interes local. Curse destinate 
transportului local circulă doar între Băiţa şi Arieşeni. 
 servicii de transport public de interes general (judeţean, zonal, naţional); 

 transportul de mărfuri şi persoane, intern şi extern; asigură 
aprovizionarea, unităţilor economice din zonă, accesul la pieţile de desfacere 

a produselor realizate în zonă şi accesul localnicilor şi a turiştilor din/spre 
centrele urbane mai apropiate. 

Ultimul tip de servicii de transport se regăsesc pe DN 75, care leagă judeţele 
Bihor de Alba. Aici circulă câteva autobuze, pe rutele: Oradea – Alba Iulia, 
Oradea – Baia de Arieş, Beiuş – Cluj Napoca, Ştei – Câmpeni.  

 PNA, inclusiv obiectivele de interes situate pe teritoriul UAT-urilor 
analizate, se află la mai puţin de 350 km faţă de centre urbane importante 
din Romania şi Ungaria, cea ce conferă o largă accesibilitate obiectivelor de 

interes turistic situate în zonă. 
1. Szeged (Ungaria) 330 km 170.000 locuitori 

2. Miscolc (Ungaria 310 km 170.000 locuitori 
3. Timişoara (Romania) 250 km 310.000 locuitori 
4. Targu Mureş (Romania) 204 km 150.000 locuitori 

5. Arad (Romania) 200 km 170.000 locuitori 
6. Debrecen (Ungaria) 170 km 210.000 locuitori 
7. Cluj Napoca (Romania) 150 km 318.000 locuitori 

8. Oradea (Romania) 120 km 200.000 locuitori 
9. Deva (Romania) 120 km 70.000 locuitori 

10. Alba Iulia (Romania) 120 km 66.000 locuitori 
11. Turda (Romania) 120 km 60.000 locuitori 
 

 transporturi turistice, în zonă se realizează utilizând aceia-şi rută de 
transport, cu ajutorul autocarelor, autobuzelor şi microbuzelor, de către 

firme specializate. Destinaţia acestora sunt: satul de vacanţă Vărtop, 
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unităţile de odihnă/cazare din zonă şi obiective turistice amenajate şi 
valorificate turistic (Gheţarul Scărişoara). 

 transportul pe cablu. Astăzi transportul pe cablu este asigurat numai în 
staţiunea Vârtop, pentru pârtiile de ski existente. Împlementarea proiectelor 
din zonă va extinde mult acest tip de servicii, în final cele 5 instalaţii de 

transport vor însuma cca. 6.200 m. 
 Reabilitarea şi modernizarea DN 1R, care face legătura cu bazinul 

Someşului Cald şi centrul urban Cluj pe toată lungimea sa, ar scurta 
semnificativ distanţele spre acest centru şi ar impulsiona dezvoltarea 
turismului în zonă, inclusiv serviciile aferente (staţii de benzină, ateliere de 

reparaţii auto, centre de închiriere a mijloacelor de transport etc). 
 

 c). Servicii de poştă şi telecomunicaţii 

 servicii poştale şi de curierat rapid sunt executate de către Poşta 

Română, prin intermediul oficiilor poştale existente în fiecare centru de 
comună şi infrastructura complementră de care dispune, sau alte firme 
specializate precum Fan Courier, Cargus 

 mesagerie internă şi externă (primire şi expediere colete), se efectuează 
prin intermediul unor agenţi economici cu acoperire naţională, care la cerere 

pot ridica coletele de la expeditor, dintr-un punct dinainte stabilit sau dintr-
un centru zonal al transportatorului.  

 corespondenţă internă şi externă, se realizează preponderent prin 

intermediul serviciilor oferite de Poşta Română, care oferă clienţilor inclusiv 
- confirmare poştală de primire; 

- confirmare poştală de primire în sistem Prioripost; 
- asigurarea trimiterilor la valoarea declarata; 

- ramburs; 
- post-restant; 
- căsuta poştală. 

- curierat rapid intern prin Express Mail Service (EMS) si Sky Pak. 
 În ultimii ani aceste servicii au cunoscut o largă dezvoltare prin 

apariţia unor noi operatori cu acoperire naţională, care acţionează la nivel 
naţional şi internaţional precum: Fan Courier, Pegasus, Urgent Curier etc. 
 Serviciile de telecomunicaţii prezente în zonă sunt: 

 servicii de telefonie fixă, asigurate de către Romtelecom şi RDS. 
Serviciile Romtelecom din zonă sunt legate la reţeaua naţională din fibră de 

optică, prin magistrala care străbate Valea Arieşului, spre vestul ţării. La 
nivelul anului 2005 în zonă erau înregistraţi un număr de 1283 abonaţi 
telefonie fixă, pe reţeaua Romtelecom. 

 servicii de telefonie mobilă asigurate de către operatori precum: 
Orange, Vodafone, Cosmote, Zapp etc. Aceştia dispun de reţele proprii de 

antene de recepţie/amplificare/retransmisie a semnalului, montate în zonă.  
 

 d). Servicii administrative  
Activităţi de servicii privind forţa de muncă: 

 În zonă există un operator a a cărui activitate, potrivit codului CAEN, 

este legată de servicii privind forta de munca – Medanamin S.R.L. din 
Scărişoara, care asigură servicii de furnizare şi management al forţei de 

muncă. Cu certitudine în viitor acest gen de activităţi va căpăta o importanţă 



Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Parcul Natural Apuseni – zona cuprinsă în judeţul Alba (comunele: 
Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Horea, Scărişoara)   
MEMORIU GENERAL 

Pagina | 129  

 

sporită, având în vedere potenţialul de creşterea a turismului si a serviciilor 
conexe în zonă, fapt ce favorizează şi alte genuri de activităţi, precum: 

 Activităţi ale agenţiilor turistice şi a turoperatorilor, alte servicii de 
rezervare şi asistenţă turistică. 

 Activităţi de investigaţie şi protecţie . 

 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri: 

- activităţi de curăţenie; 
- activităţi de întreţinere; 

- activităţi de servicii suport combinate. 

 Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi şi servicii 

(organizare expoziţii, târguri şi congrese): 
 În cadrul serviciilor administrative, pentru cunoaşterea şi 
popularizarea potenţialului turistic al Apusenilor un rol important îl joacă 

organizrea anuală, la începutul lunii septembrie a Târgului de turism de la 
Albac, manifestare de prestigiu ajunsă în 2010 la cea de -a şasea ediţie. 

Târgul este organizat de catre Consiliul Judetean Alba si de Autoritatea 
Nationala pentru Turism.  
 Tot la acest capitol putem aminti amenajarea în cadrul staţiunii de la 

Arieşeni – Vârtop, a unei baze salvamont moderne, care dispune şi de un 
cabinet medical bine dotat. Tot aici în cadrul proiectului "Domeniul schiabil 
şi turistic Bubeşti – Vârtop‖ este prevăzută organizarea a unei scoli de 

iniţiere in practicarea schiului. 
 

 e). Servicii pentru dezvoltarea afacerilor 
 - în zona de interes nu sunt organizate incubatoare de afaceri, 
asociaţii profesionale şi centre zonale pentru valorificarea produselor din 

zonă. 
 

 f). Servicii financiar-bancare 
 -  filiale, puncte de lucru sau bancomate (Arieşeni) ale unor bănci din 
Alba Iulia; 

 - unităţi/servicii de sigurări 
 - caserii (administraţiile locale, composesorate); 
 

 3.4.2. SERVICII SOCIALE  
 Potrivit OG. 68/2003  Serviciile sociale pot fi servicii sociale cu 
caracter primar si servicii sociale specializate, ambele categorii avand 

caracter proactiv. 
 La nivelul fiecărei primării sunt organizate servicii sociale cu caracter 
primar care gestionează şi urmăresc situaţia şi problemele persoanelor 

defavorizate, potrivit legii . 

 Serviciile sociale cu caracter primar au drept scop prevenirea sau 

limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la 
marginalizare sau excluziune socială. Principalele servicii de acest tip 

asigură  activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de 
grup;  măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială; activităţi şi 
servicii de consiliere etc. 

 Serviciile sociale specializate au ca scop menţinerea, refacerea sau 
dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie 
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sociala. Din această categorie fac parte serviciile de: recuperare şi reabilitare; 
suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate;  asistenţă şi 

suport pentru persoanele vârstnice;  mediere socială;  ingrijire social-
medicală pentru persoanele aflate în dificultate etc. Pentru moment în zonă 
nu sunt funcţionale acest tip de servicii. 

  
 3.4.3. ÎNVĂŢĂMÂNT 
Reţeaua scolară şi dotările existente:  
 La nivelul anului 2010 reţeaua unităţilor de învăţământ49  din cadrul 
comunelor cuprinse parţial în PNA dispunea de un număr de 50 unităţi, 

dintre care:  

 12 - grădiniţe cu program normal 

 30 - şcoli primare (cu clasele I – IV), din care 8 au fost desfiinţate după 
2005, şi trecute în conservare sau au  primit o altă destinaţie, din lipsă de 

elevi. 

 6 - şcoli gimaziale, dintre care 3 sunt la nivel de structuri şcolare 

 2 - unităţi scolare cu statut de grup şcolar: 
o Grupul şcolar agomontan "ŢARA MOŢILOR" – Albac, care cuprinde 

invatamant prescolar (4 grupe), invatamant primar (10 clase), invatamant 
gimnazial (6 clase), şi liceu (6 clase).  

o Grupul şcolar de turism – Arieşeni. 
 

La nivelul anului 2009 învăţământul şcolar din cele 5 unităţi 

administrative era facilitat de existenţa unui număr de: 

 105 săli de clase şi cabinete şcolare; 

 10 laboratoare şcolare; 

 1 sală nouă de sport în localitatea Albac. 

 
 Pentru viitor, datorită potenţialului de dezvoltare turistică şi a 

politiciilor de mediu, în contextul unei dezvoltări durabile, se poate anticipa 
cresterea importanţei acestor două centre de pregătire a tinerilor atât pentru 

zona propriu-zisă cât şi pentru arealele limitrofe. În ce priveşte dotarea 
tehnică, aceasta e de abia la început, necesitând o îmbunătăţire a dotărilor 
cu materiale didactice, bibliografie specifică pentru elevi, dotarea 

laboratoarelor şi  un internat pentru elevii externi. 
 

 3.4.4. SĂNĂTATE – SERVICII MEDICALE 

 Infrastructura medicală şi de sănătate existentă la nivelul anului 2009 

cuprindea: 
- dispensare medicale existente în localităţile reşedinţă de comună; 

Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Horea şi Scărişoara s-au desfiinţat.  Locul 
acestora a fost luat de către cabinetele medicale ale medicilor de familie 
- cabinete medicale ale medicilor de familie se regăsesc în fiecare din cele 

5 centre comunale50. 

                                                 
49 http://personal.albanet.ro/ 
50   http://www.news20.ro/clinici_ALBA 
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- cabinet stomatologic se găseşte în localitatea Gârda de Sus. Pentru 
rezolvarea unor probleme stomatologice locuitorii din zonă trebuie să apeleze 

la unul din cele 6 cabinete de specialitate din oraşul Câmpeni. 
- Servicii farmaceutice sunt oferite de către farmaciia privată din Albac. 
- Serviciile sanitar veterinare51 sunt asigurate ce cele două Cabinete 

medical veterinare individuale, existente în localităţile Albac (Str. Horea, nr. 
34-35, cp 51700) şi Gârda de Sus (Str. Izvoare, nr. 9, cp 517310), sau la 

cabinetele de profil din oraşul Câmpeni. În zonă nu sunt farmacii veterinare, 
pentru asigurarea cu medicamente cetăţenii trebuind să se aprovizioneze de 
la una din cele trei farmacii veterinare existente în oraşul Câmpeni. 

- Personalul medical din cele cinci comune este format din 5 medici de 
medicină generală şi 7 cadre cu pregătire medie, precum şi de 2 medici 
veterinari şi personalul cu pregătire medie aferent. 

 

 3.4.5. CULTURĂ 
 Infrastructura culturală a unităţilor administrativ teritoriale din 

judeţul Alba, cuprinse în cadrul PNA se bazează pe existenţa a: 

 cămine culturale şi cluburi; 

 biblioteci – aceste servicii sunt asigurate de către cele 5 biblioteci 
comunale şi un număr de 8 biblioteci şcolare. Menţionăm că cea mai veche 

bibliotecă din zonă este Biblioteca publică Albac, înfiinţată de către ASTRA la 
începutul sec. al XX - lea. În 1913 biblioteca avea un număr de 36 de 
volume52. 

 
Alte obiective culturale de interes local: 
o colecţii etnografice în localităţile Albac, Gârda de Sus - Gheţar, Scărişoara 

şi Arieşeni - Patrahăiţăşti. Colecţia etnografică din Gârda de Sus a fost 
amenajată într-o casă veche tradiţională, moţească, cu cerdac şi pivniţe.  

o expozitii cu vânzare de obiecte artizanale din lemn: tulnice, doniţe, 
ciubare, fluiere, pahare; oraganizate pe lângă aceste muzee sau cu prilejul 
unor evenimente locale tradiţionale (Ziua Lemnarului de la Horea – 

Mătişeşti), târguri de turism organizate în zonă etc. 
o ansambluri artistice şi interpreţi în zonă 

Sărbători populare şi evenimente culturale zonale şi locale 
1. ―Târgul de dat‖ din Poiana Calineasa (14 iulie ); 
2. Târgul de fete de pe Muntele Gaina - manifestare folclorica tradiţională ce 

reuneşte locuitorii din zona Muntilor Apuseni. Manifestarea se desfăşoară 
în jurul datei de 20 iulie, de Sf.Ilie al fiecarui an. ( este cea mai mare 
sarbatoare traditionala romaneasca in aer liber). 

3. Ziua lemnarului din Munţii Apuseni" - manifestare organizată în satul 
Mătişeşeti, comuna Horea. Este şi prilej de a-i cunoaşte pe moţi la ei 

acasă şi de a " târgui" produse de artizanat din lemn specifice. 
4. Serbările Zăpezii, organizată pe partiile de la Arieşeni-Vârtop, în fiecare an 

în a doua parte a lunii februarie;   

 

                                                 
51      http://cmvro.pragma.ro/cmvro 
52  Revista Transilvania, nr. 1448/1913, anexa XII, p. 296. 
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4. COOPERARE INTERCOMUNALĂ (CIC) 
 
 În situaţia în care resursele silvice, implicit exploatarea fondului 

forestiere a scăzut semnificativ, datorită diminuării suprafeţelor exploatabile 
şi a includerii unor mari suprafeţe în zonele protejate ale PNA, tendinţele de 
dezvoltare a zonei se circumscriu tot mai mult dezvoltării turismului. În 

acela-şi timp creşterea animalelor şi agricultura de subzistenţă practicată în 
zonă se află în declin. În aceste condiţii se impune găsirea acelor elemente 

comune care să susţină dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 Potrivit legislaţiei în vigoare ( Legea nr. 215/2001, republicată şi Legea  
nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare) – unităţile 

administrativ-teritoriale au dreptul să colaboreze şi să coopereze în scopul 
realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional 
ori al furnizării în comun a unor servicii publice prin constituirea, în condiţiile 
legii şi în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, a 
unor asociaţii de dezvoltare intercomunitară, a căror înregistrare, organizare 

şi funcţionare este reglementată prin O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii 
şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.  

 Totodată, potrivit Ghidului privind infiinţarea şi managementul 
raportul dintre asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, se bazează pe 
principiul autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în 
rezolvarea problemelor de interes comun.  Aceste asociaţii au ca  obiect de 
activitate serviciile comunitare de utilităţi publice se constituie prin asocierea 
voluntară a unităţilor administrativ-teritoriale interesate, sunt autorizate în 
baza unor mandate speciale şi acţionează sub propria responsabilitate pentru 
satisfacerea nevoilor colectivităţilor locale cu privire la furnizarea/prestarea 
fără discriminare a serviciului/serviciilor de utilităţi publice. Ele  îşi asumă şi 
exercită, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, 
toate competenţele, atribuţiile şi responsabilităţile ce revin autorităţilor 
administraţiei publice locale pe domeniul strict al serviciului/serviciilor care i-
a/i-au fost transferat/transferate în responsabilitate, în baza mandatelor 
speciale acordate de unităţile administrativ-teritoriale membre. 
 Plecând de la aceste dispoziţii legale cu caracter general şi ţinând cont 

de particularităţile şi caracteristicile serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
modificată şi completată prin O.U.G. nr. 13/2008, introduce o serie de 

derogări şi aduce o serie de precizări referitoare la rolul, atribuţiile şi 
responsabilităţile asociaţiilor de dezvoltare intecomunitară în furnizarea / 
prestarea serviciilor de utilităţi publice, respectiv în dezvoltarea sistemelor de 
utilităţi publice aferente, precum şi la modul de constituire, organizare, 

înregistrare şi funcţionare a asociaţiilor al căror obiect de activitate sunt 
serviciile de utilităţi publice.  
În acest context cele 5 UAT-uri care fac obiectul acestei analize pot să-şi 

constituie propriile structuri de cooperare intercomunală sub forma 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, vizând o problematică largă, cu 
impact asupra dezvoltării locale. 

Primul pas în structurarea unor acţiuni de cooperare intercomunală în zonă, 
cu impact direct asupra mediului a fost încheierea unor contracte de 

parteneriat începând din 2007, de către Serviciului Public "Gospodărie 
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Comunală" Câmpeni, cu localităţile: Sohodol, Vadu Moţilor, Albac, 
Scărişoara, Gârda de Sus, Arieşeni şi Bistra. Acest parteneriat s-a finalizat 

în 2010 cu înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Salubritate 
Apuseni", a cărui obiect de activitate sunt serviciile de utilităţi publice – 
respectiv prestarea serviciului de salubritate. Asociaţia cuprinde un număr 

de 11 localităţi, respectiv oraşul Câmpeni şi comunele Sohodol, Vadu 
Moţilor, Albac, Scărişoara, Gârda de Sus, Arieşeni, Horea, Poiana Vadului, 

Vidra şi Avram Iancu.  
Având în vedere prevederile legale existente  consiliile locale membre ale 
Asociaţiei "Salubritate Apuseni" au hotărât înfiinţarea unui operator regional 

pentru prestarea serviciului de salubritate, operatorul sub forma unei 
societăţi comerciale cu rãspundere limitată, având ca acţionari consiliile 
locale membre ale Asociaţiei "Salubritate Apuseni". 

Alte proiecte de cooperare intercomunală în care sunt implicate comunitaţile 
din zonă sunt: 

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba (2009), realizată 
sub patronajul Consiliului Judeţean Alba, sub denumirea de Sistem de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Alba. 
 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Gârda – Arieşeni”, realizată 
între administraţiile celor două comune.  

 Societatea comercială „Arieşeni – Alba” S.A., ralizată prin asocierea 
Consiliilor locale Albac, Arieşeni, Gârda de Sus şi Scărişoara, alături de 

Consiliul Judeţean Alba. Obiectul de activitate al acestei societăţi îl 
constituie administrarea şi susţinerea de activităţi economice, servicii 
administrative asociate turismului şi din domeniul activităţilor sportive, 

recreative şi culturale. 
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5.CONTEXTUL SUPRATERITORIAL 
 
 Contextul suprateritorial în care se situează teritoriul analizat este 
marcat de 2 

componente plasate la scară supranaţională – continentală – şi, respectiv, la 
scară supraregională. 

 În  primul caz amintim situarea arealului în apropierea a două 
magistrale de transport cu semnificaţie şi potenţial continental: autostrada 
„Transilvania‖ (Borş – Oradea – Cluj – Turda – Braşov) în nord şi DE 79 în 

sud-vest, precum şi acces la Coridorul IV paneuropean. Totodată amintim 
aparteneţa PNA la un vast spaţiu de convergenţă şi cooperare trans-
frontalieră, în cadrul Euroregiunii Dunăre - Criş - Mureş - Tisa (DKMT). 

 Pe de altă parte PNA, inclusiv teritoriul cuprins în cadrul Judeţului 
Alba, este situat într-un punct de convergenţă dintre două regiuni de 

dezvoltare cu un important potenţial de creştere economică: Regiunea de 
Dezvoltare – Centru şi Regiunea de Dezvoltare  – Nord-Vest.  
  

CORIDOARE DE TRANSPORT 
 Accesibilitatea zonei este o condiţie primordială pentru dezvoltarea 
durabilă şi accesibilitatea centrele de polarizare zonale, naţionale şi 
europene. Prezenţa coridoarelor de transport, varietatea şi starea acestora 

condiţionează totodată varietatea mijloacelor de transport utilizate, sporirea 
vitezelor şi capacităţilor de trafic realizate. 

 
 LA NIVEL ZONAL 
 Potrivit legii 363/2006 – Reţele de transport, infrastructura majoră de 

transport care faciliteazi accesul spre zona Munţilor Apuseni şi în imediata 
apropiere a acestora este formată din: 

 Coridorul paneuropean de transport multimodal, format din: 

▪ Autostrada Nădlac - Arad - Timişoara - Lugoj - Deva - Sibiu - 
Piteşti - Bucureşti - Lehliu - Feteşti -Cernavodã – Constanţa, ce suprapune 

în partea sudică a Munţilor Apuseni drumul european E68; 

▪ Reţeaua feroviară: Curtici - Arad - Simeria - Vinţu de Jos - Alba 
Iulia - Coşlariu - Copşa Micã - Braşov -Ploieşti - Bucureşti - Feteşti - 

Medgidia – Constanţa.  

 Autostrada "Transilvania" (A3) Râşnov – Braşov – Făgăraş – Sighişoara 

– Câmpia Turzii – Cluj Napoca – Zalău – Oradea; surapune parţial actualul 
drum european E 60 şi E81. 

 Drumul expres: Sebeş – Alba Iulia – Aiud – Câmpia Turzii (E81) 

 Drumul expres: Oradea - Beiuş – Deva, ce va suprapune actualul 

drum european E79 (DN 76). 

 Linia ferată:  Halmeu - Satu Mare - Oradea - Poieni - Cluj-Napoca - 

Apahida - 
 Coşlariu. 
 Pentru transportul aerian se pot utiliza terminalele aeroportuare 

naţionale de Arad, Cluj Napoca, Oradea, Tărgu Mureş şi Sibiu. Situate la 
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distanţe cuprinse între 120 km (Alba Iulia, Deva, Oradea) şi 200 km (Arad, 
Tărgu Mureş etc.). 

 LA NIVEL LOCAL 
 Principalele reţele de transport la nivel local sunt drumurile naţionale 
care traversează zona, asigurând legăturile cu principalele coridoare de 
transport: 

 DN 75,  care leagă judeţele Bihor şi Alba, traversând pe limita sudică a 
parcului, face legătura cu E81 la Turda în jud. Cluj şi prin intermediul DN 
74 şi 74 A, cu Alba Iulia (E 81) şi Sebeş (Coridorul IV paneuropean) în jud. 

Alba şi cu Lunca -  Beiuş (E 79), în jud. Bihor.  
 Prin intermediul DN 1R se realizează legătura dintre  Huedin şi Albac 

(DN 75) , prin Beliş. În Huedin acesta se racordează la E1/ A3 (Autostrada 
Transilvania).  
  

 REGIUNI DE DEZVOLTARE VECINE 
 Amplasamentul zonei analizate se găseşte într-o zonă de convergenţă 
dintre 2 regiuni de dezvoltare ale României; Regiunea de Dezvoltare – Centru 
şi Regiunea de Dezvoltare  – Nord-Vest.  

 Privită ca o structură distincă, zona Parcului Natural Apuseni, aflată 
pe teritoriul judeţului Alba supusă acestei analize, este parte integrată în 

cadrul Regiunii de Dezvoltare Centru, regiune în a cărei componenţă intră şi 
jud. Alba. Dar ca parte componentă a unui întreg, reprezentat de Parcului 
Natural Apuseni, zona este integrată unei structuri administrative şi 

economice mult mai largi, care pe lângă Regiunea Centru mai cuprinde şi 
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest şi  Regiunea de Dezvoltare Vest.  

Prin intermediul acestor regiuni zona Munţilor Apuseni, în particular PNA, 
este inclusă într-o serie de proiecte şi programe transfrontaliere, de o 
deosebită importanţă, precum: agricultură, probleme de mediu, de 

dezvoltare a comunităţilor locale, a infrastructurii de transport şi 
telecomunicaţii, turismului şi comerţului etc. 
 

 Regiunea  de Dezvoltare Nord-Vest53 cuprinde zona de nord-vest a 
României, înglobând actualele judeţe Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, 

Maramureş, Satu Mare şi Sălaj. Cu o suprafaţă de34.159 km² (14,3% din 
teritoriul României) şi o populație de 2.737.400 locuitori (12,6% din 
populația totală a țării în 2005) având o densitate medie de 80,1 

locuitori/kmp această regiune cuprinde trei zone metropolitane: Cluj 
(310,194 locuitori), Oradea (206.223 locuitori) şi Baia Mare (140,937 

locuitori), oraşe situate la distanţe cuprinse între 136 km (Satu Mare) şi 65 
km (Cluj Napoca) de parc. Alături de aceste centre metropolitane Regiunea 
de Nord Vest cuprinde alte 9 centre urbane cu o populaţie cuprinsă între 

20.000 şi 100. 000  de locuitori: Zalău (62.927), Bistriţa (86.109), Turda 
(55.887), Câmpia Turzii (26.394), Gherla (22.092) etc., constituind un 

potenţial important pentru dezvoltarea turismului în zona Munţilor Apuseni, 
inclusiv pe Arieş. 
 Înfrastructura de transport a zonei  cuprinde 7 drumuri europene ( 

E60 – Ungaria – Oradea – Cluj – Brasov – Bucuresti; E576 – Cluj-Napoca – 

                                                 
53 http://www.nord-vest.ro/ 
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Dej; E81 – Satu Mare – Zalau - Cluj -Napoca – Brasov – Bucuresti; E79 – 
Oradea – Deva; E671 – Oradea – Arad – Timisoara; E58 – Cluj-Napoca – Dej – 

Bistrita - Baia Mare - Vatra Dornei), la care se adaugă autostrada Brasov-
Borş, ce va lega Ungaria cu centrul ţării. Infrastructura de transport aerian 
este structurată în jurul a 4 aeroporturi: Cluj-Napoca, Oradea, Baia-Mare şi 

Satu-Mare, cel de la Cluj Napoca fiind al treilea aeroport internaţional al 
României. 

 Cooperarea transfrontalieră la nivelul acestei regiuni se realizează 
prin; Programul de Cooperarea Transfrontaliera IEVP Ungaria – Slovacia – 
Romania – Ucraina 2007-2013 si Programul European de Cooperare 

Teritoriala Ungaria-Romania 2007-2013. La baza acestei cooperări se 
numără activitatile care incurajeaza transferul de cunostinte si know-how, 
dezvoltarea activitatilor economice transfrontaliere, exploatarea potentialului 

transfrontalier in domenii precum educatia/formarea şi sănătatea, 
gestionarea in parteneriat a problemelor de mediu şi a unor ameninţări 

comune.  
   
 Regiunea de Dezvoltare Centru54 cuprinde partea centrală a României, 

respectiv Judeţele din Transilvania Intracarpatică: Alba, Braşov, Covasna, 
Harghita, Mureş şi Sibiu. Are o suprafaţă de 34.100  km², reprezentand 14,3 

% din teritoriul Romaniei şi o populaţie  de 2 530,8 milioane locuitori, la 
sfarsitul anului 2006, densitatea fiind de 74,2 loc./ kmp, cu o pondere a 
populaţiei urbane de 59,8 %. Cele mai populate oraşe sunt  Braşov 

(278.048), Sibiu (154.548), Tărgu Mureş (150.041), cu peste 100.000 de 
locuitori. Palierul de 50.000 – 100.000 locuitori este ocupat de oraşe 

precum: Alba Iulia (66.369 locuitori), Sf. Gheorghe (61.541 locuitori) şi 
Mediaş, cu 52.559 locuitori. 
  Înfrastructura de transport cuprinde include Coridorul IV 

paneuropean de transport şi autoatrada Transilvania (Braşov – Borş), alături 
de drumurile europene: E 68 şi E81 (DN1 şi DN7) care asigură legătura cu 
vestul Europei şi E 60 (DN 13 şi DN 15) ce străbate regiunea pe diagonala 

SE - NV şi face legătura între Braşov şi Cluj prin Târgu Mureş spre şările 
Europei Centrale şi de Vest. Estul regiunii este traversat de DN 11 şi DN12 ( 

E 574 respectiv E 578), primul făcând legătura dintre Regiunii Centru cu 
Moldova.  
 Economia Regiunii Centru are un profil preponderent industrial, 

evidenţiat atât de contribuţia ridicată a industriei la formarea produsului 
intern brut cât şi de ponderea populaţiei ocupate in sectorul secundar.  
 Documentele programatice de dezvoltare a acestei regiuni fac din 

turism unul din cele mai dinamice sectoare economice, reuşind să atragă 
1,164 milioane turişti cazaţi in structurile de primire turistică, devenind 

prima regiune a ţării ca destinaţie turistică. Principalele forme de turism 
practicate in Regiunea Centru sunt turismul montan, turismul balnear, 
turismul cultural si agroturismul. În cadrul acestui potenţial de dezvoltare 

poate fi inclusă şi zona studiată, din cadrul PNA, cât şi arealele adiacente. 
  

                                                 
54 http://www.adrcentru.ro/ 
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 Regiunea de dezvoltare vest55 este formată din judeţele Arad, Caraş-
Severin, Hunedoara şi Timiş, deşi nu se învecinează direct cu teritoriul 

geografic analizat poate juca un rol important în dezvoltarea sa. Regiunea 
vest este o zonă de confluenţă culturală şi economică, situată la graniţa cu 
republicile Serbia şi Ungaria, tritoriul său fiind străbătut de importante căi 

de comunicaţie europene, terestre navale şi aeriene. Totodată regiunea face 
parte din Euroregiunea Dunăre - Criş - Mureş - Tisa (DKMT), care implică 

judeţele Regiunii Vest, patru comitate din Ungaria şi Regiunea autonomă 
Voivodina din Serbia. Regiunea Vest are o suprafaţă de 32.034 kmp (13,4% 
din suprafaţa ţării) şi o populaţie de 1.921.700 locuitori (8,95% din populaţia 

României la 1 iulie 2009). Principalele centre urbane sunt: Timişoara 
(312.113 loc.);  Arad ( 165.477 loc.); Reşiţa (83.115 loc.); Hunedoara (71.257 

loc) şi Deva (66.471 loc.), reprezintă un uriaş potenţial turistic şi economic, 
situat în interiorul unei izocrone (linie care uneşte punctele egal depărtate în 
timp de un punct dat ) cuprinsă între 152 km (Reşiţa), şi 77 km (Deva), 

centrele urbane Timişoara şi Arad fiind situate la 145, respectiv 122 km de 
Arieşeni. Alături de aceste oraşe reţeaua urbană a regiunii mai cuprinde şi 
alte  oraşe cu o populaţie de peste 30.000 locuitori: Petroşani (45.195 loc), 

Lugoj (44.570 loc.), Lupeni (31.642 loc.). 
 Regiunea de Dezvoltare Vest este tranzitată de către Coridoarele TEN-T 

4 şi 7 din care face parte şi autostrada M5, al cărei tronson Szeged-Nădlac-
Arad-Timişoara este în construcţie. Infrastructura de transport este 
completată cu două aeroporturi internaţionale : Timişoara şi Arad, ultimul 

dispunând şi de facilităţi de transport aerian tip cargo.  
 În privinţa dezvoltării economice Regiunea Vest este  într-o continuă 

creştere, cu rezultate economice superioare mediei naţionale, fiind situată pe 
locul doi, după Regiunea Bucureşti-Ilfov.  
 

  
 
  

                                                 
55 http://www.adrvest.ro/index. 
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ANEXA 1 
 
 

FIRME DIN APUSENI 

Nr. 

crt 
NUME FIRMĂ LOCALITATE 

COD 

CAEN 
Obiect de activitate 

ALBAC 

1 ALPIN TREK S.R.L.  552 Facilitati de cazare pentru 

vacante si perioade de scurta 

durata  

2 AND CERBUL S.R.L.  021 Silvicultura si alte activitati 

forestiere  

3 ANDREICA OIL S.R.L.  467(1) Comert cu ridicata al 

combustibililor solizi, lichizi si 
gazosi al produselor derivate  

4 APUSENI ADVENTURE S.R.L. ALBAC 559 Alte servicii de cazare 

5 BONNE SEJOUR S.R.L.  551  Hoteluri si alte facilitati de 

cazare similare  

6 CIPRIAN TRANS S.R.L.  467(3) Comert cu ridicata al 

materialului lemnos si de 

constructii.  

7 CLAUDEL TURISM S.R.L. Faţa 552 Facilitati de cazare pentru 
vacante si perioade de scurta 

durata  

8 CLAUS TOLOMEU S.R.L. Costeşti 22 Exploatare forestieră 

9 CONSUMCOOP ALBA S.Coop.  471 Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 

tutun  

10 CRIS S.R.L-  412(0) Lucrari de constructii a 

cladirilor rezidentiale si 

nerezidentiale 

11 DOBRA ALBAC S.R.L.  161(0) Taierea si rindeluirea lemnului  

12 FELY VISS S.R.L.  471 Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 

tutun  

13 GAYU S.R.L.  552 Facilitati de cazare pentru 

vacante si perioade de scurta 

durata  

14 HANUL GEORGIANA S.RL.  552 Facilitati de cazare pentru 
vacante si perioade de scurta 

durata  

15 KYSS TRANS S.R.L.  161(0) Taierea si rindeluirea lemnului  

16 L & R MORAR TURISM S.R.L.  553 Parcuri pentru rulote, 

campinguri si tabere  

17 LA COSTEL S.R.L.  563 Baruri si alte activitati de 
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servire a bauturilor  

18 LA RĂSCRUCE S.R.L.  161(0) Taierea si rindeluirea lemnului.  

19 LIA ARIEŞUL S.R.L. Bărăşti 236 Fabricarea articolelor din 

beton, ciment si ipsos 

20 M.SPORT S.R.L.  452 Intretinerea si repararea 
autovehiculelor.  

21 MIHA SERV S.R.L.  494 

(1) 

Transporturi rutiere de marfuri  

22 NIC & IOAN S.R.L. Ruseşti 461(3) Intermedieri in comertul cu 

material lemnos si materiale de 

constructii 

23 OCOLUL SILVIC HOREA ALBAC 021  Silvicultura si alte activitati 

forestiere  

24 ORIENT TUDOR S.R.L.  471(9) Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 

tutun  

25 PAULLUS GALBA S.R.L.  464(2) Comert cu ridicata al 

imbracamintei si incaltamint  

26 PENSIUNEA IZVORUL 
ARIEŞULUI  

Izlaz 559(0) Alte servicii de cazare  

27 RÂUL MARE S.R.L.  471 Comerţ Comert cu amanuntul 

in magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 
tutun  

28 ROBERT TRANS S.R.L. Faţa Albă 494(1) Transporturi rutiere de mărfuri 

29 RUNCU – BRADU S.R.L. Faţa 161 Taierea si rindeluirea lemnului. 

30 TANŢA S.R.L.  563 Baruri si alte activitati de 

servire a bauturilor  

31 ULISE ANDRA S.R.L.  161 Taierea si rindeluirea lemnului.  

32 VÎRCIU S.R.L.  471 Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 

tutun.  

ARIEŞENI 

1 ALPIN SKI SPORT ARIEŞENI 

SRL 

Bbubeşti 9319 Alte activităţi sportive 

2 ALPIN SKI SPORT VÂRTOP 
S.R.L 

Bubeşti 9319 Alte activităţi sportive 

3 ARIEŞENI SKI RESORT  931(1) Activităţi ale bazelor sportive 

4 ARIEŞENI SKI RESORT S.R.L.  931(1) Activităţi ale bazelor sportive 

5 ARIEŞENI TURISM S.R.L. Bubeşti 799(0) Alte servicii de rezervare si 

asistenta turistica  

6 ARISTUR CÂMPENI S.R.L. Bubeşti 551(0) Hoteluri si alte facilitati de 

cazare similare  
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7 ASCUNZĂTOAREA 

HAIDUCILOR 

 552 Facilitati de cazare pentru 

vacante si perioade de scurta 
durata  

8 BĂI MOŢEŞTI S.R.L.  960(4) Activitati de intretinere 

corporală 

9 BOLOBACA S.R.L. Ştei 022(0) Exploatare forestieră 

10 BUHA S.R.L.  563(0) Baruri si alte activitati de 

servire a bauturilor  

11 C.I.E.P.S. S.R.L.  471(1) Comert cu amanuntul in 
magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 

tutun  

12 CLAU INSTAL S.R.L.  471(1) Comert cu amanuntul in 
magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 

tutun  

13 CONTUR CRIS S.R.L.  552 Facilitati de cazare pentru 
vacante si perioade de scurta 

durata  

14 CRAMA MOŢILOR ARIEŞENI  561 Restaurante 

15 DENISA MARILEN S.R.L. Bubeşti 563 Baruri si alte activitati de 

servire a bauturilor  

16 GIANI BUBEŞTI Bubeşti 467(3) Comert cu ridicata al 

materialului lemnos si al 

materialelor de constructii si 
echipamentelor sanitare  

17 HAPPY TOUR ROMANIA S.R.L. Galbena 559(0)  Alte servicii de cazare  

18 KARMA  TURISM S.R.L. Bubeşti 552(3) Alte mijloace de cazare 

19 KARRTOUR S.R.L.  559 Alte servicii de cazare 

20 KREUTZNEAR S.R.L.  412  Lucrari de constructii a 

cladirilor rezidentiale si 

nerezidentiale  

21 LĂPUŞENI TURISM S.R.L.  559 Alte servicii de cazare 

22 MAGDAFARM S.R.L.  471(1) Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si 

tutun  

23 MIDEEA PLUS S.R.L.  563 Baruri si alte activitati de 

servire a bauturilor  

24 MIPAS GROUP S.R.L.  471(1) Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 

tutun  

25 MIPAS GRUP S.R.L.  521(0) Depozitari  

26 MONTANA GOLD S.R.L. Ocoale 559(0)  Alte servicii de cazare  
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27 PARC EOLIAN ARIEŞENI S.R.L.  351 Prodc. şi transport energ. 

electrică 

28 ROXIMAR ARIEŞENI S.R.L.  521(2) Comerţ cu amănuntul în 

magazine nesspecializate, cu 

vânzare predominantă de 

produse nealimentare 

29 SOLARY TOUR S.R.L.  559 Alte servicii de cazare 

30 TIB & NIC S.R.L.  473 Comert cu amanuntul al 

carburantilor pentru 

autovehicule in magazine 
specializate  

31 TUDOR ARIEŞENI S.R.L.  551 Hoteluri  si alte facilitati de 

cazare similare 

32 VILIDOM S.R.L.  471(1) Comert cu amanuntul in 
magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 

tutun  

33 VIO MAR S.R.L. Bubesti 471(1) Comert cu amanuntul in 
magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 

tutun  

GÂRDA DE SUS 

1 ABIL CONS S.R.L.  711(2) Activitati de inginerie si 

consultanta tehnica legate de 

acestea  

2 AIMARIVON S.R.L. Mumună 471(1) Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 

tutun  

3 ALUNUS FOREST S.R.L. Izvoarele 161 Taierea si rindeluirea lemnului  

4 BIHARIA S.R.L.  471(1) Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si 

tutun  

5 C-TIN CONSTRUCT S.R.L.  412(0) Lucrari de constructii a 

cladirilor rezidentiale si 

nerezidentiale  

6 CAPY COMPLEX SERVICE 

S.R.L. 

 412(0) Lucrari de constructii a 

cladirilor rezidentiale si 

nerezidentiale  

7 COMPANI FAM S.R.L.  021 Silvicultura si alte activitati 

forestiere  

8 CONSUMCOOP GÂRDA DE 

SUS 

 521(1) Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si 

tutun 
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9 D & D LAZEA S.R.L.  702(2) Activitati de consultanta pentru 

afaceri si management  

10 DANCORNEL S.R.L. Dealu 

Frumos 

161 Taierea si rindeluirea lemnului  

11 DIGS S.R.L.  559 Alte servicii de cazare  

12 ECOHERBA S.R.L.  462(2) Comert cu ridicata al florilor si 

al plantelor  

13 EXCELENT CONSTRUCT S.R.L. Dealu 

Frumos 

412(0) Lucrari de constructii a 

cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale  

14 FELIX COMSERVICE S.R.L.  551 Hoteluri  si alte facilitati de 

cazare similare 

15 LA RĂSCRUCEA LUI ROMAN   021 Silvicultura si alte activitati 
forestiere  

16 MOARA CU NOROC Dealu 

Frumos 

559(0) Alte servicii de cazare 

17 MONTANA GOLD S.R.L. Ocoale 559(0) Alte servicii de cazare 

18 PASMIR DOR S.R.L. Ocoale 161 Taierea si rindeluirea lemnului  

19 ROMTUR ARIEŞ S.R.L. Izvoarele 559(0) Alte servicii de cazare 

20 ŞTEFY RALUNI S.R.L.  471(1) Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 

tutun  

HOREA 

1 ADYSTA CONSTRUCT S.R.L.  412(0) Lucrari de construcţii a 

clădirilor rezidenţiale şi 

nerezidentiale 

2 ALPIN URSOAIA S.R.L.  932 Alte activitati recreative si 

distractive n.c.a.  

3 ARADA S.R.L.  471(1) Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu 
vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 

tutun  

4 ARIEŞUL HOREA S.R.L.  439 Lucrari de invelitori, sarpante 

si terase la constructii  

5 BRĂDUŢUL DIANA S.R.L.  467(3) Comert cu ridicata al 

materialului lemnos si al 

materialelor de constructii si 

echipamentelor sanitare  

6 COOP. De CONSUM HOREA  439 Lucrari de invelitori, sarpante 

si terase la constructii 

7 COSTEA COMERŢ PROSPER  471(1) Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu 
vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 

tutun  

8 COSTEA OIL S.R.L.  467(1) Comert cu ridicata al 
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combustibililor solizi, lichizi si 

gazosi si al produselor derivate  

9 CRAI TRANS Trifeşti 161 Tăierea şi rindeluirea lemnului 

10 DANISON CONSTRUCT S.R.L.  439 Lucrari de invelitori, sarpante 
si terase la constructii  

11 FIN FAN FOREST S.R.L.  Mătişeşti 161 Tăierea şi rindeluirea lemnului 

12 GURA ARĂZII S.R.L.  471(1) Comert cu amanuntul in 
magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 

tutun  

13 HAN IOAN S.R.L. Mătişeşti 161 Tăierea şi rindeluirea lemnului 

14 HAN MARIUS S.R.L. Mătişeşti 21 Silvicultură şi alte activităţi 

forestiere 

15 LA MARGINEA S.R.L. Mătişeşti 563(0) Baruri si alte activitati de 

servire a bauturilor. 

16 LA POPASUL MOŢUL S.R.L. Mătişeşti 471(1) Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 
tutun  

17 MADERA FOREST S.R.L. Mătişeşti 161 Tăierea şi rindeluirea lemnului 

18 MEGA COM STAR S.R.L.  161 Taierea si rindeluirea lemnului  

19 NICU – VIO S.R.L. Mătişeşti 467(3) Comert cu ridicata al 

materialului lemnos si al 

materialelor de constructii si 

echipamentelor sanitare  

20 OLAR GAMMES S.R.L. Mătişeşti 920(0) Activitati de jocuri de noroc si 
pariuri  

21 OLARION HOREA S.R.L.  563 Baruri si alte activitati de 

servire a bauturilor  

22 OLARYS S.R.L.  161 Taierea si rindeluirea lemnului  

23 PANLEMN HOREA  161 Taierea si rindeluirea lemnului  

24 PANRO HOREA S.R.L.  161 Taierea si rindeluirea lemnului  

25 PENSIUNE MĂTIŞEŞTI Mătişeşti 559 Alte servicii de cazare 

26 SARRA NICOL S.R.L.  471(1) Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 
tutun  

27 SARRA NICOL S.R.L.  559 Alte servicii de cazare 

28 UMBRA VĂII S.R.L.  563(0) Baruri si alte activitati de 

servire a bauturilor. 

29 VALEA COŞULUI  S.R.L. Mătişeşti 161(0) Taierea si rindeluirea lemnului  

30 VANCU S.R.L.  161 Taierea si rindeluirea lemnului  

SCĂRIŞOARA 

1 APUSENI SPIRIT S.R.L.  559 Alte servicii de cazare 
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2 APUSENI TOUR S.R.L.  559 Alte servicii de cazare 

3 CRISTINA ELA S.R.L.  471(1) Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 

tutun  

4 DMD CONSULTING S.R.L.  702 Activitati de consultanta in 

management  

5 ELMA MAT SIM S.R.L.  471(1) Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 

tutun  

6 LAZEVANIC S.R.L.  562(9) Alte servicii de alimentatie 

n.c.a.  

7 MATT LUX S.R.L.  960(2) Coafură  si alte activitati de 
infrumusetare 

8 MAX TUDOR S.R.L.  559 Alte servicii de cazare 

9 MEDANAMIN S.R.L.  783 Servicii de furnizare si 
management a fortei de munca  

10 OCOLIŞ CONS S.R.L. Runc 412(0) Lucrări de construcţii a 

clădirilor rezidenţiale şi 

nerezidenţiale 

11 OTILIA STIL S.R.L.  471(1) Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 

tutun  

12 PANORAMA S.R.L.  563 Baruri si alte activitati de 

servire a bauturilor  

13 TOTO  ANDA S.R.L.  563 Baruri si alte activitati de 

servire a bauturilor  

14 URSUŢ VET S.T.L.  471(1) Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 

tutun  

15 YDANA STAR S.R.L.  471(1) Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 

tutun  

 

ANEXA 2 

DIVIZIUNE 
GRUPE 

cf. CAEN 
ACTIVITATE 

Nrumăr 

IMM  

02 Silvicultura si exploatare forestiera 7 

 021 Silvicultura si alte activitati forestiere 5 
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 022 Exploatare forestiera 2 

16 

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, 

cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte 

materiale vegetale impletite 

18 

 161 Taierea si rindeluirea lemnului 18 

23 
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 1 

236 Fabricarea articolelor  din beton, ciment şi ipsos 1 

35 
Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, 
apa calda si aer conditionat 

1 

 351 Productia, transportul si distributia energiei electrice 1 

41 Constructii de cladiri 6 

 
412 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 

nerezidentiale 
6 

43 Lucrari speciale de constructii 3 

 439 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii 3 

45 
Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea 

autovehiculelor si a motocicletelor 
1 

 452 Intretinerea si repararea autovehiculelor. 1 

46 
Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si 

motociclete 
10 

 461 Activitati de intermediere in comertul cu ridicata 2 

 
462 Comert cu ridicata al produselor agricole brute si al 

animalelor vii 
1 

 464 Comert cu ridicata al bunurilor de consum 1 

 467 Comert cu ridicata specializat al altor produse 6 

47 
Comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si 

motocicletelor 
22 

 

471(1) Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi 

si tutun 

20 

 
471(9) Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 

vânzare predominantă de produse nealimentare 
1 

 473 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru 

autovehicule in magazine specializate  
1 

49 Transporturi terestre si transporturi prin conducte 2 

 494 (1) Transporturi rutiere de marfuri  2 

52 Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi 2 

 521(0) Depozitari 2 

55 Hoteluri si alte facilitati de cazare 27 

 551 Hoteluri  si alte facilitati de cazare similare 4 

 
552 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de 

scurta durata 
7 

 553 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 1 
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 559 Alte servicii de cazare 15 

56 Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie 12 

 561 Restaurante 1 

 562(9) Alte servicii alimentare 1 

 563 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 10 

70 

Activitati ale directiilor(centralelor), birourilor administrative 

centralizate; activitati de management si de consultanta in 

management 

2 

 702 Activitati de consultanta in management  2 

71 
Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si 
analiza tehnica 

1 

 711(2) Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de 

acestea  
1 

78 Activitati de servicii privind forta de munca 1 

 783 Servicii de furnizare si management a fortei de munca  1 

79 
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 1 

799 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 1 

92 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 1 

 920 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 1 

93 Activitati sportive, recreative si distractive 5 

 931(1) Activităţi ale bazelor sportive 2 

 931(2) Alte activităţi sportive 2 

 932 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.  1 

96 Alte activitati de servicii 2 

 960 Alte activitati de servicii 2 

 

 

ANEXA 2 bis 

2010-11-07  

DIVIZIUNE 
GRUPE 

cf. 

CAEN 

ACTIVITATE 
Nrumăr 

IMM  

02 Silvicultura si exploatare forestiera 5 

 021 Silvicultura si alte activitati forestiere 4 

 022 Exploatare forestiera 1 

16 

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu 

exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte 

materiale vegetale impletite 

10 

 161 Taierea si rindeluirea lemnului 10 

35 
Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa 

calda si aer conditionat 
1 

 351 Productia, transportul si distributia energiei electrice 1 

41 Constructii de cladiri 5 

 
412 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 

nerezidentiale 
5 

43 Lucrari speciale de constructii 3 
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 439 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii 3 

45 
Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea 

autovehiculelor si a motocicletelor 
1 

 452 Intretinerea si repararea autovehiculelor. 1 

46 
Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si 

motociclete 
7 

 461 Activitati de intermediere in comertul cu ridicata 1 

 
462 Comert cu ridicata al produselor agricole brute si al 

animalelor vii 
1 

 464 Comert cu ridicata al bunurilor de consum 1 

 467 Comert cu ridicata specializat al altor produse 4 

47 
Comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si 

motocicletelor 
21 

 

471(1) Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si 

tutun 

19 

 
471(9) Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 

vânzare predominantă de produse nealimentare 
1 

 
473 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru 

autovehicule in magazine specializate  
1 

49 Transporturi terestre si transporturi prin conducte 1 

 494 (1) Transporturi rutiere de marfuri  1 

52 Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi 1 

 521(0) Depozitari 1 

55 Hoteluri si alte facilitati de cazare 19 

 551 Hoteluri  si alte facilitati de cazare similare 3 

 
552 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta 

durata 
6 

 553 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 1 

 559 Alte servicii de cazare 9 

56 Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie 8 

 561 Restaurante 1 

 563 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 7 

70 

Activitati ale directiilor(centralelor), birourilor administrative 

centralizate; activitati de management si de consultanta in 

management 

1 

 702 Activitati de consultanta in management  1 

71 
Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si 

analiza tehnica 
1 

 
711(2) Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de 

acestea  
1 

78 Activitati de servicii privind forta de munca 1 

 783 Servicii de furnizare si management a fortei de munca  1 

93 Activitati sportive, recreative si distractive 3 

 931(1) Activităţi ale bazelor sportive 2 

 932 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.  1 

96 Alte activitati de servicii 1 

 960 Alte activitati de servicii 1 

 

Anexa 3  

Nr. 
crt. 

Denumire/categorie 
uniate de cazare 

Localizare  
Clasificare 
turistică 

Nunăr 
camere 

Număr 
locuri 

Data 
construirii 
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ALBAC56 

1 Pensiunea  "Perla Arieşului"  Albac 2 S 20 (21) 50 (51)  

2 Pensiunea ‖Meri‖ Albac 2 S 4 8  

3 Vila Robert Albac 2 M 7 14  

4 Vila  "Danciu"  Pleşeşti 2 S 6 12  

 Pensiunea Corina  Albac 2 S 4 8  

5 Vila ―Corina & Cristi‖ Albac 2 S 12 29  

6 Vila Cristina Albac 2 M 5 10  

       

7 Pensiunea Oargă   Budăieşti 1 M 5 10  

 Pensiunea Oargă Nicolae  Albac 2 S 4 8  

 Pensiunea Oargă Vasile Albac 2 S 5 10  

8 Pensiunea ―Ady‖ Faţa 4 M 6 12  

9 Pensiunea ―Jianu‖ Albac 3 M 8 16  

10 Pensiunea ―Dayana‖ Albac 2 S 8 16  

11 Pensiunea ―Gaiu‖ Albac 2 M 6 14 186 

12 Pensiunea "Cerbul Apusean"  Albac 2 M 6 12  

13 Pensiunea "Aurora"  Albac 3 S 5 15  

14 Pensiunea "Steaua Arieşului"  Albac 4 M 15 30  

15 Pensiunea ―Casa Albă‖ Albac 2 M 3 8  

16 Pensiunea ―FelyyViss‖  Albac 3 M 4 10  

17 Pensiunea "Sabina"  Albac 2 M 5 10  

18 Pensiunea "Ioana & George"  Albac 2 S 4 11  

19 Pensiunea "Casa Morar"  Albac 2 M 3 6  

20 Pensiunea "Eugenia"  Albac 2 M 6 12  

21 Pensiunea "Bradul" Albac Albac 2 M 5 10  

22 Pensiunea "Maria (Barbu)"  Albac 2 M 4 10 330 

23 Pensiunea "Alex"  Albac 3 M 5 10  

24 Pensiunea "Cerbu"  Albac 2 M 3 8  

25 Pensiunea "Maria (Gabriel)"  Cioneşti 2 M 11 25  

26 Pensiunea "Andra"  Rogoz 2 M 5 12  

27 Pensiunea "Ursoaia"  Dl 

Lămăşoi 

3 M 5 10  

28 Pensiunea Any  Albac 2 S 3 6  

 Pensiunea Casa Ady Faţa 2 S 4 8  

29 Pensiunea "Marius & Ioana"  Albac 2 M 5 10  

30 Pensiunea "Floare de Colţ" Albac Albac - 6 12  

31 Pensiunea ―Lenuţa‖ Albac - 8 16 449 

32 Pensiunea ―Irina‖ Budăieşti 2 M 4 8  

                                                 
56

 S-au utilizat date din Monografia "Albac – Inima Ţării Moţilor" şi http://carta.ro/cazare-albac/ 

http://carta.ro/cazare-albac/
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33 Pensiunea ―Lazăr‖ Albac 2 M 8 18  

34 Pensiunea ―Lucica‖ Albac 2 S 4 8  

35 Pensiunea "Cheile Albacului"  Faţa 2 M 5 10  

36 Pensiunea "Viorica" Albac Albac 2 M 3 10  

37 Pensiunea ―Georgiana‖  Albac - 11 22  

38 Pensiunea ―Ancuţa‖ Albac 2 S 5 16  

39 ―Căbănuţa Mihaela‖ Budăieşti - 2 4  

40 Casa ―Raluca‖ Albac - 3 6  

41 Pensiunea "Vila Rustic‖ Albac 2 S 5 10  

42 Pensiunea "Albaceana"  Horea 2 M 3 10 583 

43 Pensiunea "Corcheş" Albac 2 M 3 9  

44 Pensiunea "Purcel Neluţu" Albac     

45 Pensiunea "Tibiana"  Cioneşti 2 M 4 8  

46 Pensiunea "Valentina"  Albac     

47 Pensiunea "Horea"  Albac     

48 Pensiunea "La Tovipan"  Rogoz - 4+2 15  

49 Pensiunea "Cornelia"  Albac     

50 Pensiunea "Poiana Verde"  Cioneşti 4 M 16+1 

(10) 

36 (20)  

51 Pensiunea "Irina"  Budăieşti 2 M 4 8 299 x 655 

ARIEŞENI 

 Pensiunea Ada 1 Vârtop 2 S 5 10  

 Pensiunea Ada 2 Bubeşti 2 S 6 12  

 Pensiunea ―Bianca‖   Islaz 2 S 4 (6) 8 (17)  

 Pensiunea Casa Alina Arieşeni 2 S 4 8  

 Pensiunea "Casa Dobra"  Arieşeni 1 S 3 9  

 Pensiunea ―Casa Dorina‖  Galbena 2 S 5 12  

 Pensiunea "Casa Moţului" 

Arieşeni 

Izlaz 4 S 10+2 

(13) 

30 (25)  

 Pensiunea Casa Noastră Izlaz  3 M 10 22  

 Pensiunea "Castelul Alpin"  Vârtop  4 S 15 40  

 Pensiunea Diana Arieşeni 2 S 5 10  

 Pensiunea "Gianina" Arieşeni Arieşeni 3 S 10 20  

 Pensiunea "Iara"  Galbena 3 S 6 (7) 14  

 Pensiunea ―Juliana 1‖  Faţa 

Lăpuş 

3 (4) S 15+1 

(15) 

34  

 Pensiunea "La Vasile"  Arieşeni 3 S 13+4 (8) 42 (15)  

 Pensiunea  ―Maria‖  Faţa 

Lăpuş 

2 S (M) 5 10  

 Pensiunea Pantea Anica Arieşeni 1 S 5 10  

 Pensiunea " Sarra Vank"  Arieşeni 3 S 12 24 (80)  
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(41+2) 

 Pensiunea  ―Simona‖  Arieşeni 3 M 7 14  

 Pensiunea Ulpia Traiana Galbena 3 S 5 10  

 Pensiunea Zâna Văii Galbena 1 S 7 14  

 Vila Vank Arieşeni 2 S 6 12  

 Cabana "Vârtop"  Bubeşti-

V. 

2S 23 46  

 Cabana "Andrea" Vârtop Bubeşti-

V. 

2 M 8 16  

 Cabana "Art" Arieşeni Bubeşti-

V. 

3 S 10 24  

 Cabana ―Denisa‖ Arieşeni Dl Bajului 2 M 6 20  

 Cabana ―Mai treceţi pe aici"  Arieşeni 2 S 5 10  

 Cabana de sub Brazi Islaz - 6 19  

 Pensiunea ―Aurora‖ Arieşeni Arieşeni 2 S 4 12  

 Pensiunea  ―Casa de Vis‖ 

Arieşeni 

Arieşeni 4 S 7 (40)  

 Pensiunea "Cota 1000" Arieşeni Arieşeni 2 S 7 16  

 Pensiunea "Marieta" Arieşeni Bubeşti-

V. 

2 M 10 24  

 Pensiunea  ―Marina‖ Arieşeni Arieşeni 2 M 5 11  

 Pensiunea "Cabana Trei Brazi"  Vârtop 2 M 8 28  

 Pensiunea "Heidy" Arieşeni Vârtop 2 S 9 20  

 Pensiunea "La Milu" Arieşeni Arieşeni 2 M 10 20  

 Pensiunea  ―Tudor‖ Arieşeni Arieşeni 2 M 6 12  

 Pensiunea ―Dana‖ Arieşeni Arieşeni 2 S 4 10  

 Pensiunea "Viorica" Arieşeni Arieşeni 2 S 8 20  

 Pensiunea "Vraja Muntelui"  Arieşeni 4 M 11+1 28  

 Vila "Speranţa" Arieşeni Arieşeni 3 M 6 14  

 Vila "La Bianca" Arieşeni Arieşeni 2 M 5 10  

 Complexul turistic "Douglas" Arieşeni 3 S 7 22  

 Complexul turistic  "Moara 

Titului"  

Arieşeni 3 M 11 36  

 Cabana ―Denisa‖ Arieşeni Dl Bajului 2 M 6 20  

 Cabana ―Mai treceţi pe aici"  Arieşeni 2 S 5 10  

 "Cabana de sub Brazi" Islaz - 6 19  

 Pensiunea ―N & G‖  Arieşeni Islaz 2 M 3 10  

 Pensiunea ―Casa Danciu‖ 

Arieşeni 

Islaz 2 S 2 8  

 Pensiunea ―Cabana Trei Brazi"  Arieşeni 2 S 11 23  

 Cabana "Med" Arieşeni Arieşeni 2 M 7 16 716 

 Hotel ―Four Seasons‖ Arieşeni Vârtop 3 S 26 52 381 x 904 
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 Hotel Apuseni Bubeşti 2 S 10+4 41  

 Pensiunea Izvorul Arieşului Izlaz 2 S 4+1 16  

 Pensiunea Ioana Izlaz 2 S 5 11  

GÂRDA DE SUS  

1 Pensiunea "Casa de Piatră" Gârda S 2 S 5 11  

2 Pensiunea "Straja" Gârda de 

Sus 

Gârda S 3 S 12 24  

3 Cabana "Ronela" Gârda de Sus Gârda S - 6 16  

4 Cabana "Florin" Gârda de Sus Gârda S. - 6 12  

5 Pensiunea ―Marinarul‖  Gârda S. 2 M 6 12  

6 Pensiunea ―Casa Lia‖ Gârda Izvoarele 2 M 3 6  

7 Pensiunea ―Onelia‖ Gârda de 

Sus 

Gârda S 3 S 10 20  

8 Pensiunea ―Mama Uţa‖  Gârda 2 M 10 20  

9 Pensiunea ―Gheţar Scărişoara‖ Gheţar 2 S (F) 8 21  

10 Pensiunea ―Dig's‖  Gârda de Sus Gârda 3 S (F) 10 (13) 25 (16)  

11 Pensiunea ―Popas Tulnicu‖  
Gârda  

Izvoarele 2 M 2 6  

12 Pensiunea ―Marydor‖ Gârda 3 S 6 14  

13 Pensiunea ―Lia‖ Izvoarele 2 M 3 7  

14 Pensiunea ―Costy‖ Gârda S 2 S 4 6  

15 Pensiunea ―Fany‖ Gârda de Sus Gârda S 2 M 8 16  

16 Pensiunea ―Casa Viorel‖  G. Seacă 2 M 4 10  

17 Pensiune ―Spiritul Muntelui‖ 

Gheţar 

Ocoale 2 M 10 20  

18 Pensiunea de sub Munte 

―Dobra‖  

Gârda S 2 (3) M 3 (4) 6 (8)  

19 Cabana ―Matei Mircea‖ Gârda G. Seacă 2 M 6 12  

20 ―Casa Pleşa‖ Gârda G. Seacă  2 4  

21 Pensiunea ―Stan Daniel‖ Gârda G. Seacă 2 M 2 8  

22 ―Casa Viorel‖ Gârda G. Seacă  4 10  

23 Pensiunea ―Iunia‖ Gârda S 2 M 5 21  

24 Pensiunea ―Danciu‖ Gârda S 3 M 9 28  

25 Pensiunea ―Sofia‖ Gârda S 2 M 3 6  

26 Pensiunea ―Popa‖ Gârda Izvoarele 2 M 1 2+  

27 Pensiunea ―Lazea‖ Gârda de Sus Gârda 2 M 4 8  

28 Pensiunea ―Andreea‖ Gârda 2 M 4 7  

29 Pensiunea Coop Gârda de Sus Gârda  2 M 7 24  

30 Pensiunea ―Murmurul 

Arieşului‖ 

Gârda  4 10 182 x 424 

 Pensiunea Minerva Izvoarele 2 M 2 4  

 Pensiunea Izvoarele Izvoarele 2 M 10 20  
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HOREA 

1 Pensiunea ―Olăreşti‖  Horea 2 M 9 24  

2 Pensiunea ―Daria‖  Horea 2 M 3 7  

3 Pensiunea ―Casa Alex‖  Horea 2 M 4 8  

4 Pensiunea ―Valy‖  Horea 2 M 6 12  

5 Pensiunea ―Pădurea Verde‖  Horea 2 M 6 12  

6 Pensiunea ―Nicola‖  Horea 3 S 5 10  

7 Pensiunea ―Lenuţa‖  Horea 2 M 5 10  

8 ―Vila Cristina Vank‖  Mătişeşti 2 M 6 18 46 x 105 

SCĂRIŞOARA  

1 Pensiunea ―Voichiţa‖  Scărişoara 2 M 8 20  

2 Pensiunea ―Ydana Star‖  Scărişoara 3 S 4 8  

3 Pensiunea ―Casa Pădurarului‖  Scărişoara 3 M 7 14  

4 Pensiunea ―Piatra Mândruţului‖  Scărişoara 2 M 4 8  

5 Agroturism ―Nae‖ Scărişoara 2 M 4 12  

6 ―Vila Tudor‖ Scărişoara 2 M 5 10  

7 Cabana ―Rareş‖ Scărişoara 2 M 3 8  

8 Pensiunea ―Paşca‖ Negreşti 2 M 3 8  

9 Pensiunea ―Scărişoara‖  Scărişoara 2 M 6 12 43 x  98 

 Pensiunea Dor de Munte Scărişoara 1 S 4 9  

Total unităţi turistice de cazare 139 Total camere – 949  Total locuri – 2125 

Cf. http://carta.ro/cazare-albac/ 
 

 

http://carta.ro/cazare-albac/
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Anexa 4  
 
PROBLEME ŞI DISFUNCŢII 
 

Context Suprateritorial 
 
Probleme 

  Arealul analizat este situat în nord vestul României, la limita a trei unităţi 
administrativ teritoriale: judeţele Alba, Bihor şi Cluj şi a două regiuni de 
dezvoltare economică – Regiunea Centru şi Regiunea de Nord-Vest, relativ 
apropate de graniţa cu Ungaria, la limita a două regiuni de dezvoltare. 

 Localităţile din acest areal sunt situate într-o zonă de munte, puţin 
dezvoltată din punct de vedere economic şi cu o infrastructură precară. 

 Unităţile administrativ teritoriale sunt incluse în proporţii diferite în Parcul 
Natural Apuseni.  

 
Disfuncţii 

 o slabă dezvoltare economică; 

 fiind o zonă marginală nu s-a bucurat de interes sub aspect economic şi a 
infrastructurii de-a lungul timpului; 

 distaţă mai mare de 100 km faţă de principalul centru administrativ al 
judeţului - Alba Iulia. 

 dispersia mare a localităţilor componente în teritoriu. 

 

 

CADRUL NATURAL/MEDIUL 
 
Probleme 

 Existenţa în zona administrativă a judeţului Alba, inclusă în PNAp., a unui 
număr de 23 rezervaţii naturale şi  a unui număr de 2 arii naturale protejate, 
constituie vectoriul de bază al activităţilor de protecţie a mediului; 

 Capitalul natural montan diversificat, constituie o rezervă importantă de 
biodiversitate, de o mare valoare 

 Tendinţe limitative în exploatarea fondului forestier, impuse de schimbările 
legislative în domeniu şi de încluderea unor areale în cadrul parcului; 

 Prezenţa unor structuri instituţionale cu atribuţii în protecţia mediului 
(APNA, Garda de Mediu etc.); 

 Lipsa utilizării pesticidelor şi utilizarea redusă a îngrăşămintelor agricole;   

 Interesul crescut al autorităţilor locale faţă de protecţia mediului şi a 
dezvoltării durabile a zonei 

 
Disfuncţii 

 Procese antropice cu impact major asupra mediului: 

◦ Activităţi nespecifice zonei: 

◦ presiunile exercitate de către dezvoltarea turismului asupra zonei, în lipsa 
unui ghidaj specializat; 

◦ impactul negativ al turismului neorganizat asupra patrimoniului 
speologic; 
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◦ lipsa unor politici de menegement al deşeurilor pe traseele tuistice şi 
drumurile de acces din parc; 

◦ impactul scăderii nivelului de trai şi a lipsei locurilor de muncă asupra 
pădurilor. 

 Amenajări silvice; 

◦ infrastructura drumurilor forestiere existentă favorizează exploatarea 
mecanizată masivă a fondului forestier, inclusiv în zone protejate; 

◦ continuarea activităţii în parchete şi  tăierile de pădure inclusiv în zonele 
protejate de pe teritoriul parcului; 

◦ lipsa de unitate în gestionarea suprafeţelor împădurite; 

 Lucrări de infrastructură şi edilitare cu impact asupra mediului: 

◦ dezvoltarea reţelei de transport pe teritoriul parcului, pe lângă dezvoltare 
locală va avea implicaţii asupra habitatelor şi a zonelor protejate, prin 
creşterea nivelului noxelor auto şi presiunii umane; 

◦ slaba dezvoltare a reţelelor de canalizare-epurare în aşezările mari de pe 
teritoriul parcului se răsfrânge negatic asupra calităţii apelor subterane şi 
de suprafaţă; 

 Poluarea 

◦ slaba educare a populaţiei asupra necesităţii protejării mediului; 

◦ Poluarea apelor datorită slabei sau inexistenţei infrastructurii de 
canalizare-epurare; 

◦ slaba utilizare a mijloacelor de transport ecologice şi a altor moduri de 
deplasare 

 

 
Resurse naturale 
 
Probleme 

 Solurile 

 Se remarcă preponderenţa solurilor de pădure, relativ tinere, cu aciditate 
ridicată şi o productivitate agricolă scăzută. 

 Prezenţa redzinelor calcarice dezvoltate în arealele cu relief calcaros 

 Resursele subsolului sunt relativ limitate.  

 Materiale de construcţie pentru necesităţi locale sub formă de pietrişuri 

(trene de grohotiş) şi nisipuri (albia Arieşului). La nivelul PNAp aceste resurse 
pot fi esploatate pentru necesităţi locale, cu acordul APNA. dacă nu sunt 
cantonate în arealele de conservare specială.  

 Resursele de apă sunt formate din apele de suprafaţă şi cele subterane, care 
ajung la suprafaţă sub forma izvoarelor, sau a resurgenţelor carstice 
(izbucuri). 

 În zona platourilor carstice se manifestă în perioadele secetoase o lipsă acută 
de apă, fapt ce i-a determinat pe localnici să strângă şi să conserve apa de 
ploaie în baine special amenajate. 

 Resursele forestiere, de păşunat şi fâneţe  

 Suprafeţele de fond forestier calitativ superior se diminuează continuu; 

 Prezenţa unor întinse suprafeţe acoperite cu păşuni şi fâneţe; 

 Peisajul zonei 

 Un peisaj spectaculos, care îmbină elemente ale cadrului natural cu cel 
antropic 
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Disfuncţii 

 Fragilitatea solurilor şi riscurile de eroziune al acestora; 

 Gradul ridicat de aciditate a solurilor cambice, preponderente în acest 
spaţiu. 

 Slaba productivitate agicolă a solurilor din zonă, şi favorizarea dezvoltării 
vegetaţiei forestiere şi a pajiştilor. 

 Limitarea exploatării materialelor de construcţie din zonă (piatră spartă din 
trenele de grohotiş situate la baza versanţilor şi pietrişurile din albia 
cursurilor de apă mai importante) pentru necesităţi locale. 

 În microbazinetele de pe cursul Arieşului superior şi Valea Albacului, unde 
fenomenul de colmatare a albiei minore este mai evident se impun 
decolmatări şi corecţii ale albiilor, pentru a limita efectele inundaţiilor şi 
pentru a utiliza pietrişurile rezultate pentru necesităţi locale. 

 Intensificare procesului de poluare a apelor de suprafaţă în lipsa 
infrastructurilor de canalizare-epurare şi a unui management al deşeurilor 
corespunzător; 

 creşterea interesului pentru utilizarea surselor de suprafaţă în scopuri 
energetice prin intermediul micro-hidrocentralelor; 

 creşte riscul poluării apelor subterane utilizate pentru consum, mai ales în 
zonele carstice, datorită poluării de suprafaţă; 

 tendinţe de poluare a apelor carstice subterane, cu substanţe chimice şi 
materie organică, ajunsă accidental sau deversate de la suprafaţă. 

 Exploatările masive şi necontrolate de pădure din ultimii ani; 

 Restrângerea suprafeţelor acestora în lipsa lucrărilor de împădurire. 

 Calitatea relativ slabă a păşunilor şi fâneţelor existente, datorită lipsei 
igienizărilor şi a lucrărilor de întreţinere. 

 Urâţirea peisajului prin intervenţii antropice, tăieri de pădure, excavări, 
drumuri, etc. 

 

Riscuri naturale 
 
Probleme 

 Variabilitatea climatică manifestată prin creşterea frecvenţei fenomenelor 
meteorologice extreme; 

 Intervenţiile antropice agresive asupra mediului prin defrişări, construcţii şi 
infrastructură; 

 Creşterea nivelului de risc datorită conjugării acţiunii factorilor naturali şi 
antropici, printre care şi săparea la baza versanţilor. Un exemplu tipic se 
regăseşte pe Cobleş, unde proprietarul unei case de vacanţă săpţnd la baza 
unui versant a provocat alunecarea acestuia; 

 Prezenţa unor riscuri aferente reliefului carstic, fapt ce limitează condiţiile de 
habitare umană; 

 
Disfuncţii 

 Riscuri climatice 
o producerea unor fenomene meteorologice extreme, care implică 

scăreri sau creşteri mari de temperatură, căderi importante de 
precipitaţii, inundaţii, furtuni sau secetă prelungită; 

o căderile excesive de zăpadă şi apariţia riscurilor de avalanşă; 
o implicarea comunităţilor locale în diminuarea efectelor umane şi 

economice printr-un menegement corespunzător al acestor riscuri; 
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o creşterea rolului activităţilor de prevenire, pregătire şi protecţie la 
inundaţii; 

o limitarea/interzicerea recoltării de vegetaţie forestieră în arealele cu 
risc ridicat de spălare a solului şi curăţarea albiilor de resturi 
lemnoase; 

o Decolmatarea albiilor şi alte lucrări hidrotehnice impuse de situaţii 
locale (baraje, îndiguiri de maluri, plantări etc). 

 Riscuri geomorfologice sunt condiţionate de factori precum: 
o morfologia terenului, grefată pe o anumită alcătuire petrografică şi 

structură geologică;  
o condiţiile de pantă în care se dezvoltă procesele generatoare de 

asemenea riscuri; 
o prezenţa formaţiunilor sedimentare şi a depozitelor de cuvertură 

acoperitoare; 
o acţiunea factorilor exogeni asupra morfologiei terenului reprezentat 

prin: cursuri de apă, precipitaţii atmosferice cu caracter torenţial, 
îngheţ-dezgheţ, manifestarea unor evenimente hidro-meteorologice 
extreme este cea care produce modificări uneori ireversibile în 
evoluţia reliefului (alunecări de teren, prăbuşiri de stănci, avalanşe).  

o activitatea antropică: defrişări, poluarea mediului, păşunatul 
excesiv (suprapăşunatul), excavarea versanţilor pentru construcţii 
neautorizate,  construcţia de drumuri în condiţii de pantă 
accentuată nerespectând normele tehnice etc.  

 Riscuri aferente reliefului carstic, cu manifestări în zonele de platou 
carstic prin prăbuşirea tavanului unor goluri subterane: 

o sub efectul trepidaţiilor,  
o la încărcarea suprafeţei solului cu construcţii supradimensionate; 
o în urma unor cutremure.  
o în prezenţa abrupturilor carstice, pot surveni prăbuşiri de stânci, 

slăbite de procesele de gelifracţie şi eroziune. 

 Riscuri seismice, sunt minime datorită situării  zonei în afara centrelor 
seismice cunoscute. Cu tate acestea în cazul unor cutremure puternice, pot 
să apară probleme precum: 

o prăbuşiri de stânci în zonele de chei şi cu versanţi abrupţi; 
o posibile riscuri de prăbuşire din tavanul unor peşteri;  
o producerea unor alunecări de teren locale, mai ales pe fondul unei 

pluviarităţi ridicate 
o blocari ale cursurilor de apă datorită prăbuţirilor de pietre sau 

alunecărilor de teren. 

 

 

Riscuri antropice 
 
Probleme 

 Continuarea deversării apelor menajere şi a deşeurilor la nivelul cursurilor 
de apă din zonă. 

 Lipsa măsurilor de igienizare a acestora şi a altor locuri de depotitare 
clandestină a deşeurilor. Fenomen vizibil la nivelul Arieşului şi în zonele de 
dezvoltare turistică de la Arieşeni-Vârtop. 

 Poluarea datorată lipse infrastructurii de gospodărire locală, şi a 
menegementului defectuos al deşeurilor. 

 Poluare datorată intensificării circulaţiei auto şi a turismului necontrolat 



Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Parcul Natural Apuseni – zona cuprinsă în judeţul Alba (comunele: 
Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Horea, Scărişoara)   
MEMORIU GENERAL 

Pagina | 158  

 

 Exploatarea masivă a fondului forestier, cu consecinţe îndelungate asupra 
mediului. 

 Presiunile investiţionale, cu caracter imobiliar şi turistic cescânde ce se 
manifestă în zona PNAp şi în imediata sa vecinătate. 

 
Disfuncţii 

 Poluarea factorilor de mediu (aer, apă, sol, subsol) 

 Poluarea cursurilor de apă, mai ales în perioadele de sezon turistic, datorită 
lipsei infrastructurii de canalizare-epurare şi a deversării deşeurilor menajere 
în albie, pe teritoriul localităţilor situate pe principalele cursuri de apă.  

 Creşterea nivelului de praf în aer, pe  principalele artere de circulaţie, pe 
timpul verii în condiţiile intensificări transportului şi a lucrărilor de 
construcţii. 

 Disiparea pe suprafeţe întinse a resturilor menajere, aruncate la întâmplare 
de turişti şi purtate de curenţii de aer, în lipsa unui management 
corespunzător al deşeurilor. 

 Stoparea tăierilor de pădure în interiorul PNAp şi limitarea drastică a 
acestora în afară parcului; 

 Trecerea de la economia forestieră bazată pe valorificarea masei lemnoase 
brute sau prelucrate sumar la o economie bazată pe produse meşteşugăreşti 
şi artizanale; 

 Stoparea construcţiilor abuzive, delimitarea clară a zonelor de dezvoltare 
durabilă a localităţilor; 

 Limitarea extinderii intravilanelor şi încurajarea unor politici de 
sistematizare şi restrângere a vetrelor satelor. 

 Implicarea tuturor factorilor responsabili (înclusiv APNA) în dezvoltarea 
infrastructurii edilitare (în primul rând canalizarea şi menegementul 
deşeurilor); 

 Aplicarea unor măsuri coercitive drastice împotriva manifestărilor de poluare 
a mediului. 

 
 

Starea factorilor de mediu 
 
Probleme 

 Aerul: Calitatea aerului în zona PNAp se încadrează valorilor maximale, 
datorită purităţii şi ozonării sale, favorizate pe suprafeţele forestiere întinse şi 
de circulaţia curenţilor de aer. 

 Apa: 

◦ Calitatea surselor de apă, a izvoarelor şi a principalelor cursuri de apă 
din zonă este in general bună şi foarte bună; 

◦ Ocazional, dar mai ales în sezoanele turistice creşte presiunea asupra 
calităţii apelor, prin creşterea poluării. 

◦ Creşterea condiţiilor de viaţă din locuinţe şi spaţiile turistice, în lipsa unei 
infrastructuri de gospodărire locală influenţează negativ sursele de apă. 

 Solul:   

◦ Dintre toţi factorii de mediu solul a suferit procesul de poluare cel mai 
intens, fiind şi cel mai poluat 

Disfuncţii 

 În apropierea principalelor artere de circulaţie care străbate zona, odată cu 
creşterea traficului rutier se resimte efectul poluării datorat acestora. 
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 utilizarea lemnului ca agent termic pentru încălzire pe timp de iarnă 
provoacă în perioadele de acalmie atmosferică fenomene de "ceaţă locală" 
prin reţinerea fumului peste localităţile de vale, datorită fenomenelor de 
inversie termică. 

 Depozitarea clandestină a resturilor menajere sau organice a unor doline, 
guri de aven, ponoare sau peşteri ca zone clandestine de depozitare a 
resturilor menajere. 

 Prezenţa gospodăriilor, a grajdurilor de animale, latrinelor etc., din zonele 
platourilor carstice sub influenţa apelor de suprafaţă, duce la infestarea 
surselor de apă subterane, cu impact negativ asupra faunei cavernicole şi a 
potabilităţii acesteia. 

 În lipsa unei infrastructuri de canalizare se manifestă tendinţe de deversare 
directă a apelor uzate în albiile cursurilor de apă. Fenomenul este întâlnit în 

zona localităţilor Arieşeni, Gârda, Scărişoara şi Albac. 

 depozitelor neautorizate de resturi menajere din preajma localităţilor; 

 depozitarea rumeguşului în spaţii cu impact asupra solului; 

 resturi de produse petroliere ajunse accidental sau intenţional în sol;  

 managementul resturilor menajere, (ambalaje, PET-urilor) în zonele de 
interes turistic.  

 
 

Patrimoniul construit 
 

Probleme 

 Creşterea simţitoare a numărului de construcţii noi, înregistrate în zonă. 

 Între clădirile nou construite predomină construcţiile cu destinaţie turistică 
şi de odihnă (cabane turistice, pensiuni, case de vacanţă etc.). 

 Noile locuinţe ridicate de către localnici sunt caracterizate prin suprafeţe 
utile mari, cu o dotare tot mai complexă (alimentare cu apă, canalizare, 
sisteme de încălzire etc.). 

 Scăderea rolului „măietorilor‖ şi a altor construcţii legate de preacticarea 
cresterii animalelor şi de agricultură în zona înaltă. 

 Fenomenele demografice locale se reflectă şi asupra patrimoniului construit. 
 
Disfuncţii 

 Construcţiile actuale nu mai respectă caracteristicile constructive clasice. 

 Arhitectura capătă tot mai mult caracteristici urbane, cu o geometrie a 

suprafeţelor şi a învelitoarei mai complexă: 

 Se utilizează pe scară largă materiale de construcţii noi, lemnul devenind tot 
mai des un accesoriu estetic. 

 Pentru învelitoare câştigă teren utilizarea plăcilor metalice multistrat, în 
locul plăcilor de azbociment şi ţiglă. 

 Se manifestă un dezinteres faţă de construcţiile vechilor „mutători‖ şi alte 
construcţii de vară, în contextul scăderii rolului creşterii animalelor şi a 
îmbătrânirii populaţiei. 

 Degradarea fondului vechi de locuinţe se accelerează la nivelul unor aşezări, 
pe fondul depopulării acestora şi a îmbătrânirii populaţiei. 

 Tendinţa tot mai agresivă de  înlocuire a vechilor elemente de arhitectură 
populară locală cu altele, străine arealului. 
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Reţeaua de localităţi 
 
Probleme 

 Numărul ridicat de aşezări de categoria V-a, risipite pe o suprafaţă întinsă 
(79) din care 41 sunt situate total sau parţial pe teritoriul PNAp. 

 Numărul mic de aşezări de categoria a IV-a, care dispun de infrastructură 
socială şi administrativă specifică unui centru de comună. 

 Fragmentarea aşezărilor existente în mici grupuri de case, aşezate, de regulă 
în jurul unor surse permanenete de apă (izvoare, râuri). 

 Inexistenţa unui centru urban. Cel mai apropiat centru urban în jurul căruia 
gravitează aceste  localităţi este oraşul Câmpeni situat la o distanţă cuprinsă 
între 17 – 50 km. 

 Tendinţa manifestată în ultima perioadă la nivelul localităţilor Albac şi 
Arieşeni de a se impune în peisajul turistic ca Staţiuni turistice de interes 
local. 

 
Disfuncţii 

 numărul foatre mare de localităţi mici (sate crânguri); 

 dispunerea acestora pe un teritoriu foarte întins; 

 lipsa unei infrastructuri sociale, comerciale, culturală şi edilitară 
semnificativă; 

 infrastructura dintre aceste sate cu centrul de comună este deficitară, iar 
unde există este in general din pământ. 

 distanţele uneori foarte mari dintre aceste sate şi centrul de comună; 

 sunt în general sate cu gospodării risipite pe culmile dealurilor şi în lungul 
văilor; 

 cele mai multe dintre acestea se găsesc într-un evident proce de regresie, 
datorită scăderii şi îmbătrânirii populaţiei. 

 tendinţa manifestată în ultimii ani la satele de pe vale, cu acces şi potenţial 
turistic de dezvoltare deseori haotică 

 creşterea interesului pentru localităţile menţionate vizibil în numărul tot mai 
mare de construcţii cu rol turistic, familial (case de vacanţă, cabane 
particulare).  

 

 

Infrastructura tehnică 
 
Probleme 

 Reţele de transport 

◦ Impactul negativ al perioadelor reci, de iarnă asupra DN 75 şi a DN 1R, 
datorită calităţii covorului asfaltic. 

◦ Nu s-a încheiat procesul de modernizare a DN 1R, pe teritoriu jud. Alba 

◦ Starea tehnică proastă a drumurilor comunale şi a celor forestiere din 
zonă. 

◦ numărul mare a străzilor de pământ (nemodernizate) din satele zonei 

◦ Necesitatea unui control mai strict în cadrul Parcului Natural Apuseni. 

◦ Lipsa transportului public organizat la nivel local 

  Infrastructura tehnico-edilitară 

◦ Alimentarea cu apă 
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▪ Alimentarea cu apă în sistem centralizat se realizează la un nivel 
restrâns, în urma implementării unor proiecte specifice din ultimii ani. 

▪ principalele surse de alimentare rămân izvoarele naturale, puţurile 
şi/sau apele curgătoare 

◦ Canalizarea şi epurarea apelor menajere este de asemenea deficitară, fiind 
într-o fază incipientă de implementare.  

▪ Unde există, la aceste amenajări nu sunt racordate toate gospodăriile, 
uneori din motive tehnice şi economice. 

▪ Multe din construcţiile noi din zonă, care dispun de instalaţii sanitare 
interioare, deversează apele menajere în cursurile de apă 

◦ Infrastructura de alimentare cu energie electrică 

▪ Prezenţa unor aşezări, grupuri de gospodării sau locuinţe 
neelectificate. 

▪ mai sunt utilizaţi stâlpi electrici din lemn 

◦ Infrastructura de telecomunicaţii 

▪ Numărul redus al abonaţilor telefonici care utilizează telefonia fixă pe 
fibră optică (cca. 1300 la nivelul anului 2005).  

▪ Ofertantul de servicii pentru radiotelefonie este RDS. 

▪ Utilizarea limitată a mijloacelor mass-media (telefonie prin cablu, 
internet) din lipsa infrastructurii necesare. 

 
Disfuncţii 
 

 în general în fiecare primăvară sunt necesare intervenţii la DN şi DJ din 
acest areal; 

 limitarea utilizării DN 1R, datorită faptului că este inca in proces de 
moderniazre; 

 resurse limitate pentru modernizarea infrastructurii de transport locale; 

 problema corelării intereselor de protecţie a mediului natural, mai ales în 
zonele de protecţie strictă şi integrală, cu interesele localnicilor şi a turiştilor; 

 necesitatea unor conexiuni dintre principalele drumuri de acces din 
interiorul PNAp, utilizând amplasamentele unor drumuri locale preexistente. 

 acces greoi pe plan local, între centrele de comună ale celor 5 UAT-uri şi 
între acestea şi centrele urbane apropiate. 

 alimentarea cu apă în sistem centralizate nu este aplicabilă în cadrul aşe 
zărilor puternic dispersate, cu un număr mic de gospodării, 

 strângerea, conservarea şi utilizarea apelor meteorice implică riscuri datorate 
poluării acesteia sau condiţiilor de păstrare; 

 nu există certificări privind calitatea actuală a surselor de apă individuale 
(fântani, izvoare, ape curgătoare) utilizate de către localnici. 

 utilizarea pe scară largă a latrinelor uscate de către localnici; 

 lipsa platformelor betonate pentru depozitarea gunoiului de grajd prevăzute 
cu fose de colectare a deşeurilor lichide 

 lipsa foselor septice impermeabilizate la multe dintre noile locuinţe sau 
construcţii cu scop turistic; 

 lipsa de control din partea factorilor responsabili (organisme de mediu, 
administraţie locală, APNA etc.) şi a măsurilor  coercitive; 

 izolarea acestora faţă de magistrale, costurile economice mari şi 
imposibilitatea amortizării investiţiilor; 

 Iluminatul stradal redus la zonele centrale ale comunei; 
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 nu s-a realizat încă o modernizare a iluminatului stradal, de unde şi 
costurile ridicate ale consumului. 

 semnalul pentru telefonie mobilă nu acoperă întregul areal; 

 lipsa unei concurenţe reale în privinţa serviciilor de radiotelefonie şi internet. 

 numărul limitat al operatorilor de servicii de telefonie mobilă şi arealul 
restrâns al semnalului oferit. 

 

STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ 
 

Evoluţia populaţiei şi potenţialul demografic 
 
Probleme 

 Sporuri naturale negative. În decursul a mai puţin de 70 ani populaţia a 
scăzut cu peste 43 %. 

 Scăderi importante ale numărului de locuitori înregistrate de către localităţile 
din zonă. În perioada 2002 – 2009 pierderea a fost de 612 locuitori 

 Îmbătrânirea demografică şi reducerea fertilităţii. 

 Migraţia masivă în afara teritoriului din motive economice. Numai în 2009 s-
au înregistrat cu 177 de schimbări ale reşedinţei şi 31 ale domiciliuli în afara 
teritoriului, faţă de stabiliri în localităţi. 

 Potenţial de creştere demografică scăzut în viitorul apropiat. 
 
Disfuncţii 

 creşterea importanţei serviciilor sociale şi a ajutorului social; 

 scăderea drastică a numărului de elevi, inclusiv a necesităţii de cadre 
didactice; 

 lipsa de resurse şi de sprijin pentru populaţia de vărsta a treia. 

 incapacitatea comunităţilor locale de a atrage forţă de muncă tânără, care să 
se stabilească în zonă (imigraţie). 

 

Resurse umane 
 
Probleme 

 Scăderea numerică a forţei de muncă calificate. 

 Calificările existente nu corespund  actualelor tendinţe de dezvoltare. 

 Lipsa de personal calificat şi experimentat în servicii turistice, care să poată 
face faţă solicitărilor în domeniu. 

 Nivelul scăzut de şcolarizare a persoanelor de peste 15 ani. 

 Creşterea numărului de salariaţi în activităţi/servicii neproductive. În 2009 
faţă de 2002 s-au înregistrat cu 28,8 %.  

 Raportul dintre populaţia ocupată în activităţi neproductive (comerţ, 
adm.pub., învăţământ, asist. Soc.) şi acivităţi productive (agricultură) pentru 
aceiaşi perioadă este de 69,9 %. 

 
Disfuncţii 

 îmbătrânirea forţei de muncă; 

 nivelul scăzut de pregătire; 

 scăderea numărului de salariaţi după 1990; 

 reîntoarcerea unei părţi din populaţie la vechile îndeletniciri, în special 
creşterea animalelor şi prelucrarea lemnului; 

 lipsa locurilor de muncă; 
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 apariţia unor noi oferte de muncă în domeniul turismului şi a comerţului nu 
este favorizată de existenţa unei forţe de muncă bine pregătită în domeniu; 

 dispariţia locurilor de muncă în  activităţile industriale; 

 numărul mare de salariaţi în activităţi neproductive. 

 

 

STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR 
 

Agricultură, piscicultură, silvicultură 
 
Probleme 

 Scăderea numărului de locuitori şi îmbătrânirea populaţiei se răsfrânge 

negativ asupra capacităţilor de susţinere a activităţilor agricole. 

 Suprafeţele mari ocupate de pajişti montane şi fâneţe; 

 Calitatea slaba, întreţinere şi valorificare a suprafeţelor agricole, a păşunilor 
şi fâneţelor. 

 Slaba dezvoltare a legumiculturii prin utilizarea unor soiuri adaptate zonei 
montane. 

 Scăderea populaţiilor de peşte, în special a salmonidelor din apele de munte 
datorită presiunilor antropice şi pescuitului abuziv. 

 Scăderea continuă a suprafeţelor împădurite datorită tăierilor excesive din 
perioada 1990 – 2004. 

 Existenţa unor suprafeţe importante de păşuni împădurite, decimate de 
către localnici. 

 
Disfuncţionalităţi 

 îmbătrânirea populaţiei şi emigrarea populaţiei tinere; 

 scăderea fertilităţii şi sărăcirea solurilor în lipsa fertilizării şi a întreţinerii 
terenurilor; 

 scăderea şeptelului şi lipsa vitelor de jug;  

 lipsa mecanizării în agricultura montană etc. 

 neglijarea/slaba preocupare pentru asigurarea necesarului de 
legume/cartofi, pentru local; 

 Interesul scăzut pentru amenajări piscicole şi distrugerea populaţiilor de 
peşti din principalele râuri ale zonei prin otrăvirea acestora şi utilitzarea 
curentului electric; 

 lipsa plantărilor organizate pe suprafeţele defişate; 

 regenerarea naturală deficitară şi lipsa de întreţinere şi protecţie a arealelor 
acoperite cu păduri tinere. 

 lipsa de protecţie 

 

Activităţi cu caracter industrial, construcţii şi servicii 
 
Probleme 

 În prezent activităţile cu caracter industrial s-au redus drastic în zonă, la 
nivelul anului 2009 nemaifiind înregistrat nici un salariat în industrie. 

 Firmele cu activităţi în construcţii sunt de mică anvergură, cu un  număr 
restrâns de salariaţi (24/20089) în localităţile Gârda de Sus şi Scărişoara.  

 
Disfuncţii 
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 limitarea exploatărilor forestiere odată cu înfiinţarea PNAp au dus la 
restrângerea drastică a activităţilor în industria prelucrătoare a lemnului, 

 firmele specializate în domeniul construcţiilor lucrează în general cu un 
număr mic de angajaţi, de regulă cu echipe de 5-6 persoane, 

 
 

Turismul  
 
Probleme 

 Creşterea capacităţilor de cazare nu se reflectă şi în valorificarea lor, prin 
cresterea incasarilor medii pe zi-turist. 

 Disproporţia mare între oferta de cazare şi alte servicii turistice de bază: 
servicii de alimentaţie (terase, spaţii comerciale) şi agrement (activităţi 
sportive, fitness, excursii, aventură etc). 

 Importanţa scăzută acordată serviciilor turistice suplimentare (de informare, 
cultural artistice, sportive, financiare etc.) şi a celor cu caracter special ( 
ghid, animator, festivaluri, târguri şi expoziţii cu produse locale etc). 

 
Disfuncţii 

 insuficientă promovare a unităţilor turistice nou intrate în funcţie; 

 lipsa infrastructurii de transport şi edilitară aferentă dezvoltării turismului; 

 ofertă de petrecere a timpului liber limitată; 

 inexistenţa unor servicii de ghidaj competente; 

 amenajarea şi omologarea traseelor  turistice realizată incomplet, 

 oferta serviciilor de alimentaţie publică redusă, incapabilă să satisfacă o 
paletă diversificată de nevoi 

  

Servicii economice  
 
Probleme 

 Servicii de comunicaţii 

◦ Starea infrastructurii de transport din interiorul PNAp din 
jud.Alba(drumuri comunale, forestiere, de acces). 

◦ Lipsa unei delimitări clare între drumurile de interes turistic din parc şi a 
celor de interes economic al localnicilor, Romsilva, PNAp. 

◦ Trasee turistice incomplet marcate şi amenajate; 

◦ Lipsa infrastructurii aferente ofertei de acoperire integrală  cu servicii de 
radiotelefonie şi telefonie mobilă. 

◦ Slaba reprezentare a serviciilor poştale, a serviciilor de cablu şi internet. 

 Servicii de întreţinere şi reparaţii 

◦ Lipsa de personal specializat disponibil şi agreat de către companiile 
disptribuitoare, care să poată intervenii în cazul ivirii unor probleme la 
reţele sau instalaţiile electrice din gospodării. 

◦ Numărul insuficient de ateliere pentru reparaţii auto şi alte echipamente 
mecanice şi calitatea acestora. 

◦ Lipsa serviciilor de închiriere, reparaţii şi întreţinere pentru produsele 
electronice, materiale sportive etc. 

◦ Lipsa personalului specializat în întreţinerea şi depanarea tehnicii de 
calcul, a aparaturii audio-video şi foto. 
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 Servicii comerciale 

◦ Numărul şi oferta insuficientă al depozitelor de mărfuri en-gros. 

◦ Lipsa unor facilităţi de ambalare, etichetare şi valorificare a produselor 
naturale locale. 

◦ Necesitatea unor structuri pentru contractarea 

 Servicii financiare 

◦ Lipsa orcăror servicii bancare şi de asigurare. 

◦ Lipsa serviciilor de contabilitate şi de administrare a proprietăţilor. 

 Servicii tehnice şi profesionale  

◦ Gradul scăzut de utilizare a serviciilor foto-video-audio în promovarea 
turistică a zonei. 

◦ Necesitatea existenţei în zonă a unor laboratoare de analiză fizico-
chimică. 

◦ Lipsa unor servicii de expertiză, asistenţă juridică şi consultanţă. 
 
Disfuncţii 

 lipsa unei infrastructuri corespunzătoare limitează accesul localnicilor în 
zonele economice a localităţii şi a turiştilor în zonele de interes, limitând 
valorificarea potenţialului existent; 

 lipsa unei marcări şi delimitări clare între drumurile de interes turistic şi cele 
de interes economic local, favorizează îndepărtarea turiştilor de la traseele 
marcate şi rătăciri în teritoriu; 

 lipsa traseelor marcate permite circulaţia haotică a turiştilor în zonele 
protejate (ZPS şi ZPI); 

 acces limitat la telefonia mobilă sau lipsa de semnal în unele zone, cu 
implicaţii negative în caz de accidente, răptăcirea de la traseu sau alte 
evenimente; 

 lucrările efectuate de către personal nespecializat, cu improvizaţii riscante şi 
lucrări de slabă calitate; 

 în lipsa unor ateliere de reparaţii auto atât localnicii cât şi turiştii sunt 
nevoiţi sa cheltuie timp şi bani suplimentari pentru reparaţii, fiind privaţi de 
posibilitatea utilizării mijlocului de trasport. 

 în apropierea pârtiilor lipsa serviciilor  de închiriere, reparaţii şi întreţinere a 
materialului sportiv (schiuri, clăpari etc), limitează folosirea pârtiilor de către 
turiştii care nu dispun de schiuri; 

 scoaterea din funcţiune a aparaturii de calcul, şi al serverilor de la unităţile 
turistice pot provoca prejudicii economice, inclusiv prin împiedecarea 
eventualilor beneficiari să apeleze la serviciile acestora; 

 costuri ridicate cu aprovizionarea pentru proprietarii de mici magazine 
comerciale din zonă; 

 slaba valorificare a unora dintre produsele locale (fructe de pădure, fructe de 
livadă, alte produse alimentare locale, în lipsa unui markenting 
corespunzător; 

 

 
Servicii sociale 

 
Probleme 

 Servicii medicale 
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◦ Slaba dezvoltare a infrastructurii de sănătate, prin lipsa cabinetelor 
stomatologice, a farmaciilor şi punctelor farmaceutice. 

◦ Lipsa dispensarelor şi a farmaciilor  veterinare. 

 Servicii de utilitate publică 

◦ Nivelul tot mai ridicat de producere a apelor menajere şi a deşeurilor, din 
care unele foarte greu degradabile, au impact major asupra poluării 
mediului, 

◦ Creşterea presiunii turistice şi investiţionale contribuie la sporirea 
presiuni asupra mediului. 

◦ dezinteresul manifestat pentru întreţinerea spaţiilor vezi, atât private cât 
şi a celor administrate de primărie şi alte organisme. 

◦ Slaba organizare şi dotare a structurilor locale PSI. 

 Servicii administrative 

◦ Incapacitatea administraţiei publice locale de a face faţă tuturor nevoilor 
sociale din comunitate.  

◦ Îmbătrânirea populaţiei, numărul tot mai mare de  bătrâni singuri, fără 
pesii sau cu mijloace de susţinere limitată. 

◦ Violenţa în familie, apariţia şi creşterea abandonului şcolar 

◦ Birocratizarea excesivă a administraţiilor locale şi colaborarea 
defectuoasă cu populaţia locală. 

 
Disfuncţii 

 lipsa de personal cu pregătire medie şi superioară din domeniul sanitar; 

 lipsa unor cabinete specializate şi a farmaciilor pot influenţa confortul şi 
timpul de şedere al unui turist în zonă; 

 riscul decesului unor animale bolnave în lipsa serviciilor specializate. 

 lipsa infrastructurii de alimentare cu apă, a canalizării şi a epurării apelor 
uzate. 

 existenţa unor spaţii de depozitare clandestină a gunoiului, mai ales pe 
malul cursurilor de apă. 

 slaba implicare a autorităţilor locale şi de mediu în gestionarea acestor 
probleme şi lipsa aplicării unor măsuri coercitive. 

 creşterea costurilor în bani şi timp a conlucrării dintre administraţie şi 
cetăţean; 

 incapacitatea administraţiilor locale de a organiza şi susţine din venituri 
proprii servicii de asistenţă socială; 

 manifestarea unor aspecte legate de marginalizarea socială la persoanele  
sărace, a persoanelor vârstnice, a celor cu disabilită. 
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REGLEMENTĂRI DE URBANISM 
PENTRU PARCUL NATURAL APUSENI

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Rolul Reglementărilor de urbanism

(1) Prezentele  Reglementări  de  urbanism,  denumite  în  continuare 
Reglementări, reprezintă sistemul unitar de norme tehnice şi juridice care 
stă la baza regulamentelor locale de urbanism pentru localităţile rurale 
din perimetrul Parcului Natural Apuseni, denumit în continuare PNA.

(2) Reglementările  urmăresc  asigurarea  unei  dezvoltări  durabile  a 
teritoriului  PNA (jud.  Alba),  cu protejarea cadrului  natural  şi  cultural, 
precum şi asigurarea unei exploatări raţionale a acestuia din punct de 
vedere economic şi turistic în beneficiul locuitorilor PNA.

(3) Reglementările urmăresc controlarea modului de utilizare a solului şi 
resurselor naturale în scopuri strict economice, eliminarea intervenţiilor 
excesive şi stridente din punctul de vedere al suprafeţelor şi volumelor, 
materialelor  utilizate,  impactul  vizual  al  cadrului  construit  asupra 
mediului natural şi antropic tradiţional specific PNA.

(4) Prevederile  prezentelor  Reglementări  sunt  obligatorii  în  cazul 
elaborării  sau  reactualizării  Planurilor  Urbanistice  Generale  ale 
localităţilor rurale din PNA, cu respectarea specificului local.

(5) Prezentele  Reglementări  constituie  baza  tehnică  de  avizare  şi  de 
autorizare a construcţiilor şi  amenajărilor până la revizuirea Planurilor 
Urbanistice Generale existente la data intrării sale în vigoare.

(6) Prevederile prezentelor Reglementări se aplică de la data aprobării lor 
pentru  localităţile  situate  în  interiorul  Parcului  Natural  Apuseni,  jud. 
Alba.

(7) Reglementările vor fi aduse la cunoştinţa tuturor factorilor interesaţi 
prin  intermediul  direcţiilor  de  urbanism şi  amenajarea  teritoriului  din 
cadrul Consiliului Judeţean.

2. Domeniul de aplicare

(1) Prezentele  Reglementări  se  aplică  tuturor  localităţilor  situate  în 
interiorul Parcului Natural Apuseni, jud. Alba.

(2) Reglementările  stabilesc  regulile  de  ocupare  a  terenurilor,  de 
amplasare a construcţiilor şi a amenajărilor aferente acestora, precum şi 
norme generale de arhitectură.

(3) Regulamentele  locale  de  urbanism  (RLU)  vor  prelua  obligatoriu 
prevederile prezentelor Reglementări, detaliindu-le în funcţie de contextul 
specific  local,  în  baza  studiilor  de  fundamentare  aferente  Planului 
Urbanistic General, şi vor putea introduce şi alte norme specifice. 
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(4) La  elaborarea  unor  Planuri  Urbanistice  Zonale  sau  Planuri 

Urbanistice de Detaliu care detaliază sau modifică Planurile Urbanistice 
Generale  ale  localităţilor,  este  obligatorie  respectarea  prevederilor 
prezentelor Reglementări în aceste documentaţii.

(5) Pentru orice construcţie cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp, 
indiferent de destinaţie, se va solicita prin certificatul de urbanism avizul 
Comisiei  tehnice  de  Amenajarea Teritoriului  şi  Urbanism a Consiliului 
Judeţean,  pentru  integrarea  volumetrică  şi  estetică  în  contextul 
urbanistic al PNA.

CAPITOLUL II

ÎMPĂRŢIREA TERITORIULUI ÎN ZONE

1. Zonarea internă a Parcului Natural Apuseni

Pe teritoriul PNA, activităţile şi intervenţiile umane sunt condiţionate 
de nivelul de protecţie al zonei care poate fi, direct sau indirect, afectată. 
Conform legislaţiei europene de mediu, în aceste areale sunt fezabile doar 
activităţile  care  nu  alterează  sau  deteriorează  calitatea  siturilor  şi 
fenomenelor naturale protejate.

În funcţie de importanţa lor ştiinţifică, pe suprafaţa PNA se întâlnesc 
4 categorii de zone, fiecare în parte având reglementări specifice. Aceste zone 
sunt:

A. ZONE CU PROTECŢIE STRICTĂ (ZPS)
− zone de mare importanţă ştiinţifică ce cuprind zone sălbatice în care 
nu  au  existat  intervenţii  antropice  sau  nivelul  acestora  a  fost  foarte 
redus. Sunt zone sensibile şi de dimensiuni relativ reduse în care sunt 
permise numai activităţile de cercetare ştiinţifică, educaţie şi activităţile 
de monitorizare;
− peşteri/sectoare de peşteri de valoare excepţională care, prin interesul 
ştiinţific  sau  unicitatea  resurselor  sunt  reprezentative  pentru 
patrimoniul speologic naţional şi internaţional; 

B. ZONE DE PROTECŢIE INTEGRALĂ (ZPI)
− Zone  cu  habitate  naturale  cu  intervenţii  manageriale  reduse 
cuprinzând cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural, şi în 
care se îmbină funcţiile de protecţie şi conservare cu cele de cunoaştere 
a naturii;
− Peşteri/sectoare de peşteri de importanţă naţională sau locală care se 
disting prin mărime şi raritatea resurselor;
− Exploatările  miniere  din  Evul  Mediu  până  în  secolul  19,  care  se 
constituie în obiective cu valoare istorică deosebită. 

C. ZONE DE MANAGEMENT DURABIL (ZMD)
− Zone întinse, din extravilanul localităţilor, cu ecosisteme seminaturale 
rezultate ca urmare a intervenţiei omului de-a lungul timpului, adesea 
cu  mare  valoare  din  punct  de  vedere  biologic,  geologic,  geografic, 
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hidrologic,  paleontologic,  istoric  sau  de  altă  natură.  În  aceste  zone 
primează utilizarea durabilă şi cu impact redus a resurselor naturale, în 
vederea  asigurării  nevoilor  curente  de  trai  ale  populaţiei  locale  şi  a 
caracteristicilor peisajului;
− Peşteri de importanţă locală sau peşterile mai puţin importante, dintre 
care unele se pot preta la activităţi de turism speologic specializat, cu 
ghidaj, respectiv la alte activităţi neinvazive de exploatare a resurselor 
regenerabile;
− Galeriile miniere dezafectate, intrate în conservare, cu excepţia celor 
cu importanţă istorică;

D. ZONE DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ACTIVITĂŢILOR UMANE (ZDD)
− Zone de intravilan ale localităţilor şi cele din vecinătatea lor, în care se 
promovează  cu  precădere  activităţile,  cultura  şi  modul  de  viaţă 
tradiţional, permiţându-se diverse activităţi de investiţii/dezvoltare, cu 
prioritate cele de interes turistic. În aceste zone activităţile de dezvoltare 
trebuie să respecte principiul utilizării durabile a resurselor naturale şi 
să prevină efectele negative asupra naturii; 
− Peşteri/sectoare  de  peşteri  amenajate  pentru  turism  speologic 
organizat
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2. Permisiuni şi restricţii în ariile naturale protejate

(extras din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 

şi faunei sălbatice)

Zonele cu protecţie strictă

− Aici se interzice desfăşurarea oricăror activităţi  umane, cu excepţia 
activităţilor de cercetare, educaţie ecologică, activităţi de ecoturism, cu 
limitările descrise în planurile de management.

Zonele de protecţie integrală 
− Cuprind  cele  mai  valoroase  bunuri  ale  patrimoniului  natural  din 

interiorul parcurilor naţionale şi naturale.
− Aici sunt interzise:

• orice  forme  de  exploatare  sau  utilizare  a  resurselor  naturale, 
precum  şi orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu 
scopul de protecţie şi/sau de conservare; 

• activităţile  de  construcţii-investiţii,  cu  excepţia  celor  destinate 
administrării  ariei  naturale  protejate  şi/sau  activităţilor  de 
cercetare  ştiinţifică  ori  a  celor  destinate  asigurării  siguranţei 
naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale. 

− Prin  excepţie  de  la  prevederile  aliniatului  anterior,  în  zonele  de 
protecţie integrală, în afara perimetrelor rezervaţiilor ştiinţifice, se pot 
desfăşura următoarele activităţi: 
•  ştiinţifice şi educative;
• activităţi de ecoturism care nu necesită  realizarea de construcţii-

investiţii; 
• utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai 

cu animale domestice, proprietatea membrilor comunităţilor care 
deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice 
formă  recunoscută  prin  legislaţia  naţională  în  vigoare,  pe 
suprafeţele,  în  perioadele  şi  cu  speciile  şi  efectivele  avizate  de 
administraţia  parcului,  astfel  încât  să  nu  fie  afectate  habitatele 
naturale şi speciile de floră şi faună prezente; 

• localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;
• intervenţiile  în  scopul  reconstrucţiei  ecologice  a  ecosistemelor 

naturale  şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau 
degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza 
hotărârii  consiliului  ştiinţific,  şi  aprobate  de  către  autoritatea 
publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor;  

• acţiunile  de  înlăturare  a  efectelor  unor  calamităţi,  cu  avizul 
administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului 
ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia 
mediului  şi  pădurilor.  În  cazul  în  care  calamităţile  afectează 
suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se 
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fac cu avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului  ştiinţific, 
şi  cu  aprobarea  autorităţii  publice  centrale  pentru  protecţia 
mediului şi pădurilor; 

• acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, 
care nu necesită extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a 
acestora; 

• acţiunile  de  combatere  a  înmulţirii  în  masă  a  dăunătorilor 
forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, 
în cazul în care apar focare de înmulţire, cu avizul administraţiei, 
în  baza  hotărârii  consiliului  ştiinţific,  cu  aprobarea  autorităţii 
publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. 

Zone de management durabil
− În  zonele  de  management  durabil  este  interzisă  realizarea  de 

construcţii noi, cu excepţia celor ce servesc strict administrării ariei 
naturale protejate sau activităţilor de cercetare  ştiinţifică  ori a celor 
destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi 
naturale.

− În  zonele  de  management  durabil  se  pot  desfăşura  următoarele 
activităţi:
• ştiinţifice şi educative; 
• activităţi de ecoturism care nu necesită  realizarea de construcţii-

investiţii; 
• utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai 

cu animale domestice, de către proprietarii care deţin păşuni sau 
care  deţin  dreptul  de  utilizare  a  acestora  în  orice  formă 
recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în 
perioadele  şi  cu  speciile  şi  efectivele  avizate  de  administraţia 
parcului,  astfel  încât  să  nu  fie  afectate  habitatele  naturale  şi 
speciile de floră şi faună prezente; 

• localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 
• intervenţiile  pentru  menţinerea  habitatelor  în  vederea  protejării 

anumitor  specii,  grupuri  de  specii  sau  comunităţi  biotice  care 
constituie  obiectul  protecţiei,  cu  aprobarea  planului  de  acţiune 
provizoriu  de  către  autoritatea  publică  centrală  pentru protecţia 
mediului  şi  pădurilor,  cu  avizul  administraţiei  ariei  naturale 
protejate, în baza hotărârii consiliului  ştiinţific  şi valabil până  la 
intrarea în vigoare a planului de management;

• intervenţiile  în  scopul  reconstrucţiei  ecologice  a  ecosistemelor 
naturale  şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau 
degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza 
hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate de către autoritatea publică 
centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

• acţiunile  de  înlăturare  a  efectelor  unor  calamităţi,  cu  avizul 
administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului 
ştiinţific  şi,  ulterior,  cu  aprobarea  autorităţii  publice  centrale 
pentru protecţia mediului şi pădurilor. În cazul în care calamităţile 
afectează  suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor 
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acestora se fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în 
baza  hotărârii  consiliului  ştiinţific,  aprobate  ulterior  de  către 
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

• activităţile  de  protecţie  a  pădurilor,  acţiunile  de  prevenire  a 
înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea 
materialului  lemnos  din  pădure  în  cantităţi  care  depăşesc 
prevederile amenajamentelor, în baza hotărârii consiliului ştiinţific 
şi,  ulterior,  cu  aprobarea  autorităţii  publice  centrale  pentru 
protecţia mediului şi pădurilor; 

• activităţi  tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în 
limita  capacităţii  productive  şi  de  suport  a  ecosistemelor,  prin 
tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, 
de ciuperci  şi  de plante medicinale,  cu respectarea normativelor 
învigoare. Acestea se pot desfăşura numai de persoanele fizice  şi 
juridice  care  deţin/administrează  terenuri  în  interiorul  parcului 
sau  de  comunităţile  locale,  cu  aprobarea  administraţiei  ariei 
naturale protejate; 

• activităţi  tradiţionale  de  cultivare  a  terenurilor  agricole  şi  de 
creştere a animalelor, precum şi alte activităţi tradiţionale efectuate 
de comunităţile locale; 

• lucrări  de  îngrijire  şi  conducere  a  arboretelor  şi  lucrări  de 
conservare; 

• aplicarea  de  tratamente  silvice  care  promovează  regenerarea  pe 
cale naturală  a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare 
spre  grădinărit,  tratamentul  tăierilor  grădinărite  şi 
cvasigrădinărite,  tratamentul  tăierilor  progresive  clasice  sau  în 
margine  de masiv,  tratamentul  tăierilor  succesive clasice  sau în 
margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng, în salcâmete şi în 
zăvoaie de plop şi salcie. În cazul arboretelor de plop euramerican 
se poate aplica şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici, iar în 
arboretele de molid, tăieri rase pe parcelele de maximum 1 ha; 

• activităţi de vânătoare cu avizarea cotelor de recoltă şi a acţiunilor 
de  vânătoare  de  către  administratorul  ariei  naturale  protejate. 
Avizarea cotelor de recoltă  de către administratorul ariei naturale 
protejate se face în baza hotărârii consiliului ştiinţific; 

• activităţi de pescuit sportiv.

Zone de dezvoltare durabilă a activităţilor umane
− Sunt  zonele  în  care  se  permit  activităţi  de  investiţii/dezvoltare,  cu 

prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de 
utilizare  durabilă  a  resurselor  naturale  şi  de  prevenire  a  oricăror 
efecte negative semnificative asupra biodiversităţii.

− În  zonele  de  dezvoltare  durabilă  se  pot  desfăşura  următoarele 
activităţi, cu respectarea prevederilor din planurile de management:
• activităţi  de  vânătoare,  în  zonele  de  dezvoltare  durabilă  din 

parcurile naturale; 
• activităţi  tradiţionale  de  cultivare  a  terenurilor  agricole  şi  de 

creştere a animalelor; 
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• activităţi de pescuit sportiv, industrial şi piscicultura; 
• activităţi de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, dacă 

această  posibilitate  este  prevăzută  în  planul  de  management  al 
parcului şi dacă reprezintă o activitate tradiţională; 

• lucrări  de  îngrijire  şi  conducere  a  arboretelor  şi  lucrări  de 
conservare; 

• aplicarea  de  tratamente  silvice  care  promovează  regenerarea  pe 
cale naturală  a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare 
spre  grădinărit,  tratamentul  tăierilor  grădinărite  şi 
cvasigrădinărite,  tratamentul  tăierilor  progresive  clasice  sau  în 
margine  de  masiv,  tratamentul  tăierilor  succesive  clasice  ori  în 
margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng în salcâmete  şi 
zăvoaie  de  plop  şi  salcie.  În  zonele  de  dezvoltare  durabilă  din 
parcurile  naţionale  se  pot  aplica  tratamentul  tăierilor  rase  în 
arboretele  de  molid  pe  suprafeţe  de  maximum 1 ha,  precum  şi 
tratamentul  tăierilor  rase în parchete mici  în arboretele  de plop 
euramerican.  În  zonele  de  dezvoltare  durabilă  din  parcurile 
naturale se poate aplica  şi tratamentul tăierilor rase în parchete 
mici în arboretele de molid pe suprafeţe de maximum 1 ha şi plop 
euramerican; 

• activităţi  specifice  modului  de  producţie  ecologic  de  cultivare  a 
terenului  agricol  şi  creşterea  animalelor,  în  conformitate  cu 
legislaţia specifică din sistemul de agricultură ecologică; 

• alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale;
• activităţi de construcţii/investiţii, cu avizul administratorilor ariilor 

naturale protejate pentru fiecare obiectiv, conforme planurilor de 
urbanism legal aprobate.

3. Zonarea Parcului Natural Apuseni conform prezentelor Reglementări

Pentru  un  mai  bun  management  al  teritoriului  PNA,  prezentele 
Reglementări detaliază această zonare internă a teritoriului PNA, după cum 
urmează:

A) ZONE CU PROTECŢIE STRICTĂ (ZPS)
B) ZONE DE PROTECŢIE INTEGRALĂ (ZPI)
C) ZONE DE MANAGEMENT DURABIL (ZMD)

C.1. Terenuri Împădurite (ZMD-TI)
C.2. Terenuri ocupate cu Păşuni şi Fâneţe (ZMD-PF)

D) ZONE DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ACTIVITĂŢILOR UMANE (ZDD)
D.1. Zone de Dezvoltare Durabilă în Staţiuni Turistice (ZDD-ST)
D.2. Zone de Dezvoltare Durabilă Situate în Zona de Vale – Localităţi 

Compacte (ZDD-V)
D.3. Zone de Dezvoltare Durabilă Situate în Zona de Deal/Munte – 

Localităţi Rasfirate/Risipite/Cătune (ZDD-DM)
D.4. Zone de Dezvoltare Durabilă cu Peisaj Cultural Deosebit

(ZDD-PC)
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CAPITOLUL III

REGLEMENTĂRI  DE URBANISM ŞI ARHITECTURĂ

1. REGLEMENT  Ă  RI PENTRU ZONELE CU PROTEC  Ţ  IE STRICT  Ă   (ZPS)  
− pentru această zonă se vor respecta reglementările din Ordonanţa de 

Urgenţă   nr.  57  din  20  iunie  2007,  specificate  în  Capitolul  II  al 
prezentelor Reglementări.

− În plus, mai este permisă amenajarea unor puncte de belvedere, de 
observaţie  a  faunei,  de  popas,  amplasarea  de  panouri  informative 
despre  Parc,  amenajarea  unor  poteci  sau  trasee  tematice,  toate 
acestea fiind obligatoriu să fie realizate din materiale tradiţionale şi în 
tehnici tradiţionale. Realizarea şi amplasarea lor se va face numai cu 
avizul APNA.
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2. REGLEMENTĂRI PENTRU ZONELE DE PROTECŢIE INTEGRALĂ   (ZPI)  
− pentru această zonă se vor respecta reglementările din Ordonanţa de 

Urgenţă   nr.  57  din  20  iunie  2007,  specificate  în  Capitolul  II  al 
prezentelor Reglementări.

− În plus, mai este permisă amenajarea unor puncte de belvedere, de 
observaţie  a  faunei,  de  popas,  amplasarea  de  panouri  informative 
despre  Parc,  amenajarea  unor  poteci  sau  trasee  tematice,  toate 
acestea fiind obligatoriu să fie realizate din materiale tradiţionale şi în 
tehnici tradiţionale. Realizarea şi amplasarea lor se va face numai cu 
avizul APNA.

− Se interzice realizarea de noi „mutături”  în aceste zone, sau folosirea 
celor existente pentru alte activităţi decât cele tradiţionale

Pagina | 14 



Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Parcul Natural Apuseni – zona cuprinsă în judeţul Alba (comunele: Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Horea, Scărişoara)  REGLEMENTĂRI DE URBANISM ŞI ARHITECTURĂ
3. REGLEMENTĂRI  PENTRU  ZONELE  DE  MANAGEMENT  DURABIL   

(ZMD)
• REGLEMENTĂRI PENTRU TERENURI ÎMPĂDURITE (ZMD-TI)

− În zonele de management durabil cu terenuri împădurite este interzisă 
realizarea  de  construcţii  noi,  cu  excepţia  celor  ce  servesc  strict 
administrării  ariei  naturale  protejate  sau  activităţilor  de  cercetare 
ştiinţifică  ori  a  celor  destinate  asigurării  siguranţei  naţionale  sau 
prevenirii unor calamităţi naturale.

− În  zonele  de  management  durabil  cu  terenuri  împădurite  se  pot 
desfăşura următoarele activităţi:
• ştiinţifice şi educative; 
• activităţi de ecoturism care nu necesită  realizarea de construcţii-

investiţii; 
• localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 
• intervenţiile  pentru  menţinerea  habitatelor  în  vederea  protejării 

anumitor  specii,  grupuri  de  specii  sau  comunităţi  biotice  care 
constituie  obiectul  protecţiei,  cu  aprobarea  planului  de  acţiune 
provizoriu  de  către  autoritatea  publică  centrală  pentru protecţia 
mediului  şi  pădurilor,  cu  avizul  administraţiei  ariei  naturale 
protejate, în baza hotărârii consiliului  ştiinţific  şi valabil până  la 
intrarea în vigoare a planului de management;

• intervenţiile  în  scopul  reconstrucţiei  ecologice  a  ecosistemelor 
naturale  şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau 
degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza 
hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate de către autoritatea publică 
centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

• acţiunile  de  înlăturare  a  efectelor  unor  calamităţi,  cu  avizul 
administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului 
ştiinţific  şi,  ulterior,  cu  aprobarea  autorităţii  publice  centrale 
pentru protecţia mediului şi pădurilor. În cazul în care calamităţile 
afectează  suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor 
acestora se fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în 
baza  hotărârii  consiliului  ştiinţific,  aprobate  ulterior  de  către 
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

• activităţi  tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în 
limita  capacităţii  productive  şi  de  suport  a  ecosistemelor,  prin 
tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, 
de ciuperci  şi  de plante medicinale,  cu respectarea normativelor 
învigoare. Acestea se pot desfăşura numai de persoanele fizice  şi 
juridice  care  deţin/administrează  terenuri  în  interiorul  parcului 
sau  de  comunităţile  locale,  cu  aprobarea  administraţiei  ariei 
naturale protejate; 

• lucrări  de  îngrijire  şi  conducere  a  arboretelor  şi  lucrări  de 
conservare; 

• aplicarea  de  tratamente  silvice  care  promovează  regenerarea  pe 
cale naturală  a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare 
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spre  grădinărit,  tratamentul  tăierilor  grădinărite  şi 
cvasigrădinărite,  tratamentul  tăierilor  progresive  clasice  sau  în 
margine  de masiv,  tratamentul  tăierilor  succesive clasice  sau în 
margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng, în salcâmete şi în 
zăvoaie de plop şi salcie. În cazul arboretelor de plop euramerican 
se poate aplica şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici, iar în 
arboretele de molid, tăieri rase pe parcelele de maximum 1 ha; 

• activităţi de vânătoare cu avizarea cotelor de recoltă şi a acţiunilor 
de  vânătoare  de  către  administratorul  ariei  naturale  protejate. 
Avizarea cotelor de recoltă  de către administratorul ariei naturale 
protejate se face în baza hotărârii consiliului ştiinţific; 

• activităţi de pescuit sportiv.
• În plus, mai este permisă amenajarea unor puncte de belvedere, de 

observaţie a faunei, de popas, amplasarea de panouri informative 
despre  Parc,  amenajarea  unor  poteci  sau  trasee  tematice,  toate 
acestea fiind obligatoriu să fie realizate din materiale tradiţionale şi 
în  tehnici  tradiţionale.  Realizarea  şi  amplasarea  lor  se  va  face 
numai cu avizul APNA.

• REGLEMENTĂRI  PENTRU  TERENURI  OCUPATE  CU  PĂŞUNI  ŞI 
FÂNEŢE (ZMD-PF)

− În  zonele  de  management  durabil  este  interzisă  realizarea  de 
construcţii noi, cu excepţia celor ce servesc strict administrării ariei 
naturale protejate sau activităţilor de cercetare  ştiinţifică  ori a celor 
destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi 
naturale.

− Se permite realizarea de noi „mutături” (anexe de exploatare agricolă), 
doar dacă acestea nu depăşesc suprafaţa de maxim 50mp, dacă se 
realizează din  lemn,  cu  fundaţii  de  piatră naturală (se  interzice 
fundaţie de beton), prin metode de construire tradiţionale, şi doar dacă 
acestea  sunt  folosite  pentru  activităţi  tradiţionale  agricole.  Se 
încurajează de  asemenea  refolosirea  şi  reabilitarea  „mutăturilor” 
existente în favoarea construirii de noi „mutături”.

− În  zonele  de  management  durabil  se  pot  desfăşura  următoarele 
activităţi:
• ştiinţifice şi educative; 
• activităţi de ecoturism care nu necesită  realizarea de construcţii-

investiţii; 
• utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai 

cu animale domestice, de către proprietarii care deţin păşuni sau 
care  deţin  dreptul  de  utilizare  a  acestora  în  orice  formă 
recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în 
perioadele  şi  cu  speciile  şi  efectivele  avizate  de  administraţia 
parcului,  astfel  încât  să  nu  fie  afectate  habitatele  naturale  şi 
speciile de floră şi faună prezente; 

• localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 
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• intervenţiile  pentru  menţinerea  habitatelor  în  vederea  protejării 

anumitor  specii,  grupuri  de  specii  sau  comunităţi  biotice  care 
constituie  obiectul  protecţiei,  cu  aprobarea  planului  de  acţiune 
provizoriu  de  către  autoritatea  publică  centrală  pentru protecţia 
mediului  şi  pădurilor,  cu  avizul  administraţiei  ariei  naturale 
protejate, în baza hotărârii consiliului  ştiinţific  şi valabil până  la 
intrarea în vigoare a planului de management;

• intervenţiile  în  scopul  reconstrucţiei  ecologice  a  ecosistemelor 
naturale  şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau 
degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza 
hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate de către autoritatea publică 
centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

• acţiunile  de  înlăturare  a  efectelor  unor  calamităţi,  cu  avizul 
administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului 
ştiinţific  şi,  ulterior,  cu  aprobarea  autorităţii  publice  centrale 
pentru protecţia mediului şi pădurilor. 

• activităţi  tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în 
limita  capacităţii  productive  şi  de  suport  a  ecosistemelor,  prin 
tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, 
de ciuperci  şi  de plante medicinale,  cu respectarea normativelor 
învigoare. Acestea se pot desfăşura numai de persoanele fizice  şi 
juridice  care  deţin/administrează  terenuri  în  interiorul  parcului 
sau  de  comunităţile  locale,  cu  aprobarea  administraţiei  ariei 
naturale protejate; 

• activităţi  tradiţionale  de  cultivare  a  terenurilor  agricole  şi  de 
creştere a animalelor, precum şi alte activităţi tradiţionale efectuate 
de comunităţile locale; 

• activităţi de vânătoare cu avizarea cotelor de recoltă şi a acţiunilor 
de  vânătoare  de  către  administratorul  ariei  naturale  protejate. 
Avizarea cotelor de recoltă  de către administratorul ariei naturale 
protejate se face în baza hotărârii consiliului ştiinţific; 

• activităţi de pescuit sportiv.
• În plus, mai este permisă amenajarea unor puncte de belvedere, de 

observaţie a faunei, de popas, amplasarea de panouri informative 
despre  Parc,  amenajarea  unor  poteci  sau  trasee  tematice,  toate 
acestea fiind obligatoriu să fie realizate din materiale tradiţionale şi 
în  tehnici  tradiţionale.  Realizarea  şi  amplasarea  lor  se  va  face 
numai cu avizul APNA.
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4. REGLEMENT  Ă  RI  PENTRU    ZONELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ A   

ACTIVITĂŢILOR UMANE (ZDD)

4.1. REGLEMENTĂRI PENTRU ZONE DE DEZVOLTARE DURABILĂ 
ÎN STAŢIUNI TURISTICE (ZDD-ST)

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE
− instituţii, servicii, echipamente publice de nivel teritorial
− sedii de companii şi firme, alte servicii profesionale;
− servicii sociale, colective şi personale;
− dotări de educaţie
− lăcaşuri de cult;
− comerţ cu amănuntul;
− ateliere  pentru  desfăşurarea  activităţilor  de  artizanat  cu  tehnologie 

tradiţională;
− activităţi economice tradiţionale;
− spaţii pentru comercializarea produselor meşteşugăreşti;
− depozitare mic-gros;
− hoteluri,  pensiuni,  moteluri,  hanuri,  agenţii  de  turism,  servicii  de 

turism, popasuri turistice, cabane;
− centre de informare turistică şi agenţii de turism;
− panouri  de  informare  turistică  pentru  orice  obiectiv  natural  sau 

antropic;
− alimentaţie publică;
− locuinţe;
− locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale;
− case de vacanţă;
− sport şi recreere în spaţii acoperite sau descoperite;
− camping  cu  funcţiuni  complementare  (parc  rulote,  reţele  tehnico-

edilitare, alimentaţie publică, servicii sportive etc);
− tabere şcolare, tabere sportive, şcoli de vară, centru de supraveghere 

copii;
− centru medical, dispensar, farmacie;
− centru de echitaţie;
− terenuri de sport, ştranduri, spaţii de joacă pentru copii;
− anexe gospodăreşti limitate la capacitatea de maxim 3 capete animale 

mari;
− comerţ nealimentar cumărfuri de folosinţă zilnică;
− culturi agricole în cadrul parcelelor de locuit;
− servicii  şi  activităţi  productive  nepoluante  de  capacitate  mică,  ce 

utilizează resurse locale (lemn, piatră, produse alimentare locale)
− parcaje;
− spaţii libere pietonale, pentru biciclete;
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− spaţii plantate;
− străzi realizate conform P.U.Z. Sau P.U.D avizate şi aprobate;
− amenajări de echipare edilitară;
− se admit conversii funcţionale compatibile cu caracterul zonei;
− se vor  menţine activităţile productive manufacturiere (meşteşugăreşti) 

compatibile  cu statutul  zonei  şi  atractive  pentru turismul  cultural; 
activităţile incompatibile vor face obiectul unor programe de conversie 
sau relocare;

− se permite reconstrucţia unor clădiri tradiţionale specifice zonei;

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
− se admit conversii ale funcţiunilor şi clădirilor existente în condiţiile în 

care  orice  schimbare  de  destinaţie  a  clădirilor  cu  arhitectură 
tradiţională păstrează aspectul exterior al clădirii;

− pentru construcţiile şi amenajările din zona de protecţie a drumurilor 
naţionale,  judeţene  şi  comunale  se  va  obţine  avizul  instituţiilor 
competente;

− pentru servicii şi activităţi productive nepoluante de capacitate mică, 
ce utilizează resurse locale (lemn, piatră, produse alimentare locale), 
se va obţine avizul de mediu şi avizul administraţiei PNA;

− toate construcţiile vor fi realizate conform unor P.U.Z.-uri sau P.U.D.-
uri avizate şi aprobate, pentru fiecare obiectiv;

− pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de 
zonare seismică;

− anexele gospodăreşti vor fi amplasate la o distanţă de minim 10 m faţă 
de construcţiile de locuit, unităţile de cazare, sau alte construcţii cu 
funcţiuni de locuire permanentă sau temporară.

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE
− activităţi  de  servicii  şi  producţie  care generează zgomot,  praf,  noxe 

şi/sau  care  implică  riscuri  tehnologice  şi  un  trafic  important  de 
mărfuri din punct de vedere al cantităţilor vehiculate şi al frecvenţei;

− dispunerea  de  panouri  de  afişaj  pe  plinurile  faţadelor,  desfigurând 
arhitectura şi deteriorând finisajul clădirilor;

− depozitare en-gros;
− staţii de întreţinere auto cu capacitate de peste 5 maşini;
− curăţătorii chimice;
− platforme de precolectare a deşeurilor;
− activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil 

din circulaţiile publice;
− amplasarea anexelor gospodăreşti la adiacent domeniului public;
− adăposturi pentru animale în număr mai mare de 3 animale mari şi 

15 animale mici;
− lucrări  de  terasament  de  natură  să  afecteze  amenajările  sau 

construcţiile adiacente;

SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE 
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ARTICOLUL 4 – ORIENTAREA FAŢĂ DE PUNCTELE CARDINALE
− pentru construcţiile  de locuinţe, se  va evita orientarea spre nord a 

zonelor de dormit sau camerelor de zi;
− pentru toate categoriile de construcţii de turism, se vor orienta spre 

nord spaţiile tehnice şi anexele;
− pentru construcţiile comerciale sau de servicii, se va asigura însorirea 

spaţiilor pentru public şi a birourilor;
− terenurile de sport în aer liber vor fi orientate cu axa longitudinală pe 

direcţia Nord-Sud, cu abatere de maxim 15 grade spre vest sau spre 
est

ARTICOLUL  5 –  CARACTERISTICI  ALE  PARCELELOR  (SUPRAFEŢE, 
FORME, DIMENSIUNI)

− în cazul construcţiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 
1000 mp, cu un front la stradă de minim 30m; 

− pentru dotări turistice (hoteluri , pensiuni, cabane, moteluri) dispuse 
izolat, terenul minim este de 800mp, cu un front la stradă de minim 
25m;

− pentru celelalte categorii de funcţiuni, terenul minim este de 500mp, 
cu un front la stradă de minim 18m pentru construcţiile cuplate la un 
calcan lateral sau independente; în funcţie de necesităţi, vor putea fi 
concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente;

− în  cazul  parcelarului  existent,  suprafaţa  minimă  a  parcelei 
construibile este de 300mp

− noile  loturi  vor  avea o adâncime mai  mare sau cel  puţin egală  cu 
lăţimea parcelei (excepţie făcând terenurile pe care relieful accidentat 
nu permite acest lucru)

ARTICOLUL 6 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
− amplasarea faţă de drumurile publice a construcţiilor se va face cu 

respectarea  zonei  de  protecţie  corespunzătoare  categoriei  drumului 
respectiv;

− regimul de aliniere a construcţiilor va respecta fronturile existente, cu 
excepţia cazului în care se stabileşte alt aliniament general prin P.U.Z. 
Sau P.U.D.  În cazul  în care  nu există  un front  bine definit,  se  va 
asigura o distanţă faţă de limita proprietăţii la stradă de minim 3m 
(sau minimul impus prin zona de protecţie a categoriei de drum).

ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE 
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− construcţiile vor conserva structura morfospaţială specific rurală, prin 
amplasarea lor  în regim izolat,  eventual  cuplat  în cazul  locuinţelor 
individuale şi a construcţiilor de mai mică anvergură;

− pentru  clădirile  existente,  amplasarea  construcţiilor  în  interiorul 
parcelei se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă 
de limitele laterale şi posterioare conform Codului Civil, precum şi a 
distanţei minime între clădiri necesară în intervenţiile pentru incendii 
(3m).

− pentru construcţiile noi, retragerile faţă de limitele laterale vor fi de 
minim jumătate din înălţimea la cornişă, dar nu mai puţin de 3 metri, 
iar retragerea faţă de limitele posterioare va fi de minim jumătate din 
înălţimea la cornişă, dar nu mai puţin de 5m.

− Clădirile  se  vor  alipi  de  calcanele  clădirilor  învecinate  dispuse  pe 
limitele laterale ale parcelelor. În cazul în care parcela se învecinează 
numai pe una din limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita 
de proprietate, atunci noua clădire se va alipi la calcanul existent, iar 
faţă de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanţă egală cu 
jumătate din înălţimea la cornişă, dar nu mai puţin de 3 metri.

ARTICOLUL 8 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE 
ACEEAŞI PARCELĂ

− clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea 
la cornişă a celei mai înalte, dar nu mai puţin de 6 metri, în cazul în 
care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea 
unor încăperi fie de locuit, pie pentru alte activităţi permanente care 
necesită lumină naturală.

ARTICOLUL 9 – CIRCULAŢII ŞI ACCESE
− parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil 

de minim 4m lăţime dintr-o circulaţie publică, în mod direct sau prin 
drept  de  trecere  legal  (servitute)  obţinut  prin  una  din  proprietăţile 
învecinate;

− se  vor  asigura,  direct  sau prin  servitute,  accese  pietonale  la  toate 
parcelele construite.

− Fundăturile vor avea o lungime de maxim 50m şi o lăţime de minim 
5.5m.  Pentru  lungimi  mai  mari  ale  acestora,  se  va  elabora  P.U.Z. 
Pentru  a  studia  şi  permite  accesul  şi  intervenţia  mijloacelor  de 
stingere a incendiilor;

− În  toate  cazurile  este  obligatorie  asigurarea  accesului  în  spaţiile 
publice a persoanelor cu disabilităţi sau cu dificultăţi de deplasare;
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ARTICOLUL 10 – STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

− staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării  diferitelor activităţi 
se  admite  numai  în  interiorul  parcelei,  deci  în  afara  circulaţiilor 
publice;

− în  cazul  în  care  nu  se  pot  asigura  în  limitele  parcelei  locurile  de 
parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) 
realizarea  unui  parcaj  în  cooperare  ori  concesionarea  locurilor 
necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate în zona 
adiacentă la o distanţă de maxim 250m;

− fiecare funcţiune va asigura, pe parcela proprie, nomărul de locuri de 
parcare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

ARTICOLUL 11 – ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR
− înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi distanţa 

dintre aliniamentele străzii;
− înălţimea maximă a clădirilor  de locuit (inclusiv locuinţe de vacanţă) 

va fi de P+M;
− înălţimea maximă a dotărilor mici pentru turism (pensiuni, hanuri) va 

fi de P+1+M;
− înălţimea maximă a dotărilor mari pentru turism (hoteluri)  va fi  de 

P+3+M;
− construcţiile vor fi prevăzute cu acoperişuri în şarpantă;
− restul funcţiunilor nu vor avea o înălţime mai mare de P+1+M;
− noile clădiri vor avea o înălţime care să nu fie mai mare decât media 

aritmetică a înălţimii construcţiilor vecine plus un etaj.

ARTICOLUL 12 – SURSE DE ENERGIE REGENERABILĂ
− atât  pentru  noile  construcţii  realizate  în  zonă,  cât  şi  pentru 

construcţiile existente, se recomandă folosirea cel puţin a unei surse 
de energie alternativă, în afară de conectarea la utilităţi:
• energia solară captată în sisteme pasive de încălzire a apei calde 

menajere;
• sisteme  active  alternative  de  producere  a  energiei  curate 

încorporate clădirilor;
• energia eoliană, din instalaţii de mici dimensiuni;
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ARTICOLUL 13 – CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
− în  cazul  alimentării  cu  apă  în  sistem propriu,  se  va  obţine  avizul 

autorităţii competente care administrează resursele de apă;
− se  va  asigura  posibilitatea  racordării  la  sistemele  moderne  de 

telecomunicaţii;
− se interzice dispunerea pe faţada principală (faţada situată la drum, 

sau  vizibilă  de  pe  domeniul  public)  a  antenelor  TV-satelit  şi  a 
antenelor pentru telefonia mobilă şi dispunerea vizibilă a cablurilor.

− toate construcţiile nou realizate vor fi în mod obligatoriu racordate la 
reţelele publice de echipare edilitară existente. Racordarea la reţeaua 
de alimentare cu apă potabilă şi canalizare se va face numai prin grija 
şi cu cheltuiala beneficiarului / proprietarului, în momentul realizării 
acesteia.

− în momentul realizării în zonă a reţelei centralizate publice de apă sau 
canalizare, beneficiarul se obligă să racordeze construcţia la aceasta;

− autorizarea  racordării  la  reţeaua  de  alimentare  cu  apă  potabilă  a 
construcţiilor se va putea face numai concomitent cu rezolvarea, în 
sistem centralizat sau individual (fosă septică vidanjabilă betonată), a 
colectării apelor menajere reziduale.

− amplasarea  fântânilor  se  va  face  la  cel  puţin  10m de  orice  sursă 
posibilă  de  poluare  (latrină,  grajd,  depozit  de  gunoi  sau  deşeuri 
animale);

− toate  deşeurile  organice  vor  fi  depozitate  pe  platforme  betonate, 
împreună cu gunoiul de grajd; dacă în gospodăria respectivă nu există 
animale,  deşeurile  organice  vor  fi  compostate  în  recipiente 
impermeabile;  toate  acestea  vor  fi  folosite  ca  îngrăşământ  organic 
pentru  terenurile  agricole.  Deşeurile  anorganice  se  vor  depozita  în 
locuri  special  amenajate,  urmând  a  fi  apoi  colectate  de  firma  de 
salubritate  şi  transportate  la  groapa de  depozitare  a  gunoiului  din 
regiune.

− amenajarea  platformelor  betonate  pentru  fermentarea  gunoiului  de 
grajd şi a bazinelor betonate pentru colectarea dejecţiilor lichide va fi 
obligatorie  şi  pentru construcţiile  existente  şi  pentru cele  propuse. 
Amplasarea acestora se va realiza la cel puţin 15m faţă de cea mai 
apropiată construcţie de locuire permanentă sau temporară. Termenul 
de execuţie a acestora va fi fixat de Consiliul Local, care ulterior va 
controla respectarea acestor prescripţii.

− îndepărtarea  apelor  uzate  menajere  ale  hotelurilor,  pensiunilor  sau 
unităţilor de alimentaţie publică se va face prin instalaţii de epurare 
ecologice  amplasate  la  cel  puţin  15m  faţă  de   cea  mai  apropiată 
construcţie de locuire permanentă sau temporară;
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ARTICOLUL 14 – SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE

− în  cadrul  fiecărei  parcele  se  vor prevedea spaţii  verzi  amenajate  în 
suprafaţă  de  minim  20%,  care  vor  fi  amplasate  astfel  încât  să 
participe la agrementarea spaţiului public, iar suprafaţa ocupată cu 
zone verzi (amenajate sau nu) va fi de minim 60% din suprafaţa totală 
a parcelei.

− se  vor  identifica,  proteja  şi  păstra  în  timpul  executării  noilor 
construcţii, arborii importanţi existenţi având peste 4 metri înălţime şi 
diametrul tulpinii mai mare de 15cm; în cazul tăierii unui arbore, se 
vor planta alţi 3 arbori (nu arbuşti) în locul acestuia pe lotul respectiv.

− terenul care nu este acoperit cu construcţii şi circulaţii, va fi acoperit 
cu gazon şi plantat cu un arbore (nu arbust) la fiecare 100mp.

− parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare. 
Parcajele publice vor fi  de asemenea înconjurate cu un gard viu de 
1.2m înălţime.

ARTICOLUL 15 – ÎMPREJMUIRI
− împrejmuirea către domeniul public va fi joasă, cu înălţimea maximă 

de 1.5m şi transparentă, lăsând vizibilă clădirea şi curtea;
− se va respecta tipul existent de împrejmuiri, cu condiţia ca acestea să 

fie transparente. Materialul folosit pentru realizarea de împrejmuiri va 
fi lemnul;

− se interzic gardurile opace, din zidărie, metal, tablă, sârmă ghimpată, 
policarbonat, P.V.C. sau sticlă armată.

SECŢIUNEA III  –  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI  UTILIZARE A 
TERENULUI

ARTICOLUL 16  - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
− conform  documentaţiilor  de  urbanism  sau  de  specialitate  avizate 

conform legii.
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ARTICOLUL 17 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

− conform  documentaţiilor  de  urbanism  sau  de  specialitate  avizate 
conform legii.
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SECŢIUNEA IV - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Construc  ţii noi sau conversii, modernizări, reabilitări, lucrări de întreţinere   
ale construcţiilor existente

Aspectul general al construcţiilor
Se interzice:

− utilizarea de stiluri arhitecturale străine zonei de studiu (se vor prelua 
forme şi volume ale arhitecturii tradiţionale locale);

− utilizarea de materiale nespecifice regiunii;
− utilizarea de tâmplărie din mase plastice, aluminiu sau metal pentru 

porţi, uşi, ferestre, obloane etc;
− utilizarea materialelor ce imită materiale naturale cum ar fi  lemnul 

sau piatra;
− lăsarea  zidăriei  din  cărămidă  sau  BCA  în  stadiu  intermediar, 

nefinisat, netencuit;
− amplasarea la stradă a construcţiilor provizorii;
− placarea  faţadelor  (cu  faianţă,  piatră  finisată,  sau  alte  materiale 

nespecifice şi netradiţionale);

Aşezarea construcţiilor pe teren
− construcţiile vor fi amplasate izolat sau cuplate cu construcţii vecine;
− se vor respecta retragerile de la limitele lotului reglementate mai sus;

Frontul la stradă
− faţadele  la  stradă  se  vor  trata  unitar  din  punct  de  vedere 

compoziţional;
− noile clădiri vor avea o înălţime care să nu fie mai mare decât media 

aritmetică a înălţimii construcţiilor vecine plus un etaj.
Se interzice:

− Realizarea unor împrejmuiri opace, sau a altor tipuri de împrejmuiri 
care nu respectă arhitectura tradiţională a zonei;
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Acoperişul

− acoperişurile se vor realiza în stil tradiţional, în 2 sau 4 ape, într-o 
formă cât mai simplă;

− lucarnele se vor distribui uniform şi proporţional pe toată suprafaţa 
acoperişului,  ţinându-se  cont  de  ritmul  golurilor  de  la  nivelurile 
inferioare;

− forma lucarnelor se va prelua din arhitectura tradiţională a zonei, iar 
acestea vor fi tratate unitar;

− învelitorile se vor acoperi cu ţiglă sau lemn;
− culorile  învelitorii  vor  fi  culoarea  lemnului  natural,  sau  cărămiziu 

(culoarea cea mai comună a ţiglei în general)
Se interzice:

− realizarea de lucarne în forme atipice, sau foarte înalte.
− utilizarea  mai  multor  tipuri,  modele  şi  dimensiuni  de  lucarne  pe 

acelaşi acoperiş;
− folosirea materialelor următoare: tablă, plăci de azbociment, materiale 

plastice, carton asfaltat;
− combinarea pe acelaşi acoperiş a mai multor materiale, tipuri, forme 

sau culori de învelitori;
− realizarea de învelitori în culori nespecifice sau stridente (ex: verde, 

albastru, negru, violet, portocaliu)

Goluri de faţadă
− se vor realiza goluri care vor păstra proporţiile şi dispunerea pe faţadă 

întâlnite  la  arhitectura  tradiţională,  respectând  logica  generală  a 
fronturilor;

− porţile  şi  uşile  se  vor  realiza  din  materiale  tradiţionale  (lemn), 
respectând tehnicile tradiţionale;

− culorile porţilor, uşilor, ferestrelor şi obloanelor vor respecta cromatica 
faţadei, şi se vor vopsi în aceeaşi culoare, cu vopsele de ulei din in;

− toate elementele de tâmplărie (rame, traverse, obloane, şprosuri)  se 
vor  realiza  din  lemn,  chiar  dacă  se  optează  pentru  geam  de  tip 
termopan;

− ferestrele  vor  respecta  proporţiile  tradiţionale  în  ceea  ce  priveşte 
canatele, amplasarea traverselor şi a şprosurilor;

Se interzice:
− realizarea de goluri atipice (cerc, triunghi, romb, hexagon etc.)
− realizarea  de  porţi,  uşi,  ferestre,  obloane  din  metal,  PVC  sau  alte 

materiale nespecifice;
− utilizarea  de  culori  stridente  pentru  elementele  de  tâmplărie,  uşi, 
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porţi;

Cromatică şi materiale
− se va realiza o cromatică unitară a faţadei şi elementelor componente 

ale acesteia
− ca materiale de construcţie, se vor folosi de regulă cele tradiţionale: 

lemn, piatră;
− terasele, fie ca sunt la parter fie la etaj, vor fi realizate integral din 

lemn;
− se impune folosirea culorilor naturale ale materialelor, sau folosirea 

albului pentru pereţi şi a unor culori specifice zonei pentru elementele 
de tâmplărie şi elementele decorative. Se vor folosi pigmenţi naturali;

− pentru tratarea lemnului, se va folosi baitz sau lac în nuanţe care să 
imite culoarea lemnului natural, pentru a păstra cât mai nealterată 
culoarea şi textura naturală a lemnului;

− piatra va fi păstrată în culoarea ei naturală;
Se interzice:

− utilizarea unei cromatici excesive pentru decoraţiile de faţadă;
− placarea faţadelor la nivelul soclului sau pereţilor (cu faianţă, piatră 

finisată, sau alte materiale nespecifice şi netradiţionale);
− utilizarea materialelor precum piatră artificială, mică, gresie, beton şi 

metal pe faţadă;
− utilizarea a mai mult de 3 culori sau tipuri de materiale pe faţadă;
− utilizarea culorilor stridente,  atipice (se vor utiliza culori  din paleta 

cromatică propusă);
− inoxul pentru balustrade, precum şi baluştrii din beton sau piatră;
− folosirea materialelor ce conţin asbezt sau poliesteri;

Curţi
− se va utiliza piatră de râu şi pietriş la realizarea pavajului din curţile 

interioare;
− se  vor  crea  rigole  la  nivelul  curţilor  interioare  pentru  a  facilita 

scurgerea şi colectarea corectă a apelor meteorice;
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− împrejmuirile curţilor se vor realiza din lemn, şi  se vor inspira din 

tipurile tradiţionale de împrejmuiri din zonă;
− mobilierul  din  curte  (banci,  scaune,  mese,  leagăne,  foişoare)  va  fi 

realizat din lemn, într-o formă cât mai simplistă;
Se interzice:

− utilizarea dalelor din ciment pentru pavarea curţilor;
− pavarea pe o suprafaţă mai mare de 60% din suprafaţa totală a curţii;
− realizarea de împrejmuiri opace, sau din materiale nespecifice (beton, 

zidărie, fier forjat, materiale plastice).
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4.2. REGLEMENTĂRI PENTRU ZONE DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

SITUATE ÎN ZONA DE VALE - LOCALITĂŢI COMPACTE (ZDD-V)

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE
− instituţii, servicii, echipamente publice de nivel local;
− sedii de companii şi firme, alte servicii profesionale;
− servicii sociale, colective şi personale;
− dotări de educaţie;
− lăcaşuri de cult;
− comerţ cu amănuntul;
− ateliere  pentru  desfăşurarea  activităţilor  de  artizanat  cu  tehnologie 

tradiţională;
− activităţi economice tradiţionale;
− spaţii pentru comercializarea produselor meşteşugăreşti;
− pensiuni,  moteluri,  hanuri,  servicii  de  turism,  popasuri  turistice, 

cabane;
− centre de informare turistică;
− panouri  de  informare  turistică  pentru  orice  obiectiv  natural  sau 

antropic;
− alimentaţie publică;
− locuinţe;
− case de vacanţă;
− sport şi recreere în spaţii acoperite sau descoperite;
− camping  cu  funcţiuni  complementare  (parc  rulote,  reţele  tehnico-

edilitare, alimentaţie publică, servicii sportive etc);
− tabere şcolare, tabere sportive;
− centru medical, dispensar, farmacie;
− terenuri de sport, ştranduri, spaţii de joacă pentru copii;
− anexe gospodăreşti limitate la capacitatea de maxim 5 capete animale 

mari;
− comerţ nealimentar cu mărfuri de folosinţă zilnică;
− culturi agricole în cadrul parcelelor de locuit;
− servicii  şi  activităţi  productive  nepoluante  de  capacitate  mică,  ce 

utilizează resurse locale (lemn, piatră, produse alimentare locale)
− parcaje;
− spaţii libere pietonale, pentru biciclete, pasaje pietonale acoperite sau 

descoperite;
− spaţii plantate;
− străzi realizate conform P.U.Z. Sau P.U.D avizate şi aprobate;
− amenajări de echipare edilitară;
− se admit conversii funcţionale compatibile cu caracterul zonei;
− se vor  menţine activităţile productive manufacturiere (meşteşugăreşti) 

compatibile  cu statutul  zonei  şi  atractive  pentru turismul  cultural; 
activităţile incompatibile vor face obiectul unor programe de conversie 
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sau relocare;

− se permite reconstrucţia unor clădiri tradiţionale specifice zonei;

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
− se admit conversii ale funcţiunilor şi clădirilor existente în condiţiile în 

care  orice  schimbare  de  destinaţie  a  clădirilor  cu  arhitectură 
tradiţională păstrează aspectul exterior al clădirii;

− pentru construcţiile şi amenajările din zona de protecţie a drumurilor 
naţionale,  judeţene  şi  comunale  se  va  obţine  avizul  instituţiilor 
competente;

− pentru servicii şi activităţi productive nepoluante de capacitate mică, 
ce utilizează resurse locale (lemn, piatră, produse alimentare locale), 
se va obţine avizul de mediu şi avizul administraţiei PNA;

− toate construcţiile vor fi realizate conform unor P.U.Z.-uri sau P.U.D.-
uri avizate şi aprobate, pentru fiecare obiectiv;

− pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de 
zonare seismică;

− anexele gospodăreşti vor fi amplasate la o distanţă de minim 10 m faţă 
de construcţiile de locuit, unităţile de cazare, sau alte construcţii cu 
funcţiuni de locuire permanentă sau temporară.

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE
− activităţi  de  servicii  şi  producţie  care generează zgomot,  praf,  noxe 

şi/sau  care  implică  riscuri  tehnologice  şi  un  trafic  important  de 
mărfuri din punct de vedere al cantităţilor vehiculate şi al frecvenţei;

− dispunerea  de  panouri  de  afişaj  pe  plinurile  faţadelor,  desfigurând 
arhitectura şi deteriorând finisajul clădirilor;

− depozitare en-gros;
− staţii de întreţinere auto cu capacitate de peste 5 maşini;
− curăţătorii chimice;
− platforme de precolectare a deşeurilor;
− activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil 

din circulaţiile publice;
− amplasarea anexelor gospodăreşti la adiacent domeniului public;
− adăposturi pentru animale în număr mai mare de 5 animale mari şi 

15 animale mici;
− lucrări  de  terasament  de  natură  să  afecteze  amenajările  sau 

construcţiile adiacente;

SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE 
A CLĂDIRILOR
ARTICOLUL 4 – ORIENTAREA FAŢĂ DE PUNCTELE CARDINALE

− pentru construcţiile  de locuinţe, se  va evita orientarea spre nord a 
zonelor de dormit sau camerelor de zi;

− pentru toate categoriile de construcţii de turism, se vor orienta spre 
nord spaţiile tehnice şi anexele;

− pentru construcţiile comerciale sau de servicii, se va asigura însorirea 
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spaţiilor pentru public şi a birourilor;

− terenurile de sport în aer liber vor fi orientate cu axa longitudinală pe 
direcţia Nord-Sud, cu abatere de maxim 15 grade spre vest sau spre 
est

ARTICOLUL  5 –  CARACTERISTICI  ALE  PARCELELOR  (SUPRAFEŢE, 
FORME, DIMENSIUNI)

− în cazul construcţiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 
1000 mp, cu un front la stradă de minim 30m; 

− pentru dotări turistice (hoteluri , pensiuni, cabane, moteluri) dispuse 
izolat, terenul minim este de 800mp, cu un front la stradă de minim 
25m;

− pentru celelalte categorii de funcţiuni, terenul minim este de 500mp, 
cu un front la stradă de minim 18m pentru construcţiile cuplate la un 
calcan lateral sau independente; în funcţie de necesităţi, vor putea fi 
concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente;

− în  cazul  parcelarului  existent,  suprafaţa  minimă  a  parcelei 
construibile este de 300mp

− noile  loturi  vor  avea o adâncime mai  mare sau cel  puţin egală  cu 
lăţimea parcelei (excepţie făcând terenurile pe care relieful accidentat 
nu permite acest lucru)

ARTICOLUL 6 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
− amplasarea faţă de drumurile publice a construcţiilor se va face cu 

respectarea  zonei  de  protecţie  corespunzătoare  categoriei  drumului 
respectiv;

− regimul de aliniere a construcţiilor va respecta fronturile existente, cu 
excepţia cazului în care se stabileşte alt aliniament general prin P.U.Z. 
Sau P.U.D.  În cazul  în care  nu există  un front  bine definit,  se  va 
asigura o distanţă faţă de limita proprietăţii la stradă de minim 3m 
(sau minimul impus prin zona de protecţie a categoriei de drum).

ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE 
ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

− construcţiile vor conserva structura morfospaţială specific rurală, prin 
amplasarea lor  în regim izolat,  eventual  cuplat  în cazul  locuinţelor 
individuale şi a construcţiilor de mai mică anvergură;

− pentru  clădirile  existente,  amplasarea  construcţiilor  în  interiorul 
parcelei se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă 
de limitele laterale şi posterioare conform Codului Civil, precum şi a 
distanţei minime între clădiri necesară în intervenţiile pentru incendii 
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(3m).

− pentru construcţiile noi, retragerile faţă de limitele laterale vor fi de 
minim jumătate din înălţimea la cornişă, dar nu mai puţin de 3 metri, 
iar retragerea faţă de limitele posterioare va fi de minim jumătate din 
înălţimea la cornişă, dar nu mai puţin de 5m.

− clădirile  se  vor  alipi  de  calcanele  clădirilor  învecinate  dispuse  pe 
limitele laterale ale parcelelor. În cazul în care parcela se învecinează 
numai pe una din limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita 
de proprietate, atunci noua clădire se va alipi la calcanul existent, iar 
faţă de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanţă egală cu 
jumătate din înălţimea la cornişă, dar nu mai puţin de 3 metri.

ARTICOLUL 8 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE 
ACEEAŞI PARCELĂ

− clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea 
la cornişă a celei mai înalte, dar nu mai puţin de 6 metri, în cazul în 
care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea 
unor încăperi fie de locuit, pie pentru alte activităţi permanente care 
necesită lumină naturală.

ARTICOLUL 9 – CIRCULAŢII ŞI ACCESE
− parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil 

de minim 4m lăţime dintr-o circulaţie publică, în mod direct sau prin 
drept  de  trecere  legal  (servitute)  obţinut  prin  una  din  proprietăţile 
învecinate;

− se  vor  asigura,  direct  sau prin  servitute,  accese  pietonale  la  toate 
parcelele construite.

− fundăturile vor avea o lungime de maxim 50m şi o lăţime de minim 
5.5m.  Pentru  lungimi  mai  mari  ale  acestora,  se  va  elabora  P.U.Z. 
Pentru  a  studia  şi  permite  accesul  şi  intervenţia  mijloacelor  de 
stingere a incendiilor;

− în  toate  cazurile  este  obligatorie  asigurarea  accesului  în  spaţiile 
publice a persoanelor cu disabilităţi sau cu dificultăţi de deplasare;

ARTICOLUL 10 – STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
− staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării  diferitelor activităţi 

se  admite  numai  în  interiorul  parcelei,  deci  în  afara  circulaţiilor 
publice;

− în  cazul  în  care  nu  se  pot  asigura  în  limitele  parcelei  locurile  de 
parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) 
realizarea  unui  parcaj  în  cooperare  ori  concesionarea  locurilor 
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necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate în zona 
adiacentă la o distanţă de maxim 250m;

− fiecare funcţiune va asigura, pe parcela proprie, nomărul de locuri de 
parcare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

ARTICOLUL 11 – ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR
- înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre 
aliniamentele străzii;

− înălţimea maximă a clădirilor  de locuit (inclusiv locuinţe de vacanţă) 
va fi de P+M;

− înălţimea maximă a dotărilor mici  pentru turism (pensiuni, hanuri, 
cabane) va fi de P+1+M;

− construcţiile vor fi prevăzute cu acoperişuri în şarpantă;
− restul funcţiunilor nu vor avea o înălţime mai mare de P+1+M;
− noile clădiri vor avea o înălţime care să nu fie mai mare decât media 

aritmetică a înălţimii construcţiilor vecine plus un etaj.

ARTICOLUL 12 – SURSE DE ENERGIE REGENERABILĂ
− atât  pentru  noile  construcţii  realizate  în  zonă,  cât  şi  pentru 

construcţiile existente, se recomandă folosirea cel puţin a unei surse 
de energie alternativă, în afară de conectarea la utilităţi:
• energia solară captată în sisteme pasive de încălzire a apei calde 

menajere;
• sisteme  active  alternative  de  producere  a  energiei  curate 

încorporate clădirilor;
• energia eoliană, din instalaţii de mici dimensiuni;

ARTICOLUL 13 – CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
− în  cazul  alimentării  cu  apă  în  sistem propriu,  se  va  obţine  avizul 

autorităţii competente care administrează resursele de apă;
− se  va  asigura  posibilitatea  racordării  la  sistemele  moderne  de 

telecomunicaţii;
− se interzice dispunerea pe faţada principală (faţada situată la drum, 

sau  vizibilă  de  pe  domeniul  public)  a  antenelor  TV-satelit  şi  a 
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antenelor pentru telefonia mobilă şi dispunerea vizibilă a cablurilor.

− toate construcţiile nou realizate vor fi în mod obligatoriu racordate la 
reţelele publice de echipare edilitară existente. Racordarea la reţeaua 
de alimentare cu apă potabilă şi canalizare se va face numai prin grija 
şi cu cheltuiala beneficiarului / proprietarului, în momentul realizării 
acesteia.

− în momentul realizării în zonă a reţelei centralizate publice de apă sau 
canalizare, beneficiarul se obligă să racordeze construcţia la aceasta;

− autorizarea  racordării  la  reţeaua  de  alimentare  cu  apă  potabilă  a 
construcţiilor se va putea face numai concomitent cu rezolvarea, în 
sistem centralizat sau individual (fosă septică vidanjabilă betonată), a 
colectării apelor menajere reziduale.

− amplasarea  fântânilor  se  va  face  la  cel  puţin  10m de  orice  sursă 
posibilă  de  poluare  (latrină,  grajd,  depozit  de  gunoi  sau  deşeuri 
animale);

− toate  deşeurile  organice  vor  fi  depozitate  pe  platforme  betonate, 
împreună cu gunoiul de grajd; dacă în gospodăria respectivă nu există 
animale,  deşeurile  organice  vor  fi  compostate  în  recipiente 
impermeabile;  toate  acestea  vor  fi  folosite  ca  îngrăşământ  organic 
pentru  terenurile  agricole.  Deşeurile  anorganice  se  vor  depozita  în 
locuri  special  amenajate,  urmând  a  fi  apoi  colectate  de  firma  de 
salubritate  şi  transportate  la  groapa de  depozitare  a  gunoiului  din 
regiune.

− amenajarea  platformelor  betonate  pentru  fermentarea  gunoiului  de 
grajd şi a bazinelor betonate pentru colectarea dejecţiilor lichide va fi 
obligatorie  şi  pentru construcţiile  existente  şi  pentru cele  propuse. 
Amplasarea acestora se va realiza la cel puţin 15m faţă de cea mai 
apropiată construcţie de locuire permanentă sau temporară. Termenul 
de execuţie a acestora va fi fixat de Consiliul Local, care ulterior va 
controla respectarea acestor prescripţii.

− îndepărtarea apelor uzate menajere ale pensiunilor sau unităţilor de 
alimentaţie  publică  se  va  face  prin  instalaţii  de  epurare  ecologice 
amplasate la cel puţin 15m faţă de  cea mai apropiată construcţie de 
locuire permanentă sau temporară;

ARTICOLUL 14 – SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE
− în  cadrul  fiecărei  parcele  se  vor prevedea spaţii  verzi  amenajate  în 

suprafaţă  de  minim  20%,  care  vor  fi  amplasate  astfel  încât  să 
participe la agrementarea spaţiului public, iar suprafaţa ocupată cu 
zone verzi (amenajate sau nu) va fi de minim 60% din suprafaţa totală 
a parcelei.

− se  vor  identifica,  proteja  şi  păstra  în  timpul  executării  noilor 
construcţii, arborii importanţi existenţi având peste 4 metri înălţime şi 
diametrul tulpinii mai mare de 15cm; în cazul tăierii unui arbore, se 
vor planta alţi 3 arbori (nu arbuşti) în locul acestuia pe lotul respectiv.

− terenul care nu este acoperit cu construcţii şi circulaţii, va fi acoperit 
cu gazon şi plantat cu un arbore (nu arbust) la fiecare 100mp.

− parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare. 
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Parcajele publice vor fi  de asemenea înconjurate cu un gard viu de 
1.2m înălţime.

ARTICOLUL 15 – ÎMPREJMUIRI
− împrejmuirea către domeniul public va fi joasă, cu înălţimea maximă 

de 1.5m şi transparentă, lăsând vizibilă clădirea şi curtea;
− se va respecta tipul existent de împrejmuiri, cu condiţia ca acestea să 

fie transparente. Materialul folosit pentru realizarea de împrejmuiri va 
fi lemnul;

− se interzic gardurile opace, din zidărie, metal, tablă, sârmă ghimpată, 
policarbonat, P.V.C. sau sticlă armată.

SECŢIUNEA III  –  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI  UTILIZARE A 
TERENULUI

ARTICOLUL 16  - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
− conform  documentaţiilor  de  urbanism  sau  de  specialitate  avizate 

conform legii.

ARTICOLUL 17 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
− conform  documentaţiilor  de  urbanism  sau  de  specialitate  avizate 

conform legii.
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SECŢIUNEA IV - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Construc  ţii noi sau conversii, modernizări, reabilitări, lucrări de întreţinere   
ale construcţiilor existente

Aspectul general al construcţiilor
Se interzice:

− utilizarea de stiluri arhitecturale străine zonei de studiu (se vor prelua 
forme şi volume ale arhitecturii tradiţionale locale);

− utilizarea de materiale nespecifice regiunii;
− utilizarea de tâmplărie din mase plastice, aluminiu sau metal pentru 

porţi, uşi, ferestre, obloane etc;
− utilizarea materialelor ce imită materiale naturale cum ar fi  lemnul 

sau piatra;
− lăsarea  zidăriei  din  cărămidă  sau  BCA  în  stadiu  intermediar, 

nefinisat, netencuit;
− amplasarea la stradă a construcţiilor provizorii;
− placarea  faţadelor  (cu  faianţă,  piatră  finisată,  sau  alte  materiale 

nespecifice şi netradiţionale);

Aşezarea construcţiilor pe teren
− construcţiile vor fi amplasate izolat sau cuplate cu construcţii vecine;
− se vor respecta retragerile de la limitele lotului reglementate mai sus;

Frontul la stradă
− faţadele  la  stradă  se  vor  trata  unitar  din  punct  de  vedere 

compoziţional;
− noile clădiri vor avea o înălţime care să nu fie mai mare decât media 

aritmetică a înălţimii construcţiilor vecine plus un etaj.
Se interzice:

− Realizarea unor împrejmuiri opace, sau a altor tipuri de împrejmuiri 
care nu respectă arhitectura tradiţională a zonei;
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Acoperişul

− acoperişurile se vor realiza în stil tradiţional, în 2 sau 4 ape, într-o 
formă cât mai simplă;

− lucarnele se vor distribui uniform şi proporţional pe toată suprafaţa 
acoperişului,  ţinându-se  cont  de  ritmul  golurilor  de  la  nivelurile 
inferioare;

− forma lucarnelor se va prelua din arhitectura tradiţională a zonei, iar 
acestea vor fi tratate unitar;

− învelitorile se vor acoperi cu ţiglă sau lemn;
− culorile  învelitorii  vor  fi  culoarea  lemnului  natural,  sau  cărămiziu 

(culoarea cea mai comună a ţiglei în general)
Se interzice:

− realizarea de lucarne în forme atipice, sau foarte înalte.
− utilizarea  mai  multor  tipuri,  modele  şi  dimensiuni  de  lucarne  pe 

acelaşi acoperiş;
− folosirea materialelor următoare: tablă, plăci de azbociment, materiale 

plastice, carton asfaltat;
− combinarea pe acelaşi acoperiş a mai multor materiale, tipuri, forme 

sau culori de învelitori;
− realizarea de învelitori în culori nespecifice sau stridente (ex: verde, 

albastru, negru, violet, portocaliu)

Goluri de faţadă
− se vor realiza goluri care vor păstra proporţiile şi dispunerea pe faţadă 

întâlnite  la  arhitectura  tradiţională,  respectând  logica  generală  a 
fronturilor;

− porţile  şi  uşile  se  vor  realiza  din  materiale  tradiţionale  (lemn), 
respectând tehnicile tradiţionale;

− culorile porţilor, uşilor, ferestrelor şi obloanelor vor respecta cromatica 
faţadei, şi se vor vopsi în aceeaşi culoare, cu vopsele de ulei din in;

− toate elementele de tâmplărie (rame, traverse, obloane, şprosuri)  se 
vor  realiza  din  lemn,  chiar  dacă  se  optează  pentru  geam  de  tip 
termopan;

− ferestrele  vor  respecta  proporţiile  tradiţionale  în  ceea  ce  priveşte 
canatele, amplasarea traverselor şi a şprosurilor;

Se interzice:
− realizarea de goluri atipice (cerc, triunghi, romb, hexagon etc.)
− realizarea  de  porţi,  uşi,  ferestre,  obloane  din  metal,  PVC  sau  alte 

materiale nespecifice;
− utilizarea  de  culori  stridente  pentru  elementele  de  tâmplărie,  uşi, 
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porţi;

Cromatică şi materiale
− se va realiza o cromatică unitară a faţadei şi elementelor componente 

ale acesteia
− ca materiale de construcţie, se vor folosi de regulă cele tradiţionale: 

lemn, piatră;
− se impune folosirea culorilor naturale ale materialelor, sau folosirea 

albului pentru pereţi şi a unor culori specifice zonei pentru elementele 
de tâmplărie şi elementele decorative. Se vor folosi pigmenţi naturali;

− pentru tratarea lemnului, se va folosi baitz sau lac în nuanţe care să 
imite culoarea lemnului natural, pentru a păstra cât mai nealterată 
culoarea şi textura naturală a lemnului;

− piatra va fi păstrată în culoarea ei naturală;
Se interzice:

− utilizarea unei cromatici excesive pentru decoraţiile de faţadă;
− placarea faţadelor la nivelul soclului sau pereţilor (cu faianţă, piatră 

finisată, sau alte materiale nespecifice şi netradiţionale);
− utilizarea materialelor precum piatră artificială, mică, gresie, beton şi 

metal pe faţadă;
− utilizarea a mai mult de 3 culori sau tipuri de materiale pe faţadă;
− utilizarea culorilor stridente,  atipice (se vor utiliza culori  din paleta 

cromatică propusă);
− inoxul pentru balustrade, precum şi baluştrii din beton sau piatră;
− folosirea materialelor ce conţin asbezt sau poliesteri;

Curţi
− se va utiliza piatră de râu şi pietriş la realizarea pavajului din curţile 

interioare;
− se  vor  crea  rigole  la  nivelul  curţilor  interioare  pentru  a  facilita 

scurgerea şi colectarea corectă a apelor meteorice;
− împrejmuirile curţilor se vor realiza din lemn, şi  se vor inspira din 

tipurile tradiţionale de împrejmuiri din zonă;
− mobilierul  din  curte  (banci,  scaune,  mese,  leagăne,  foişoare)  va  fi 
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realizat din lemn, într-o formă cât mai simplistă;

Se interzice:
− utilizarea dalelor din ciment pentru pavarea curţilor;
− pavarea pe o suprafaţă mai mare de 60% din suprafaţa totală a curţii;
− realizarea de împrejmuiri opace, sau din materiale nespecifice (beton, 

zidărie, fier forjat, materiale plastice).
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4.3. REGLEMENTĂRI PENTRU ZONE DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

SITUATE ÎN ZONA DE DEAL/MUNTE - LOCALITĂŢI RASFIRATE 
/ RISIPITE / CĂTUNE (ZDD-DM)

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE
− instituţii, servicii, echipamente publice de nivel local;
− servicii sociale, colective şi personale;
− dotări de educaţie;
− lăcaşuri de cult;
− comerţ cu amănuntul;
− ateliere  pentru  desfăşurarea  activităţilor  de  artizanat  cu  tehnologie 

tradiţională;
− activităţi economice tradiţionale;
− spaţii pentru comercializarea produselor meşteşugăreşti;
− pensiuni,  hanuri  şi  cabane  cu  specializare  agroturistică,  popasuri 

turistice;
− centre de informare turistică;
− panouri  de  informare  turistică  pentru  orice  obiectiv  natural  sau 

antropic;
− alimentaţie publică;
− locuinţe;
− case de vacanţă;
− sport şi recreere în spaţii descoperite;
− trasee schi-fond;
− camping  cu  funcţiuni  complementare  (reţele  tehnico-edilitare, 

alimentaţie publică, servicii sportive etc);
− tabere şcolare;
− centru medical, dispensar, farmacie;
− anexe gospodăreşti;
− comerţ nealimentar cu mărfuri de folosinţă zilnică;
− culturi agricole în cadrul parcelelor de locuit;
− servicii  şi  activităţi  productive  nepoluante  de  capacitate  mică,  ce 

utilizează resurse locale (lemn, piatră, produse alimentare locale)
− parcaje  înierbate cu grilaj de metal sau plastic (în interiorul parcelei 

sau în punctele de belvedere, popasuri turistice, izvoare amenajate);
− spaţii libere pietonale, pentru biciclete, pasaje pietonale acoperite sau 

descoperite;
− spaţii plantate;
− străzi realizate conform P.U.Z. Sau P.U.D avizate şi aprobate;
− amenajări de echipare edilitară;
− se admit conversii funcţionale compatibile cu caracterul zonei;
− se vor  menţine activităţile productive manufacturiere (meşteşugăreşti) 

compatibile  cu statutul  zonei  şi  atractive  pentru turismul  cultural; 
activităţile incompatibile vor face obiectul unor programe de conversie 
sau relocare;
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− se permite reconstrucţia unor clădiri tradiţionale specifice zonei;
− în  plus,  se  permite  amenajarea  unor  puncte  de  belvedere,  de 

observaţie  a  faunei,  de  popas,  amplasarea  de  panouri  informative 
despre  Parc,  amenajarea  unor  poteci  sau  trasee  tematice,  toate 
acestea fiind obligatoriu să fie realizate din materiale tradiţionale şi în 
tehnici tradiţionale. Realizarea şi amplasarea lor se va face numai cu 
avizul APNA.

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
− se admit conversii ale funcţiunilor şi clădirilor existente în condiţiile în 

care  orice  schimbare  de  destinaţie  a  clădirilor  cu  arhitectură 
tradiţională păstrează aspectul exterior al clădirii;

− pentru construcţiile şi amenajările din zona de protecţie a drumurilor 
naţionale,  judeţene  şi  comunale  se  va  obţine  avizul  instituţiilor 
competente;

− pentru servicii şi activităţi productive nepoluante de capacitate mică, 
ce utilizează resurse locale (lemn, piatră, produse alimentare locale), 
se va obţine avizul de mediu şi avizul administraţiei PNA;

− toate construcţiile vor fi realizate conform unor P.U.Z.-uri sau P.U.D.-
uri avizate şi aprobate, pentru fiecare obiectiv;

− pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de 
zonare seismică;

− anexele gospodăreşti vor fi amplasate la o distanţă de minim 10 m faţă 
de construcţiile de locuit, unităţile de cazare, sau alte construcţii cu 
funcţiuni de locuire permanentă sau temporară.

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE
− activităţi  de  servicii  şi  producţie  care generează zgomot,  praf,  noxe 

şi/sau  care  implică  riscuri  tehnologice  şi  un  trafic  important  de 
mărfuri din punct de vedere al cantităţilor vehiculate şi al frecvenţei;

− dispunerea de panouri  de afişaj pe plinurile faţadelor  sau  în curţi, 
desfigurând arhitectura şi deteriorând finisajul clădirilor şi peisajul;

− demolarea sau neglijarea construcţiilor vechi, tradiţionale, fără avizul 
APNA;

− depozitare en-gros;
− staţii de întreţinere auto;
− curăţătorii chimice;
− depozitarea pentru vânzare a substanţelor inflamabile sau toxice;
− platforme de precolectare a deşeurilor;
− staţii de betoane;
− autobaze;
− activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil 

din circulaţiile publice;
− amplasarea anexelor gospodăreşti la adiacent domeniului public;
− lucrări  de  terasament  de  natură  să  afecteze  amenajările  sau 

construcţiile adiacente;

SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE 
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A CLĂDIRILOR
ARTICOLUL 4 – ORIENTAREA FAŢĂ DE PUNCTELE CARDINALE

− pentru construcţiile  de locuinţe, se  va evita orientarea spre nord a 
zonelor de dormit sau camerelor de zi;

− pentru toate categoriile de construcţii de turism, se vor orienta spre 
nord spaţiile tehnice şi anexele;

− pentru construcţiile comerciale sau de servicii, se va asigura însorirea 
spaţiilor pentru public şi a birourilor;

ARTICOLUL  5 –  CARACTERISTICI  ALE  PARCELELOR  (SUPRAFEŢE, 
FORME, DIMENSIUNI)

− loturile pentru locuire vor avea o suprafaţă minimă de 2000m;
− pentru dotări turistice (hoteluri , pensiuni, cabane, moteluri), terenul 

minim este de 3000mp;
− pentru celelalte categorii de funcţiuni, terenul minim este de 1500mp;
− în  cazul  parcelarului  existent,  suprafaţa  minimă  a  parcelei 

construibile este de 1500mp
− loturi vor avea o adâncime aproximativ egală cu lăţimea parcelei;
− nu se vor realiza parcelări bazate pe parcele înguste, perpendiculare 

pe drum;

ARTICOLUL 6 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
− amplasarea faţă de drumurile publice a construcţiilor se va face cu 

respectarea  zonei  de  protecţie  corespunzătoare  categoriei  drumului 
respectiv;

− nu va exista un regim de aliniere a clădirilor, deoarece specificul local 
nu presupune un front bine definit al construcţiilor, ci o dispunere 
risipită;

− nu  se  vor  amplasa  clădiri  în  imediata  vecinătate  a  drumului, 
retragerea de la acesta fiind de minim15m;

ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE 
ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

− construcţiile vor conserva structura morfospaţială specific rurală, prin 
amplasarea lor în regim izolat;

− pentru  clădirile  existente,  amplasarea  construcţiilor  în  interiorul 
parcelei se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă 
de limitele laterale şi posterioare conform Codului Civil, precum şi a 
distanţei minime între clădiri necesară în intervenţiile pentru incendii 
(3m).

− pentru  construcţiile  noi,  retragerile  faţă  de  limitele  laterale  şi 
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posterioare vor fi de minim 15m, pentru a respecta stilul tradiţional de 
ocupare a terenului;

ARTICOLUL 8 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE 
ACEEAŞI PARCELĂ

− se va urmări dispunerea dispersată a construcţiilor cu funcţii diverse 
care  compun gospodăriile  sau  alte  funcţiuni,  în  jurul  unui  spaţiu 
înierbat, total  sau parţial împrejmuit,  înconjurat de terenul familial 
(păşuni, fâneţe, arabil);

− se va păstra (unde e cazul) sau crea o distanţă mare, în cadrul unei 
curţi,  între  clădirea  principală  şi  variatele  anexe  (care  ar  trebui 
grupate într-o curte împrejmuită tradiţional)

− amplasarea caselor noi faţă de construcţiile vechi tradiţionale se va 
face la o distanţă ce va fi mai mare sau egală cu înălţimea celei mai 
înalte dintre construcţii;

ARTICOLUL 9 – CIRCULAŢII ŞI ACCESE
− parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil 

de minim 4m lăţime dintr-o circulaţie publică, în mod direct sau prin 
drept  de  trecere  legal  (servitute)  obţinut  prin  una  din  proprietăţile 
învecinate;

− se  vor  asigura,  direct  sau prin  servitute,  accese  pietonale  la  toate 
parcelele construite.

− fundăturile vor avea o lungime de maxim 50m şi o lăţime de minim 
5.5m.  Pentru  lungimi  mai  mari  ale  acestora,  se  va  elabora  P.U.Z., 
pentru  a  studia  şi  permite  accesul  şi  intervenţia  mijloacelor  de 
stingere a incendiilor;

− în  toate  cazurile  este  obligatorie  asigurarea  accesului  în  spaţiile 
publice a persoanelor cu disabilităţi sau cu dificultăţi de deplasare;

− pentru  realizarea  acceselor  carosabile  şi  pietonale  se  vor  folosi 
materiale locale (piatră, pietriş) şi/sau accese înierbate (cu grilaj din 
metal sau plastic, cu un impact minim asupra peisajului)

ARTICOLUL 10 – STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
− staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării  diferitelor activităţi 

se  admite  numai  în  interiorul  parcelei,  deci  în  afara  circulaţiilor 
publice;

− în  cazul  în  care  nu  se  pot  asigura  în  limitele  parcelei  locurile  de 
parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) 
realizarea  unui  parcaj  în  cooperare  ori  concesionarea  locurilor 
necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate în zona 
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adiacentă la o distanţă de maxim 250m;

− fiecare funcţiune va asigura, pe parcela proprie, numărul de locuri de 
parcare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

− parcajele  vor  fi  înierbate  cu  grilaj  de  metal  sau  plastic  sau  vor  fi 
realizate din materiale locale (piatră, pietriş);

ARTICOLUL 11 – ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR
− înălţimea maximă a clădirilor  de locuit (inclusiv locuinţe de vacanţă) 

va fi de P+M;
− înălţimea maximă a dotărilor mici  pentru turism (pensiuni, hanuri, 

cabane) va fi de P+1+M sau P+2M;
− construcţiile vor fi prevăzute cu acoperişuri în şarpantă;
− restul funcţiunilor nu vor avea o înălţime mai mare de P+M;
− noile clădiri vor avea o înălţime care să nu fie mai mare decât media 

aritmetică a înălţimii construcţiilor vecine plus un etaj.

ARTICOLUL 12 – SURSE DE ENERGIE REGENERABILĂ
− atât  pentru  noile  construcţii  realizate  în  zonă,  cât  şi  pentru 

construcţiile existente, se recomandă folosirea cel puţin a unei surse 
de energie alternativă, în afară de conectarea la utilităţi:
• energia solară captată în sisteme pasive de încălzire a apei calde 

menajere;
• sisteme  active  alternative  de  producere  a  energiei  curate 

încorporate clădirilor;
• energia eoliană, din instalaţii de mici dimensiuni;

ARTICOLUL 13 – CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
− în  cazul  alimentării  cu  apă  în  sistem propriu,  se  va  obţine  avizul 

autorităţii competente care administrează resursele de apă;
− se  va  asigura  posibilitatea  racordării  la  sistemele  moderne  de 

telecomunicaţii;
− se interzice dispunerea pe faţada principală (faţada situată la drum, 

sau  vizibilă  de  pe  domeniul  public)  a  antenelor  TV-satelit  şi  a 
antenelor pentru telefonia mobilă şi dispunerea vizibilă a cablurilor.

− toate construcţiile nou realizate vor fi în mod obligatoriu racordate la 
reţelele publice de echipare edilitară existente. Racordarea la reţeaua 
de alimentare cu apă potabilă şi canalizare se va face numai prin grija 
şi cu cheltuiala beneficiarului / proprietarului, în momentul realizării 
acesteia.

− în momentul realizării în zonă a reţelei centralizate publice de apă sau 
canalizare, beneficiarul se obligă să racordeze construcţia la aceasta;
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− autorizarea  racordării  la  reţeaua  de  alimentare  cu  apă  potabilă  a 

construcţiilor se va putea face numai concomitent cu rezolvarea, în 
sistem centralizat sau individual (fosă septică vidanjabilă betonată), a 
colectării apelor menajere reziduale.

− amplasarea  fântânilor  se  va  face  la  cel  puţin  10m de  orice  sursă 
posibilă  de  poluare  (latrină,  grajd,  depozit  de  gunoi  sau  deşeuri 
animale);

− toate  deşeurile  organice  vor  fi  depozitate  pe  platforme  betonate, 
împreună cu gunoiul de grajd; dacă în gospodăria respectivă nu există 
animale,  deşeurile  organice  vor  fi  compostate  în  recipiente 
impermeabile;  toate  acestea  vor  fi  folosite  ca  îngrăşământ  organic 
pentru  terenurile  agricole.  Deşeurile  anorganice  se  vor  depozita  în 
locuri  special  amenajate,  urmând  a  fi  apoi  colectate  de  firma  de 
salubritate  şi  transportate  la  groapa de  depozitare  a  gunoiului  din 
regiune.

− amenajarea  platformelor  betonate  pentru  fermentarea  gunoiului  de 
grajd şi a bazinelor betonate pentru colectarea dejecţiilor lichide va fi 
obligatorie  şi  pentru construcţiile  existente  şi  pentru cele  propuse. 
Amplasarea acestora se va realiza la cel puţin 15m faţă de cea mai 
apropiată construcţie de locuire permanentă sau temporară. Termenul 
de execuţie a acestora va fi fixat de Consiliul Local, care ulterior va 
controla respectarea acestor prescripţii.

− îndepărtarea apelor uzate menajere ale pensiunilor sau unităţilor de 
alimentaţie  publică  se  va  face  prin  instalaţii  de  epurare  ecologice 
amplasate la cel puţin 15m faţă de  cea mai apropiată construcţie de 
locuire permanentă sau temporară;

ARTICOLUL 14 – SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE
− în cadrul fiecărei parcele se vor prevedea spaţii verzi (grădini, teren 

arabil, păşuni, fâneţe) în suprafaţă de minim 80% din suprafaţa totală 
a parcelei.

− se  vor  identifica,  proteja  şi  păstra  în  timpul  executării  noilor 
construcţii, arborii importanţi existenţi având peste 4 metri înălţime şi 
diametrul tulpinii mai mare de 15cm; în cazul tăierii unui arbore, se 
vor planta alţi 3 arbori (nu arbuşti) în locul acestuia pe lotul respectiv.

− parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare. 
Parcajele publice vor fi  de asemenea înconjurate cu un gard viu de 
1.2m înălţime.

ARTICOLUL 15 – ÎMPREJMUIRI
− împrejmuirea limitei de proprietate va fi realizată în stilul tradiţional, 
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din  prăjini  rotunde,  orizontale,  prinse  între  pari  verticali  sau  din 
margini de butuci ramase din prelucrarea lemnului; în plus faţă de 
această  împrejmuire  a  întregii  proprietăţi,  se  mai  poate  realiza  o 
împrejmuire  mai  restrânsă  în  jurul  construcţiilor,  cu  înălţimea 
maximă de 1.5m, realizată tot din lemn;

− materialul folosit pentru realizarea de împrejmuiri va fi lemnul;
− se interzic gardurile opace, din zidărie, metal, tablă, sârmă ghimpată, 

policarbonat, P.V.C. sau sticlă armată.

SECŢIUNEA III  –  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI  UTILIZARE A 
TERENULUI

ARTICOLUL 16  - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
− conform  documentaţiilor  de  urbanism  sau  de  specialitate  avizate 

conform legii.

ARTICOLUL 17 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
− conform  documentaţiilor  de  urbanism  sau  de  specialitate  avizate 

conform legii.
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SECŢIUNEA IV - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Constr  ucţii noi sau conversii, modernizări, reabilitări, lucrări de întreţinere   
ale construcţiilor existente

Aspectul general al construcţiilor
Se interzice:

− utilizarea de stiluri arhitecturale străine zonei de studiu (se vor prelua 
forme şi volume ale arhitecturii tradiţionale locale);

− utilizarea de materiale nespecifice regiunii;
− utilizarea de tâmplărie din mase plastice, aluminiu sau metal pentru 

porţi, uşi, ferestre, obloane etc;
− utilizarea materialelor ce imită materiale naturale cum ar fi  lemnul 

sau piatra;
− lăsarea  zidăriei  din  cărămidă  sau  BCA  în  stadiu  intermediar, 

nefinisat, netencuit;
− amplasarea la stradă a construcţiilor provizorii;
− placarea  faţadelor  (cu  faianţă,  piatră  finisată,  sau  alte  materiale 

nespecifice şi netradiţionale);
− utilizarea  dalelor  prefabricate  pentru  amenajarea  curţilor,  aleilor 

pietonale sau carosabile;

Aşezarea construcţiilor pe teren
− construcţiile vor fi amplasate în regim izolat;
− se va urmări dispunerea dispersată a construcţiilor cu funcţii diverse 

care  compun gospodăriile  sau  alte  funcţiuni,  în  jurul  unui  spaţiu 
înierbat, total  sau parţial împrejmuit,  înconjurat de terenul familial 
(păşuni, fâneţe, arabil);

− se va păstra (unde e cazul) sau crea o distanţă mare, în cadrul unei 
curţi,  între  clădirea  principală  şi  variatele  anexe  (care  ar  trebui 
grupate într-o curte împrejmuită tradiţional);

− amplasarea caselor noi faţă de construcţiile vechi tradiţionale se va 
face la o distanţă ce va fi mai mare sau egală cu înălţimea celei mai 
înalte dintre construcţii;

− se vor respecta retragerile de la limitele lotului reglementate mai sus;
− se recomandă utilizarea stâlpilor de piatră naturală pentru realizarea 

unor terase la parter, sau pentru ridicarea întregii stucturi deasupra 
solului;
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Acoperişul
− acoperişurile se vor realiza în stil tradiţional, în 2 sau 4 ape, într-o 

formă cât mai simplă;
− lucarnele se vor distribui uniform şi proporţional pe toată suprafaţa 

acoperişului,  ţinându-se  cont  de  ritmul  golurilor  de  la  nivelurile 
inferioare;

− forma lucarnelor se va prelua din arhitectura tradiţională a zonei, iar 
acestea vor fi tratate unitar;

− învelitorile se vor acoperi cu ţiglă sau lemn;
− se va păstra şi întreţine acoperişul din şindrilă în cazul în care acesta 

există deja la gospodăriile tradiţionale;
− culorile  învelitorii  vor  fi  culoarea  lemnului  natural,  sau  cărămiziu 

(culoarea cea mai comună a ţiglei în general)
Se interzice:

− realizarea de lucarne în forme atipice, sau foarte înalte.
− utilizarea  mai  multor  tipuri,  modele  şi  dimensiuni  de  lucarne  pe 

acelaşi acoperiş;
− folosirea materialelor următoare: tablă, plăci de azbociment, materiale 

plastice, carton asfaltat;
− înlocuirea  şindrilei  cu  ţiglă  dacă  structura  şarpantei  nu  a  fost 

adaptată să reziste greutăţi noii învelitori;
− combinarea pe acelaşi acoperiş a mai multor materiale, tipuri, forme 

sau culori de învelitori;
− realizarea de învelitori în culori nespecifice sau stridente (ex: verde, 

albastru, negru, violet, portocaliu)

Goluri de faţadă
− se vor realiza goluri care vor păstra proporţiile şi dispunerea pe faţadă 

întâlnite  la  arhitectura  tradiţională,  respectând  logica  generală  a 
fronturilor;

− porţile  şi  uşile  se  vor  realiza  din  materiale  tradiţionale  (lemn), 
respectând tehnicile tradiţionale;

− porţile, uşile, ferestrele şi obloanele se vor vopsi în aceeaşi culoare, cu 
vopsele de ulei din in, sau vor păstra culoarea naturală a lemnului;
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− toate elementele de tâmplărie (rame, traverse, obloane, şprosuri)  se 

vor  realiza  din  lemn,  chiar  dacă  se  optează  pentru  geam  de  tip 
termopan;

− ferestrele  vor  respecta  proporţiile  tradiţionale  în  ceea  ce  priveşte 
canatele, amplasarea traverselor şi a şprosurilor;

− se recomandă realizarea din lemn unei prispe parţiale pe colţ, sau a 
unei prispe amplasate în lungul întregii faţade, acest element fiind o 
caracteristică tradiţională a arhitecturii locale;

− se  vor  reface  şi  întreţine  tâmplăriile  din  lemn, păstrând proporţiile 
inţiale ale golurilor, respectându-se subîmpărţirea specifică, atât cea 
verticală cât şi cea orizontală;

Se interzice:
− realizarea de goluri atipice (cerc, triunghi, romb, hexagon etc.)
− realizarea de porţi, uşi, ferestre, obloane din plastic, metal, PVC sau 

alte materiale nespecifice;
− utilizarea  de  culori  stridente  pentru  elementele  de  tâmplărie,  uşi, 

porţi;
− montarea  de  rulouri  moderne  din  PVC  sau  metal  pe  exteriorul 

construcţiei;

Cromatică şi materiale
− se va realiza o cromatică unitară a faţadei şi elementelor componente 

ale acesteia;
− ca materiale de construcţie, se vor folosi de regulă cele tradiţionale: 

lemn, piatră;
− se  vor  întreţine  elementele  de  lemn  de  la  nivelul  faţadelor  şi 

acoperişului,  înlocuindu-se  unde  este  nevoie  în  aceeaşi  tehnică  şi 
manieră;

− se impune folosirea culorilor naturale ale materialelor, sau folosirea 
albului pentru pereţi şi a unor culori specifice zonei pentru elementele 
de tâmplărie şi elementele decorative. Se vor folosi pigmenţi naturali;

− pentru tratarea lemnului, se va folosi baitz sau lac în nuanţe care să 
imite culoarea lemnului natural, pentru a păstra cât mai nealterată 
culoarea şi textura naturală a lemnului;

− piatra va fi păstrată în culoarea ei naturală;
− construcţiile se vor realiza fie integral din lemn, fie  din zidărie sau 

piatră (demisol, soclu, parter) şi lemn (etaj şi mansardă);
− la  nivelul  faţadei  pot  apărea  combinaţii  piatră+lemn  aparent,  sau 

zidărie tencuită+lemn aparent;
Se interzice:

− utilizarea unei cromatici excesive pentru decoraţiile de faţadă;
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− placarea faţadelor la nivelul soclului sau pereţilor (cu faianţă, piatră 

finisată, sau alte materiale nespecifice şi netradiţionale);
− utilizarea materialelor precum piatră artificială, mică, gresie, beton şi 

metal pe faţadă;
− utilizarea a mai mult de 3 culori sau tipuri de materiale pe faţadă;
− utilizarea culorilor stridente,  atipice (se vor utiliza culori  din paleta 

cromatică propusă);
− inoxul pentru balustrade, precum şi baluştrii din beton sau piatră;
− folosirea materialelor ce conţin asbezt sau poliesteri;
− realizarea întregii construcţii doar din zidărie;

Curţi
− se va utiliza piatră de râu şi pietriş la realizarea pavajului din curţile 

interioare;
− se  vor  crea  rigole  la  nivelul  curţilor  interioare  pentru  a  facilita 

scurgerea şi colectarea corectă a apelor meteorice;
− pentru construcţiile existente se va realiza o zonă de gardă în jurul 

construcţiilor, cu o lăţime minimă de 60 cm, din pietriş, având rol în 
protecţia pereţilor împotriva umezelii;

− împrejmuirile curţilor se vor realiza din lemn, şi  se vor inspira din 
tipurile tradiţionale de împrejmuiri din zonă;

− mobilierul  din  curte  (banci,  scaune,  mese,  leagăne,  foişoare)  va  fi 
realizat din lemn, într-o formă cât mai simplistă;

− se vor conserva “grămădarele” existente, fiind unul din elementele ce 
defineste specificul local;

Se interzice:
− utilizarea dalelor din ciment pentru pavarea curţilor;
− pavarea pe o suprafaţă mai mare de 20% din suprafaţa totală a curţii;
− realizarea de împrejmuiri opace, sau din materiale nespecifice (beton, 

zidărie, fier forjat, materiale plastice).
− distrugerea „grămădarelor”,  sau folosirea  pietrei  din acestea pentru 

construcţi ori alte întrebuinţări;

Pagina | 52 



Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Parcul Natural Apuseni – zona cuprinsă în judeţul Alba (comunele: Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Horea, Scărişoara)  REGLEMENTĂRI DE URBANISM ŞI ARHITECTURĂ
4.4. REGLEMENTĂRI PENTRU ZONE DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

CU PEISAJ CULTURAL DEOSEBIT - ECOMUZEU (ZDD-PC)

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE
− instituţii, servicii, echipamente publice de nivel local;
− servicii sociale, colective şi personale;
− dotări de educaţie;
− lăcaşuri de cult;
− comerţ cu amănuntul;
− ateliere  pentru  desfăşurarea  activităţilor  de  artizanat  cu  tehnologie 

tradiţională;
− activităţi economice tradiţionale;
− spaţii pentru comercializarea produselor meşteşugăreşti;
− pensiuni,  hanuri  şi  cabane  cu  specializare  agroturistică,  popasuri 

turistice;
− centre de informare turistică;
− panouri  de  informare  turistică  pentru  orice  obiectiv  natural  sau 

antropic;
− alimentaţie publică;
− locuinţe;
− case de vacanţă;
− sport şi recreere în spaţii descoperite;
− trasee schi-fond;
− camping  cu  funcţiuni  complementare  (reţele  tehnico-edilitare, 

alimentaţie publică, servicii sportive etc);
− tabere şcolare;
− centru medical, dispensar, farmacie;
− anexe gospodăreşti;
− comerţ nealimentar cu mărfuri de folosinţă zilnică;
− culturi agricole în cadrul parcelelor de locuit;
− servicii  şi  activităţi  productive  nepoluante  de  capacitate  mică,  ce 

utilizează resurse locale (lemn, piatră, produse alimentare locale)
− parcaje  înierbate cu grilaj de metal sau plastic (în interiorul parcelei 

sau în punctele de belvedere, popasuri turistice, izvoare amenajate);
− spaţii libere pietonale, pentru biciclete;
− spaţii plantate;
− străzi realizate conform P.U.Z. Sau P.U.D avizate şi aprobate;
− amenajări de echipare edilitară;
− se admit conversii funcţionale compatibile cu caracterul zonei;
− se vor  menţine activităţile productive manufacturiere (meşteşugăreşti) 

compatibile  cu statutul  zonei  şi  atractive  pentru turismul  cultural; 
activităţile incompatibile vor face obiectul unor programe de conversie 
sau relocare;

− se permite reconstrucţia unor clădiri tradiţionale specifice zonei;
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− în  plus,  se  permite  amenajarea  unor  puncte  de  belvedere,  de 

observaţie  a  faunei,  de  popas,  amplasarea  de  panouri  informative 
despre  Parc,  amenajarea  unor  poteci  sau  trasee  tematice,  toate 
acestea fiind obligatoriu să fie realizate din materiale tradiţionale şi în 
tehnici tradiţionale. Realizarea şi amplasarea lor se va face numai cu 
avizul APNA.

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
− se admit conversii ale funcţiunilor şi clădirilor existente în condiţiile în 

care  orice  schimbare  de  destinaţie  a  clădirilor  cu  arhitectură 
tradiţională păstrează aspectul exterior al clădirii;

− pentru construcţiile şi amenajările din zona de protecţie a drumurilor 
naţionale,  judeţene  şi  comunale  se  va  obţine  avizul  instituţiilor 
competente;

− pentru servicii şi activităţi productive nepoluante de capacitate mică, 
ce utilizează resurse locale (lemn, piatră, produse alimentare locale), 
se va obţine avizul de mediu şi avizul administraţiei PNA;

− toate construcţiile vor fi realizate conform unor P.U.Z.-uri sau P.U.D.-
uri avizate şi aprobate, pentru fiecare obiectiv;

− pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de 
zonare seismică;

− anexele gospodăreşti vor fi amplasate la o distanţă de minim 10 m faţă 
de construcţiile de locuit, unităţile de cazare, sau alte construcţii cu 
funcţiuni de locuire permanentă sau temporară.

− Se permite realizarea de noi „mutături” (anexe de exploatare agricolă), 
doar dacă acestea nu depăşesc suprafaţa de maxim 50mp, dacă se 
realizează din  lemn,  cu  fundaţii  de  piatră naturală (se  interzice 
fundaţie de beton), prin metode de construire tradiţionale, şi doar dacă 
acestea  sunt  folosite  pentru  activităţi  tradiţionale  agricole.  Se 
încurajează de  asemenea  refolosirea  şi  reabilitarea  „mutăturilor” 
existente  în  favoarea  construirii  de  noi  „mutături”.  Este  interzisă 
folosirea  lor  pentru  cazare,  case  de  vacanţă  sau  alte  funcţiuni 
incompatibile cu zona;

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE
− orice activităţi  de servicii  şi  producţie  care generează zgomot,  praf, 

noxe şi/sau care implică riscuri tehnologice şi un trafic important de 
mărfuri din punct de vedere al cantităţilor vehiculate şi al frecvenţei;

− dispunerea de panouri  de afişaj pe plinurile faţadelor  sau  în curţi, 
desfigurând arhitectura şi deteriorând finisajul clădirilor şi peisajul;

− demolarea sau neglijarea construcţiilor vechi, tradiţionale, fără avizul 
administraţiei PNA;

− demolarea “mutăturilor” din zonele înalte,  sau realizarea unora din 
alte materiale de construcţie decât lemnul cu fundaţie de piatră şi în 
altă metodă de construire decât cea tradiţională;

− depozitare en-gros;
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− staţii de întreţinere auto;
− curăţătorii chimice;
− depozitarea pentru vânzare a substanţelor inflamabile sau toxice;
− platforme de precolectare a deşeurilor;
− staţii de betoane;
− autobaze;
− activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil 

din circulaţiile publice;
− amplasarea anexelor gospodăreşti adiacent domeniului public;
− lucrări  de  terasament  de  natură  să  afecteze  amenajările  sau 

construcţiile adiacente;

SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE 
A CLĂDIRILOR
ARTICOLUL 4 – ORIENTAREA FAŢĂ DE PUNCTELE CARDINALE

− pentru construcţiile  de locuinţe, se  va evita orientarea spre nord a 
zonelor de dormit sau camerelor de zi;

− pentru toate categoriile de construcţii de turism, se vor orienta spre 
nord spaţiile tehnice şi anexele;

− pentru construcţiile comerciale sau de servicii, se va asigura însorirea 
spaţiilor pentru public şi a birourilor;

ARTICOLUL  5 –  CARACTERISTICI  ALE  PARCELELOR  (SUPRAFEŢE, 
FORME, DIMENSIUNI)

− loturile pentru locuire vor avea o suprafaţă minimă de 2000m;
− pentru dotări turistice (hoteluri , pensiuni, cabane, moteluri), terenul 

minim este de 3000mp;
− pentru celelalte categorii de funcţiuni, terenul minim este de 1500mp;
− în  cazul  parcelarului  existent,  suprafaţa  minimă  a  parcelei 

construibile este de 1500
− loturi vor avea o adâncime aproximativ egală cu lăţimea parcelei;
− nu se vor realiza parcelări bazate pe parcele înguste, perpendiculare 

pe drum;

ARTICOLUL 6 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
− amplasarea faţă de drumurile publice a construcţiilor se va face cu 

respectarea  zonei  de  protecţie  corespunzătoare  categoriei  drumului 
respectiv;

− nu va exista un regim de aliniere a clădirilor, deoarece specificul local 
nu presupune un front bine definit al construcţiilor, ci o dispunere 
risipită;
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− nu  se  vor  amplasa  clădiri  în  imediata  vecinătate  a  drumului, 

retragerea de la acesta fiind de minim15m;

ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE 
ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

− construcţiile vor conserva structura morfospaţială specific rurală, prin 
amplasarea lor în regim izolat;

− pentru  clădirile  existente,  amplasarea  construcţiilor  în  interiorul 
parcelei se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă 
de limitele laterale şi posterioare conform Codului Civil, precum şi a 
distanţei minime între clădiri necesară în intervenţiile pentru incendii 
(3m).

− pentru  construcţiile  noi,  retragerile  faţă  de  limitele  laterale  şi 
posterioare vor fi de minim 15m, pentru a respecta stilul tradiţional de 
ocupare a terenului;

ARTICOLUL 8 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE 
ACEEAŞI PARCELĂ

− se va urmări dispunerea dispersată a construcţiilor cu funcţii diverse 
care  compun gospodăriile  sau  alte  funcţiuni,  în  jurul  unui  spaţiu 
înierbat, total  sau parţial împrejmuit,  înconjurat de terenul familial 
(păşuni, fâneţe, arabil);

− se va păstra (unde e cazul) sau crea o distanţă mare, în cadrul unei 
curţi,  între  clădirea  principală  şi  variatele  anexe  (care  ar  trebui 
grupate într-o curte împrejmuită tradiţional)

− amplasarea caselor noi faţă de construcţiile vechi tradiţionale se va 
face la o distanţă ce va fi mai mare sau egală cu înălţimea celei mai 
înalte dintre construcţii;

ARTICOLUL 9 – CIRCULAŢII ŞI ACCESE
− parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil 

de minim 4m lăţime dintr-o circulaţie publică, în mod direct sau prin 
drept  de  trecere  legal  (servitute)  obţinut  prin  una  din  proprietăţile 
învecinate;

− se  vor  asigura,  direct  sau prin  servitute,  accese  pietonale  la  toate 
parcelele construite.

− fundăturile vor avea o lungime de maxim 50m şi o lăţime de minim 
5.5m.  Pentru  lungimi  mai  mari  ale  acestora,  se  va  elabora  P.U.Z., 
pentru  a  studia  şi  permite  accesul  şi  intervenţia  mijloacelor  de 
stingere a incendiilor;

− în  toate  cazurile  este  obligatorie  asigurarea  accesului  în  spaţiile 
publice a persoanelor cu disabilităţi sau cu dificultăţi de deplasare;

− pentru  realizarea  acceselor  carosabile  şi  pietonale  se  vor  folosi 
materiale locale (piatră, pietriş) şi/sau accese înierbate (cu grilaj din 
metal sau plastic, cu un impact minim asupra peisajului)
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ARTICOLUL 10 – STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
− staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării  diferitelor activităţi 

se  admite  numai  în  interiorul  parcelei,  deci  în  afara  circulaţiilor 
publice;

− fiecare funcţiune va asigura, pe parcela proprie, numărul de locuri de 
parcare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

− parcajele  vor  fi  înierbate  cu  grilaj  de  metal  sau  plastic  sau  vor  fi 
realizate din materiale locale (piatră, pietriş);

ARTICOLUL 11 – ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR
− înălţimea maximă a clădirilor  de locuit (inclusiv locuinţe de vacanţă) 

va fi de P+M;
− înălţimea maximă a dotărilor mici  pentru turism (pensiuni, hanuri, 

cabane) va fi de P+1+M sau P+2M;
− construcţiile vor fi prevăzute cu acoperişuri în şarpantă tradiţională 

înaltă;
− restul funcţiunilor nu vor avea o înălţime mai mare de P+M;
− noile clădiri vor avea o înălţime care să nu fie mai mare decât media 

aritmetică a înălţimii construcţiilor vecine plus un etaj.

ARTICOLUL 12 – SURSE DE ENERGIE REGENERABILĂ
− atât  pentru  noile  construcţii  realizate  în  zonă,  cât  şi  pentru 

construcţiile existente, se recomandă folosirea cel puţin a unei surse 
de energie alternativă, în afară de conectarea la utilităţi:
• energia solară captată în sisteme pasive de încălzire a apei calde 

menajere;
• sisteme  active  alternative  de  producere  a  energiei  curate 

încorporate clădirilor;
• energia eoliană, din instalaţii de mici dimensiuni;
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ARTICOLUL 13 – CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
− în  cazul  alimentării  cu  apă  în  sistem propriu,  se  va  obţine  avizul 

autorităţii competente care administrează resursele de apă;
− se  va  asigura  posibilitatea  racordării  la  sistemele  moderne  de 

telecomunicaţii;
− se interzice dispunerea pe faţada principală (faţada situată la drum, 

sau  vizibilă  de  pe  domeniul  public)  a  antenelor  TV-satelit  şi  a 
antenelor pentru telefonia mobilă şi dispunerea vizibilă a cablurilor.

− toate construcţiile nou realizate vor fi în mod obligatoriu racordate la 
reţelele publice de echipare edilitară existente. Racordarea la reţeaua 
de alimentare cu apă potabilă şi canalizare se va face numai prin grija 
şi cu cheltuiala beneficiarului / proprietarului, în momentul realizării 
acesteia.

− în momentul realizării în zonă a reţelei centralizate publice de apă sau 
canalizare, beneficiarul se obligă să racordeze construcţia la aceasta;

− autorizarea  racordării  la  reţeaua  de  alimentare  cu  apă  potabilă  a 
construcţiilor se va putea face numai concomitent cu rezolvarea, în 
sistem centralizat sau individual (fosă septică vidanjabilă betonată), a 
colectării apelor menajere reziduale.

− amplasarea  fântânilor  se  va  face  la  cel  puţin  10m de  orice  sursă 
posibilă  de  poluare  (latrină,  grajd,  depozit  de  gunoi  sau  deşeuri 
animale);

− toate  deşeurile  organice  vor  fi  depozitate  pe  platforme  betonate, 
împreună cu gunoiul de grajd; dacă în gospodăria respectivă nu există 
animale,  deşeurile  organice  vor  fi  compostate  în  recipiente 
impermeabile;  toate  acestea  vor  fi  folosite  ca  îngrăşământ  organic 
pentru  terenurile  agricole.  Deşeurile  anorganice  se  vor  depozita  în 
locuri  special  amenajate,  urmând  a  fi  apoi  colectate  de  firma  de 
salubritate  şi  transportate  la  groapa de  depozitare  a  gunoiului  din 
regiune.

− amenajarea  platformelor  betonate  pentru  fermentarea  gunoiului  de 
grajd şi a bazinelor betonate pentru colectarea dejecţiilor lichide va fi 
obligatorie  şi  pentru construcţiile  existente  şi  pentru cele  propuse. 
Amplasarea acestora se va realiza la cel puţin 15m faţă de cea mai 
apropiată construcţie de locuire permanentă sau temporară. Termenul 
de execuţie a acestora va fi fixat de Consiliul Local, care ulterior va 
controla respectarea acestor prescripţii.

− îndepărtarea apelor uzate menajere ale pensiunilor sau unităţilor de 
alimentaţie  publică  se  va  face  prin  instalaţii  de  epurare  ecologice 
amplasate la cel puţin 15m faţă de  cea mai apropiată construcţie de 
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locuire permanentă sau temporară;

ARTICOLUL 14 – SPAŢII LIBERE ŞI PLANTATE
− în cadrul fiecărei parcele se vor prevedea spaţii verzi (grădini, teren 

arabil, păşuni, fâneţe) în suprafaţă de minim 80% din suprafaţa totală 
a parcelei.

− se  vor  identifica,  proteja  şi  păstra  în  timpul  executării  noilor 
construcţii, arborii importanţi existenţi având peste 4 metri înălţime şi 
diametrul tulpinii mai mare de 15cm; în cazul tăierii unui arbore, se 
vor planta alţi 3 arbori (nu arbuşti) în locul acestuia pe lotul respectiv.

− parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare. 
Parcajele publice vor fi  de asemenea înconjurate cu un gard viu de 
1.2m înălţime.

ARTICOLUL 15 – ÎMPREJMUIRI
− împrejmuirea limitei de proprietate va fi realizată în stilul tradiţional, 

din  prăjini  rotunde,  orizontale,  prinse  între  pari  verticali  sau  din 
margini de butuci ramase din prelucrarea lemnului; în plus faţă de 
această  împrejmuire  a  întregii  proprietăţi,  se  mai  poate  realiza  o 
împrejmuire  mai  restrânsă  în  jurul  construcţiilor,  cu  înălţimea 
maximă de 1.5m, realizată tot din lemn;

− Materialul folosit pentru realizarea de împrejmuiri va fi lemnul;
− se interzic gardurile opace, din zidărie, metal, tablă, sârmă ghimpată, 

policarbonat, P.V.C., sticlă armată sau orice alt material înafară de 
lemn.

SECŢIUNEA III  –  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI  UTILIZARE A 
TERENULUI

ARTICOLUL 16  - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
− conform  documentaţiilor  de  urbanism  sau  de  specialitate  avizate 

conform legii.

ARTICOLUL 17 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
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− conform  documentaţiilor  de  urbanism  sau  de  specialitate  avizate 

conform legii.
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SECŢIUNEA IV - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Constr  ucţii noi sau conversii, modernizări, reabilitări, lucrări de întreţinere   
ale construcţiilor existente

Aspectul general al construcţiilor

Se interzice:
− utilizarea de stiluri arhitecturale străine zonei de studiu (se vor prelua 

forme şi volume ale arhitecturii tradiţionale locale);
− utilizarea de materiale nespecifice regiunii;
− utilizarea de tâmplărie din mase plastice, aluminiu sau metal pentru 

porţi, uşi, ferestre, obloane etc;
− utilizarea materialelor ce imită materiale naturale cum ar fi  lemnul 

sau piatra;
− lăsarea  zidăriei  din  cărămidă  sau  BCA  în  stadiu  intermediar, 

nefinisat, netencuit;
− amplasarea la stradă a construcţiilor provizorii;
− placarea soclurilor  şi  faţadelor  (cu faianţă,  piatră finisată,  sau alte 

materiale nespecifice şi netradiţionale);
− utilizarea  dalelor  prefabricate  pentru  amenajarea  curţilor,  aleilor 

pietonale sau carosabile;

Aşezarea construcţiilor pe teren
− construcţiile vor fi amplasate în regim izolat;
− se va urmări dispunerea dispersată a construcţiilor cu funcţii diverse 

care  compun gospodăriile  sau  alte  funcţiuni,  în  jurul  unui  spaţiu 
înierbat, total  sau parţial împrejmuit,  înconjurat de terenul familial 
(păşuni, fâneţe, arabil);

− se va păstra (unde e cazul) sau crea o distanţă mare, în cadrul unei 
curţi,  între  clădirea  principală  şi  variatele  anexe  (care  ar  trebui 
grupate într-o curte împrejmuită tradiţional);

− amplasarea caselor noi faţă de construcţiile vechi tradiţionale se va 
face la o distanţă ce va fi mai mare sau egală cu înălţimea celei mai 
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înalte dintre construcţii;

− se vor respecta retragerile de la limitele lotului reglementate mai sus;
− se recomandă utilizarea stâlpilor de piatră naturală pentru realizarea 

unor terase la parter, sau pentru ridicarea întregii stucturi deasupra 
solului;

Acoperişul
− acoperişurile se vor realiza în stil tradiţional înalt, în 2 sau 4 ape, într-

o formă cât mai simplă;
− lucarnele se vor distribui uniform şi proporţional pe toată suprafaţa 

acoperişului,  ţinându-se  cont  de  ritmul  golurilor  de  la  nivelurile 
inferioare;

− forma lucarnelor se va prelua din arhitectura tradiţională a zonei, iar 
acestea vor fi tratate unitar;

− învelitorile se vor acoperi exclusiv cu lemn (şindrilă);
− se va păstra şi întreţine acoperişul din şindrilă în cazul în care acesta 

există deja la gospodăriile tradiţionale;
− când se execută lucrări de reabilitare sau înlocuire a acoperişului sau 

şarpantei, se vor înlocui învelitorile din ţiglă, tablă, azbociment sau 
alte materiale, cu învelitori din lemn (şindrilă sau scânduri de lemn 
pentru învelitoare);

− culorile învelitorii vor păstra culoarea lemnului natural;

Se interzice:
− realizarea de lucarne în forme atipice, sau foarte înalte.
− utilizarea  mai  multor  tipuri,  modele  şi  dimensiuni  de  lucarne  pe 

acelaşi acoperiş;
− folosirea materialelor următoare: tablă, plăci de azbociment, materiale 

plastice, carton asfaltat, ţiglă;
− înlocuirea şindrilei cu alte materiale;
− combinarea pe acelaşi acoperiş a mai multor materiale, tipuri, forme 

sau culori de învelitori;
− realizarea de învelitori în culori nespecifice sau stridente (ex: verde, 

albastru, negru, violet, portocaliu)
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− ruperea pantei acoperişului pentru realizarea mansardei;

Goluri de faţadă
− se vor realiza goluri care vor păstra proporţiile şi dispunerea pe faţadă 

întâlnite  la  arhitectura  tradiţională,  respectând  logica  generală  a 
fronturilor;

− porţile  şi  uşile  se  vor  realiza  din  materiale  tradiţionale  (lemn), 
respectând tehnicile tradiţionale;

− porţile, uşile, ferestrele şi obloanele se vor vopsi în aceeaşi culoare, cu 
vopsele de ulei din in, sau vor păstra culoarea naturală a lemnului;

− toate elementele de tâmplărie (rame, traverse, obloane, şprosuri)  se 
vor  realiza  din  lemn,  chiar  dacă  se  optează  pentru  geam  de  tip 
termopan;

− ferestrele  vor  respecta  proporţiile  tradiţionale  în  ceea  ce  priveşte 
canatele, amplasarea traverselor şi a şprosurilor;

− se recomandă realizarea din lemn unei prispe parţiale pe colţ, sau a 
unei prispe amplasate în lungul întregii faţade, acest element fiind o 
caracteristică tradiţională a arhitecturii locale;

− se  vor  reface  şi  întreţine  tâmplăriile  din  lemn, păstrând proporţiile 
inţiale ale golurilor, respectându-se subîmpărţirea specifică, atât cea 
verticală cât şi cea orizontală;

Se interzice:
− realizarea de goluri atipice (cerc, triunghi, romb, hexagon etc.)
− realizarea de porţi, uşi, ferestre, obloane din plastic, metal, PVC sau 

alte materiale nespecifice;
− utilizarea  de  culori  stridente  pentru  elementele  de  tâmplărie,  uşi, 

porţi;
− montarea  de  rulouri  moderne  din  PVC  sau  metal  pe  exteriorul 

construcţiei;
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Cromatică şi materiale
− se va realiza o cromatică unitară a faţadei şi elementelor componente 

ale acesteia;
− ca  materiale  de  construcţie,  se  vor  folosi  cele  tradiţionale:  lemn, 

piatră;
− se  vor  întreţine  elementele  de  lemn  de  la  nivelul  faţadelor  şi 

acoperişului,  înlocuindu-se  unde  este  nevoie  în  aceeaşi  tehnică  şi 
manieră;

− se impune folosirea culorilor naturale ale materialelor, sau folosirea 
albului pentru pereţi şi a unor culori specifice zonei pentru elementele 
de tâmplărie şi elementele decorative. Se vor folosi pigmenţi naturali;

− pentru tratarea lemnului, se va folosi baitz sau lac în nuanţe care să 
imite culoarea lemnului natural, pentru a păstra cât mai nealterată 
culoarea şi textura naturală a lemnului;

− piatra va fi păstrată în culoarea ei naturală;
− construcţiile se vor realiza fie integral din lemn, fie din zidărie tencuită 

sau piatră (demisol, soclu) şi lemn (parter, etaj şi mansardă);
− la  nivelul  faţadei  pot  apărea  combinaţii  piatră+lemn  aparent,  sau 

zidărie tencuită+lemn aparent;

Se interzice:
− utilizarea unei cromatici excesive pentru decoraţiile de faţadă;
− placarea faţadelor la nivelul soclului sau pereţilor (cu faianţă, piatră 

finisată, sau alte materiale nespecifice şi netradiţionale);
− utilizarea materialelor precum piatră artificială, mică, gresie, beton şi 

metal pe faţadă;
− realizarea  zidăriei  din  alte  materiale  decât  cărămidă  sau  piatră 

naturală;
− utilizarea a mai mult de 3 culori sau tipuri de materiale pe faţadă;
− utilizarea culorilor stridente,  atipice (se vor utiliza culori  din paleta 

cromatică propusă);
− inoxul pentru balustrade, precum şi baluştri din beton sau piatră;
− folosirea materialelor ce conţin azbest sau poliesteri;
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− realizarea întregii construcţii doar din zidărie;

Curţi
− se va utiliza piatră de râu şi pietriş la realizarea pavajului din curţile 

interioare;
− se  vor  crea  rigole  la  nivelul  curţilor  interioare  pentru  a  facilita 

scurgerea şi colectarea corectă a apelor meteorice;
− se  va  realiza  o  zonă  de  gardă  în  jurul  construcţiilor,  cu  o  lăţime 

minimă  de  60  cm,  din  pietriş,  având  rol  în  protecţia  pereţilor 
împotriva umezelii;

− împrejmuirile curţilor se vor realiza din lemn, şi  se vor inspira din 
tipurile tradiţionale de împrejmuiri din zonă;

− mobilierul  din  curte  (banci,  scaune,  mese,  leagăne,  foişoare)  va  fi 
realizat din lemn, într-o formă cât mai simplistă;

− se vor conserva “grămădarele” existente, fiind unul din elementele ce 
defineste specificul local;

Se interzice:
− utilizarea dalelor din ciment pentru pavarea curţilor;
− pavarea pe o suprafaţă mai mare de 20% din suprafaţa totală a curţii;
− realizarea de împrejmuiri opace, sau din materiale nespecifice (beton, 

zidărie, fier forjat, materiale plastice).
− distrugerea „grămădarelor”,  sau folosirea  pietrei  din acestea pentru 

construcţi ori alte întrebuinţări;
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ 
 

 Planul de amenajare a teritoriului zonal PARCUL NATURAL APUSENI, 
zona situată în judeţul Alba (comunele Albac, Horea, Gîrda de Sua, 
Scărişoara, Arieşeni)”;  reprezintă principalul instrument de implementare a 
Strategiei de dezvoltare durabilă, socio-economică al acestui areal, oferind 

soluţii la problemele diagnosticate şi reglementând activităţile de dezvoltare 
şi amenajare a teritoriului inclus în PNAp din respectivele unităţi 
administrative.  Obiectivele acestei strategii au un caracter principal şi 

asigură orientarea spre dezvoltarea teritoriului vizat, urmând a fi asumate 
politic de autorităţile locale şi APNAp, în urma analizei unor alternative de 

dezvoltare posibile. 
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INTRODUCERE 

 
 Această strategie doreşte să stabilească direcţia generală în care 

trebuie să se îndrepte acţiunile de management ale Parcului şi 
Administraţiei acestuia, într-un mod în care să faciliteze menţinerea şi 

îmbunătăţirea statutului şi rolului Parcului, în acelaşi timp ameliorând 
calitatea vieţii locuitorilor sau celor care au locul de muncă în interiorul 
Parcului, dar şi a vizitatorilor acestuia. 

 Pentru a îndeplini obiectivele, această strategie a conturat o viziune 
pentru Parc, şi a identificat obiective strategice şi direcţii de acţiune prin 

care se pot atinge aceste obiective, cu ajutorul colaborării tuturor factorilor 
care acţionează sau sunt interesaţi de Parc. 
 Strategia începe prin a evidenţia factorii globali care s-au modificat 

sau sunt în continuă schimbare în ultimii ani, şi descrie efectele pe care 
aceste schibări le-au avut şi continuă să le aibă. Astfel, se oferă un suport 
de bază şi un context pentru strategie, şi un motiv în plus pentru care 

obiectivele din Viziune pot fi atinse doar prin acţiuni intercorelate. 
 Această strategie se adresează tuturor – rezidenţilor, 

întreprinzătorilor, investitorilor, vizitatorilor, autorităţilor locale, 
organizaţiilor sau altor factori de decizie prezenţi în Parc. 
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FACTORI GLOBALI ÎN SCHIMBARE CE 
INFLUENŢEAZĂ PARCUL NATURAL APUSENI 
 

 CONCEPTUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ 
 Importanţa acestuia este bine cunoscută în ziua de azi şi acceptată de 
toată lumea. Responsabilitatea aplicării acestui concept revine fiecărei 

persoane. Gradual, au apărut iniţiative inovative, cum ar fi cea de 
introducere a unor indicatori care să “măsoare” sustenabilitatea, şi care să 
verifice dacă diverse acţiuni întreprinse au ca finalitate o dezvoltare 

durabilă. 
 

 COOPERAREA 
 Autorităţile nu mai acţionează independent, ci se aşteaptă ca acestea 
să coopereze cu comunităţile locale. De aceea, ambele părţi trebuie să îşi 
exprime opiniile şi să găsească noi metode aplicabile de cooperare. În plus, 

cooperarea trebuie să depăşească limitele Parcului, deoarece numeroase 
influenţe asupra acestuia vin din exterior. 

 

 SCHIMBĂRILE CLIMATICE 
 Clima globală este în schimbare, chiar dacă acest lucru nu este 

neapărat vizibil într-un teritoriu mai restrâns. Potenţialul impact al acestor 
schimbări continue asupra Parcului nu ar trebui subestimat. Ele pot afecta 
de exemplu proviziile de apă, perioadele cu aflux de turişti, agricultura 

locală, suprafeţele împădurite, zonele umede, fauna sălbatică, activităţile 
umane sau riscul de producere a incendiilor în zone împădurite.  

 
 

 LEGISLAŢIA EUROPEANĂ 
 Influenţa Uniunii Europene a crescut şi este în creştere continuă de la 
înfiinţarea  Parcului, şi în anumite zone din acesta se aplică programe 
europene şi zone de protecţie (de exemplu siturile Natura 2000). programele 

de dezvoltare regională şi rurală au adus numeroase fonduri pentru 
infrastructura şi economia locală, şi au sponsorizat proiecte sociale. 

Activităţile agricole au beneficiat de asemenea de subvenţii. În plus, 
administraţia regională şi locală şi programele de dezvoltare au evoluat 
considerabil. 

 

 LOCURI DE MUNCĂ, SERVICII ŞI LOCUINŢE 
 Este cunoscut faptul că populaţia din zonă este în scădere. Economia 
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Parcului este strâns legată de localităţile înconjurătoare, în interiorul lui 
dezvoltarea economică fiind încă destul de fragilă. În plus, forţe economice 
superioare din exterior pot pune în pericol economia locală, fapt ce 

dezavantajează comunităţile locale. Multe slujbe sunt sezoniere, part-time, 
sau cu salarii mici. Serviciile publice (educatie, cultura, comunicaţii, comerţ 
etc.) sunt în declin, însă ele ar trebui salvate, deoarece ajută la păstrarea şi 

întărirea comunităţilor locale. Presiunile pieţei imobiliare, datorate mediului 
plăcut şi locaţiei deosebite în Parc generează creşterea preţurilor locuinţelor 

şi este în defavoarea localnicilor, de aceea politicile de dezvoltare şi de 
folosinţă ale terenurilor trebuie să se concentreze pe nevoile comunităţilor 
locale. 

 

 ACTIVITĂŢI AGRICOLE ŞI SILVICULTURĂ 
 Majoritatea terenurilor din parc sunt ocupate cu păduri şi terenuri 
agricole (păşuni, fâneţe, arabil). Aceste elemente contribuie puternic la 

conturarea peisajului specific local şi întreţinerea lui. Din acest motiv, 
managementul acestor zone şi bunăstarea localnicilor sunt importante. În 

ultimii ani, exploatările forestiere s-au extins pe suprafeţe foarte mari, iar 
activităţile agricole care întreţineau păşunile, fâneţele, s-au diminuat, 
generând o deteriorare a peisajului.  

 

  

 Însă atunci când bunăstarea comunităţilor locale este ameninţată, nu 
e de mirare că protecţia mediului  nu mai este o prioritate. Însă trebuie ca 
activităţile de conservare să fie văzute în viitor ca oportunităţi economice, şi 

trebuie găsit un mod sustenabil şi profitabil de dezvoltare a activităţilor din 
sectorul primar, un mod prin care dezvoltarea economică şi protecţia 
mediului să aibă beneficii una de pe urma alteia, iar dezvoltarea uneia să nu 

însemne neapărat dispariţia sau diminiarea celeilalte. 

 
 

 TURISM 
 Creşterea numărului de turişti care vizitează sau traversează Parcul 
are în mod clar un impact negativ asupra parcului, mai ales dacă acest 

impact nu este controlat în nici un fel. De asemenea, o dată cu dezvoltarea 
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unor zone pentru practicarea sporturilor de iarnă în vecinătatea parcului, 
fluxul de turişti va creşte. Însă turismul are un rol important în economia 
locală, şi poate fi folosit în procesul de management durabil al Parcului şi 

comunităţilor din interiorul lui, mai ales dacă se ţine cont de faptul că 
activităţile tradiţionale au suferit un declin vizibil iar şomajul este în 
creştere. Trebuie ca dezvoltarea turismului să nu afecteze mediul natural, 

dar nici să nu sufoce comunităţile locale, ci să le amelioreze calitatea vieţii. 

 
 

 TRANSPORT ŞI TELECOMUNICAŢII 
 Majoritatea turiştilor care vizitează Parcul, aleg să vină cu maşina 
personală, iar traficul auto în zonă a cunoscut şi cunoaşte o creştere 

continuă. Traficul greu, traficul de tranzit, şi traficul local contribuie la 
amplificarea problemelor legate de parcări, congestii şi poluare. O abordare 
integrată pentru rezolvarea acestor probleme este necesară la nivel teritorial. 

Trebuie încurajată folosirea transportului public, dar pentru asta este 
necesară ameliorarea lui. Pentru transportul local al turiştilor pot fi folosite 

vehicule cu energie neconvenţională. În ceea ce priveşte telecomunicaţiile, 
dezvoltarea lor poate avea impact pozitiv, pentru că se vor diminua 
deplasările auto şi cererile de construcţie de noi sedii de firme (dacă se poate 

lucra de acasă), însă pot avea impact negativ asupra peisajului şi asupra 
pieţei imobiliare a locuinţelor din zonă. 

 

 

 ACCES ŞI ACCESIBILITATE 
 Aceste caracteristici sunt esenţiale pentru orice populaţia şi economia 

zonei, însă creşterea accesibilităţii înseamnă un impact antropic sporit 
asupra mediului natural. De asemena înseamnă amplificarea şi răspândirea 
activităţilor turistice (căţărat, explorarea peşterilor, mountain bike, călărie, 

plimbări, motociclism, plimbare cu ATV sau alte autovehicule 4x4 etc.), 
fiecare dintre acestea generând presiuni asupra cadrului natural. În general 

se interzice folosirea autovehiculelor motorizate în afara drumurilor publice. 
Programele recente de modernizare a căilor de circulaţii din interiorul 
Parcului vor genera un flux mai mare de turişti în zone sensibile unde până 

sursa foto: AmFostAcolo.ro sursa foto: AmFostAcolo.ro sursa foto: http://hoinarii.blogspot.com

sursa foto: http://pensiuneavaleacernei.files.wordpress.com
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nu demult nu se putea ajunge decât pe jos, sau cu mijloace tradiţionale de 
deplasare. 

  

 Pentru a menţine şi îmbunătăţi accesul în parc fără a îl afecta, este 
nevoie de programe speciale şi de resurse financiare. 

 

 RESURSE NATURALE 
 Parcul Natural Apuseni este bine cunoscut pentru peisajele sale, 

pentru carstul deosebit şi fauna bogată, acestea reprezentând resursa 
economică indirectă de bază în zonă, însă ele sunt ameninţate de multiplele 
schimbări enumerate mai sus. În plus, parcul are multiple alte resurse 

naturale, cum ar fi apa. Însă o creştere a cererii şi lipsa unui management 
al deşeurilor pot afecta această resursă fragilă, mai ales dacă ţinem cont de 
caracterul special al geologiei zonei. Printre resursele cele mai profitabile se 

numără piatra şi lemnul. 
 

  
 Exploatarea acestora în ultimii ani a afectat foarte grav mediul, iar 

evoluţia tehnologiilor de exploatare a dus la scăderea numărului de angajaţi, 
afectând şi comunităţile locale. Există probleme legate de sursele de energie, 
mai ales ţinând cont de tipologia de ocupare a terenului în zonă. Trebuie 

încurajată folosirea surselor de energie neconvenţională. În ceea ce priveşte 
sustenabilitatea, energia solară şi cea eoliană (instalaţii de dimensiuni mici 

şi foarte mici) sunt considerate dezvoltări pozitive şi sunt încurajate, însă la 
o scară la care să nu afecteze caracteristicile deosebite ale Parcului. 

 

sursa foto: http://www.4x4earth.com.au/ sursa foto: http://www.outdoorexperience.ro
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DIAGNOSTIC 
 

 
 

 
 

Analizând situaţia existentă (vezi tabelul cu probleme şi 
disfuncţii din Anexă) s-a putut constata că arealul cuprins în 

perimetrul Parcului Natural Apuseni, situat pe teritoriul 
judeţului Alba, trece printr-un proces de restructurare 
economică şi socială în care protecţia mediului şi rolul 
acestuia în procesul de dezvoltare este esenţial.  

 
 Vechile ocupaţii tradiţionale ale locuitorilor, legate de 
prelucrarea lemnului şi creşterea animalelor se transformă în 
activităţi economice, generând exploatare continuă, 
neuniformă şi necontrolată a cadrului natural, fapt care intră 
în contradicţie cu principiile dezvoltării durabile exprimate 
în cadrul Agendei 21, cu atât mai mult cu cat zona de studiu 
se află într-un Parc Natural de importanţă naţională şi 
internaţională. Acest proces de exploatare masivă a fondului 
forestier şi de dezvoltare accelerată a turismului este 
accentuat de dispariţia altor surse de venit în zonă, de 
scăderea drastică şi îmbătrânirea populaţiei, alături de 
constrângerile şi condiţionările impuse de situarea acestora 
într-un areal geografic protejat, inclus în categoria celor de 
importanţă naţională şi europeană. 
 
 În acelaşi timp, potenţialul natural şi uman existent îşi 
găseşte o nouă formă de valorificare prin intermediul 
turismului. Acesta poate deveni în scurt timp una din 
ocupaţiile majore pentru o parte importantă a populaţiei din 
zonă, şi un factor de stabilizare a forţei de muncă şi 
diminuare a procesului de depopulare a zonei, dar în acelaşi 
timp poate afecta zona prin dezvoltarea necontrolată a 
arealelor destinate activităţilor de turism şi a diferitelor 
tipuri de activităţi care intră în conflict cu elementele 
cadrului natural. 
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CALITĂŢI DEOSEBITE ALE PARCULUI NATURAL 
APUSENI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Există numeroase areale naturale care au multiple calităţi, 
dar în Parcul Natural Apuseni, se suprapun multiple 
caracteristici care generează un mediu înconjurător deosebit, 
care necesită o protecţie specială. Printre aceste 
caracteristici se pot menţiona: 

 peisaje cu un caracter şi o frumuseţe aparte 

 patrimoniu carstic de o valoare excepţională 

 areale sălbatice şi retrase 

 aer, apă şi pământ curat 

 biodiversitate 

 sute de ani de influenţă a omului asupra mediului 
natural, care oferă valenţe deosebite peisajului 

 caracter distinct al aşezărilor umane din zonele de 
munte 

 multiple oportunităţi pentru recreere în aer liber 

 accesibilitate sporită în teritoriu 

 caracter deosebit al comunităţilor locale 

 bogăţie a obiceiurilor, tradiţiilor, şi artei locale 

 activităţi agricole tradiţionale cu un impact minim 
asupra mediului 

 activităţi meşteşugăreşti tradiţionale 
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 Se doreşte ca în viitor, Parcul Natural Apuseni să devină o 

zonă naturală de atracţie la nivel regional, naţional şi 

internaţional, având caracteristici deosebite, atât în ceea ce 

priveşte cadrul natural, cât şi cadrul antropic, unde protecţia şi 

managementul integrat şi durabil rezultă într-o biodiversitate 

bine conservată şi pusă în valoare fără a fi afectată. 

  Aici se urmăreşte ca activităţile umane să genereze un 

turism cu un caracter deosebit, generat de mediul înconjurător 

(natural şi antropic) aparte, şi care să ofere servicii de calitate. 

Acesta va fi însoţit de o utilizare durabilă a tuturor resurselor 

prezente în zonă, de o infrastructură de transport şi reţele 

tehnico-edilitare care vor reprezenta suportul pentru diferite 

tipuri de dezvoltare, adaptate în funcţie de specificul local, care 

diferă în funcţie de multipli factori.  

 Comunităţile locale sunt un factor esenţial în dezvoltarea 

Parcului, prin faptul că ele păstrează şi   menţin tradiţiile 

locale, sunt implicate în mod direct în conservarea peisajului 

natural antropizat, dar de asemenea dezvoltă în mod 

participativ servicii de calitate care sporesc atractivitatea 

pentru zonă, dar care au un impact minim asupra mediului şi 

peisajului. 

 Astfel, viziunea este bazată pe relaţiile strânse între mediu, 

oameni şi economie. Aceste trei elemente sunt esenţiale pentru 

dezvoltarea viitoare a Parcului, iar relaţiile care se formează 

între ele definesc modul în care această dezvoltare va avea loc. 

Lucrând împreună, aceste elemente vor păstra şi îmbunătăţi 

aspectele care fac din acest Parc un loc special. 

PARCUL

NATURAL

APUSENI

MEDIU

OAMENIECONOMIE
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TEME PRINCIPALE DE DEZVOLTARE  

A. MEDIUL 
 
 

Obiective strategice 
 
 
 * Un mediu în care, calităţile pe care 

oamenii le pretuiesc cel mai mult – 
peisajul, geologia, aerul, apa şi solul 
curat, sălbăticia, liniştea, izolarea, fauna 
sălbatică, biodiversitatea, patrimoniul 
cultural, peisajul cultural, aşezările şi 
clădirile vernaculare, agricultura 

tradiţională durabilă, pădurile, păşunile, 
spaţiile deschise, grădinile şi satele – 
sunt toate bine conservate şi puse în 
valoare 
 
 * Un cadru antropic bine dezvoltat şi 
coerent, ce oferă un nivel de trai adecvat, 
cu acces la o gamă largă de servicii 
sociale, culturale,  de învăţământ, şi de 
echipare edilitară 
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1. Mediul natural conservat, menţinut şi pus în 
valoare 

 

 Conservarea biodiversităţii, carstului şi peisajului (carst, păduri, 

pajişti montane, habitate acvatice, habitate şi specii de interes 
comunitar) 

 Menţinerea unei interacţiuni armonioase între comunităţile umane 

locale şi natură prin protecţia peisajului terestru şi/sau acvatic şi 
continuarea utilizării tradiţionale a terenurilor, a practicilor de 

construcţie şi a manifestărilor sociale şi culturale 

 Conservarea patrimoniului carstic (biodiversitate, paleontologie, 

arheologie, geomorfologie şi mineralogie) 
 

 

 Protejarea, menţinerea şi îmbunătăţirea valorilor ecologice ale 

pădurilor din Apuseni, în special în cele cvasi-virgine 

 Conservarea habitatelor forestiere şi limitarea exploatării acestora 

 refacerea pădurilor în zonele intens defrişate 

 Protejarea, menţinerea şi refacerea pajistilor naturale subalpine şi a 

pajiştilor montane gestionate în mod tradiţional, cu funcţiile lor 
ecologice multiple  

 Protejarea şi refacerea habitatelor acvatice naturale (izvoare, turbării, 
lacuri, ape intermitente, platouri inundabile, maluri de ape etc.)  

 Protejarea, mentinerea şi refacerea habitatelor, inclusiv a celor de 
interes comunitar 

 

 

 Protecţia, conservarea şi stabilirea de populaţii sănătoase ale speciilor, 

inclusiv a speciilor de interes comunitar şi a coridoarelor lor de 

sursa foto: http://rastadac.ro

sursa foto: http://www.arieseni-apuseni.ro
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migraţie şi dispersie 
 

 

 Protecţia şi dezvoltarea siturilor naturale şi a speciilor prin crearea de 

noi habitate 

 Stoparea pierderilor şi degradării calităţilor deosebite naturale ale 

Parcului 
 

sursa foto: http://www.luontoportti.com
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2. Mediu cultural conservat, menţinut şi pus în 
valoare 

 

 Conservarea zonelor de peisaj cultural sub forma unui Ecomuzeu al 
Ţării Moţilor, prin intermediul cooperării între Unităţile Administrativ 
Teritoriale pe suprafaţa cărora se suprapune Ecomuzeul  

 protejarea, conservarea şi restaurarea elementelor de patrimoniu 
cultural sau cu valoare culturală, existente în perimetrul PNAp şi pe 

teritoriul administrativ al UAT-urilor ce intră în componenţa parcului 

 identificarea şi reabilitarea altor obiective de interes istoric şi identitar 

din zonă, care să fie introduse în lista de patrimoniu (Biserica 
ortodoxă veche de la Horea, locuniţe, anexe, instalaţii tehnice 
tradiţionale, porţi din lemn etc.) 

 promovarea şi încurajarea folosirii materialelor tradiţionale de 
construcţii 

 identificarea şi cartarea zonelor de peisaj cultural şi ecomuzeu cu 
valoare deosebită 

 identificarea, cartarea, restaurarea şi protejarea clădirilor, a 
gospodăriilor, instalaţiilor tehnice tradiţionale (mori, joagăre etc) şi a 

complexelor pastorale (mutături,mâietori, stâne etc.) cu valoare 
arhitecturală, ocupaţională şi identitară, aflate pe teritoriul PNAp, prin 

implicarea directă a administraţiilor locale şi a APNAp 

 găsirea mijloacelor pentru stoparea degradării şi refacerea obiectivelor 

de patrimoniu sau cu valoare culturală aflate în în proprietate privată, 
prin sprijinul direct, inclusiv material al APNAp şi al administraţiilor 
locale şi judeţene 

 

 

 identificarea de fonduri pentru suportarea acţiunilor de conservare a 
clădirilor istorice/ tradiţionale şi pentru proiecte comunitare 

 stabilirea caracterului localităţilor şi a peisajului şi formularea unor 
regulamente de dezvoltare  

 stabilirea unor ghiduri de bune practici în domenii ca: 

 acţiuni de conservare 

 sisteme constructive tradiţionale şi ocuparea terenurilor 
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 activităţi recreative 

 adaptare adecvată a clădirilor şi altor obiecte de 

patrimoniu sau cu valoare culturală, pentru a asigura o 
folosire continuă şi viabilă a acestora 

 managementul durabil al folosinţei terenurilor 
 

 

 Formularea şi implementarea unui Regulament local de construire în 

Parc pentru păstrarea specificului local 
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3. Mediul antropic funcţional şi durabil 
 

 dezvoltarea şi consolidarea reţelei de localităţi 

 Întărirea cadrului instituţional pentru dezvoltarea spaţială şi social-

economică durabilă a unităţilor administrativ teritoriale componente 

 Creşterea accesibilităţii la servicii sociale, culturale şi de învăţământ 

 Adaptarea învăţământului la cerinţele pieţii muncii, prin flexibilizarea 
programei şcolare şi creşterii rolului activităţilor practice în procesul 

de instruire 

 Asigurarea la nivelul fiecărui UAT a unei infrastructuri minimale de 

supraveghere sanitară, de acordare a asistenţei medicale primare de 
specialitate şi control a sănătăţii (medicina de familie, stomatologie, 

medicină veterinară şi farmacologice) 

 crearea premiselor spaţiale pentru desfăşurarea activităţilor 

economice şi sociale în cadrul proceselor de dezvoltare, prin 
asigurarea spaţiului fizic necesar dezvoltării intravilanelor 

 Identificarea drepturilor de proprietate a bunurilor imobile, înscrierea 

acestora în cartea funciară şi realizarea cadastrului de specialitate 
imobiliar-edilitar. Această operaţiune se va aplica şi pentru 

amenajările pastorale sau sezoniere din zonele  de păşunat 
(mutăturile), care în funcţie de starea lor pot fi elemente valoroase de 
peisaj cultural 

 finalizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Parcul Natural 

Apuseni (în primă fază pentru UAT-urile situate în judeţul Alba, 
ulterior pentru întreg Parcul), ce va reprezenta un instrument cu rol 
de simplificare a elaborării  documentaţiilor de amenajare a 

teritoriului şi de urbanism la nivelul unităţilor teritorial-administrative 
implicate 

 Asigurarea finanţării şi implementarea programelor de investiţii din 

fonduri locale, guvernamentale şi europene pentru infrastructura de 
transport şi de gospodărie comunală 

 Realizarea de parteneriate public-privat pentru finanţarea necesarului 
de investiţii 
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4. Infrastructura edilitară bine dezvoltată 
 Asigurarea/extinderea alimentării cu apă şi a canalizării în toate 

locaţiile 
populate de pe teritoriul PNAp 

 Echiparea localităţilor, a obiectivelor şi zonelor de dezvoltare 

turistică cu sisteme centralizate de alimentare cu apă, 

canalizare şi epurare.  

 Susţinerea echipării satelor/gospodăriilor izolate cu sisteme 

individuale/locale de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a 
apelor uzate 

 Realizarea unor capacităţi de înmagazinare a apei destinate 

consumului populaţiei şi activităţilor turistice 

 Acoperirea teritoriului intercomunal cu servicii de telecomunicaţii 

(internet, telefonie fixă şi mobilă, radio, TV) 

 Asigurarea serviciilor de salubritate şi a colectării resturilor menajere 

în toate localităţile şi identificarea de: 

 Măsuri pentru diminuarea cantităţii de deşeuri şi compostarea 

deşeurilor organice. 

 Programe de educare a populaţiei în ceea ce priveşte depozitarea 

şi reciclarea deşeurilor; 

 Asigurarea alimentării cu energie electrică la nivelul zonelor de 

dezvoltare economică şi sprijinirea utilizării resurselor de energie 
alternative în localităţile greu electrificabile. În plus, se recomandă: 

 Modernizarea liniilor de înaltă tensiune şi a reţelelor de 
distribuţie de medie şi joasă tensiune. Se recomandă ca pe 

teritoriul parcului modernizarea sau extinderea reţelei electrice 
în intravilan şi extravilan să se facă subteran 

 încurajarea utilizării energiilor alternative (solare, eoliene etc.) în 
localităţile situate pe teritoriul PNAp sau la limitele acestuia, şi 

realizarea de programe de informare despre posibilitatea 
accesării de fonduri pentru acest tip de infrastructuri 

 Alimentarea cu energie termică  

 Extinderea utilizării sistemelor de încălzire centralizată, 

utilizând centrale termice performante pe combustibil solid, 
preferabil rezidual, rezultat în urma exploatărilor de lemn (lemn, 
peleţi, rumeguş) performante. 

 Pentru centrele de comună se pot utiliza centrale termice de 
capacitate mare care să asigure necesarul energetic pentru cât 

mai multe clădiri cu rol administrativ şi comercial. 
 Pentru asigurarea apei calde se recomandă utilizarea panourilor 

solare. 



Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Parcul Natural Apuseni – zona cuprinsă în judeţul Alba (comunele: 
Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Horea, Scărişoara) 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ 
 

Pagina | 31  

 



Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Parcul Natural Apuseni – zona cuprinsă în judeţul Alba (comunele: 
Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Horea, Scărişoara) 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ 
 

Pagina | 32  

 

5. Resurse gestionate durabil 
 

 utilizarea raţională a resurselor regenerabile 

 Întărirea colaborării dintre APNA şi administraţiile locale în 

monitorizarea şi controlul firmelor implicate în exploatarea şi 
utilizarea resurselor naturale biologice şi minerale 

 depunerea de eforturi susţinute pentru introducerea metodelor de 
management ecologic al pădurilor în munţii Apuseni 

 

 

 promovarea îmbunătăţirii sistemului de monitorizare şi control în 

silvicultură, pentru reducerea tăierilor ilegale şi a exploatării 
necontrolate 

 promovarea restaurării pădurilor valoroase şi sprijinirea activităţilor-

pilot în situri valoroase 

 utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat 

 

 

 managementul durabil al activităţilor agricole 

 utilizarea maximă a suprafeţelor de teren disponibile din intravilan 

pentru a se evita o dispersie accentuată şi nespecifică a construcţiilor 
şi pentru a se proteja cadrul natural 
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6. Poluare diminuată şi controlată 
 

 Realizarea unui studiu cu privire la arealele afectate de poluare şi 

zonele de risc 

 Reducerea şi prevenirea distrugerii şi poluării fenomenelor carstice ale 

Parcului  

 Surse de apă: 

 Prevenirea şi reducerea modificărilor fizice, chimice şi biologice, şi 
reducerea poluării apelor de suprafaţă şi de adâncime 

 Monitorizarea calităţii apei potabile, a colectării şi tratării apelor 
reziduale în Parc 

 Rezolvarea problemelor legate de poluarea apei prin extinderea 
canalizărilor în toate localităţile mai mari cât şi în cele situate pe 

platouri carstice, susceptibile de a contribui la infestarea surselor 
de apă subterane. 

 întărirea măsurilor pentru protecţia surselor de apă potabilă şi 
creşterea gradului de valorificare a acestora în folosul comunităţii 

 Igienizarea malurilor apelor şi a altor terenuri afectate de un 
turism haotic sau de nepăsarea localnicilor. 

 
 

 

 
 

 Acţiuni de curăţare a ponoarelor, dolinelor, peşterilor şi avenelor 
din zonele carstice cu scopul diminuării/înlăturării factorilor 

poluanţi pentru apele subterane 

 reducerea poluării vizuale, fonice şi cu noxe pentru protejarea 

habitatelor naturale şi antropice 

 managementul durabil al deşeurilor de toate tipurile 

 

sursa foto: http://www.maimultverde.ro
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 Reducerea impactului şi a riscurilor pentru sănătate şi mediu cauzate 

de sistemul actual de gospodărire a deşeurilor 

 Acţiuni în sprijinul educării populaţiei asupra necesităţii protejării 

mediului 

 gestionarea şi controlarea traficului auto în Parc şi promovarea unor 

mijloace de deplasare care folosesc energii alternative 
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7. Riscuri diminuate şi controlate 
 

 Riscuri geomorfologice 

 Eliminarea sau reducerea instabilităţii versanţilor şi a 

declanşării fenomenelor de alunecare din cauze naturale 
(precipitaţii atmosferice, eroziunea apelor curgătoare, acţiunea 

apelor subterane, procese de gelifracţie etc.)  

 Eliminarea sau stabilizarea alunecărilor de teren din cauze 

antropice (defrişarea abuzivă a pădurilor, păşunat abuziv, 
săpături la baza versanţilor pentru diverse construcţii)  

 

 

 Prevenirea degradării terenurilor prin alunecări de teren 

 Riscuri climatice  

 Apărarea împotriva inundaţiilor prin curăţarea şi decolmatarea 
albiilor şi îndiguiri de maluri.  

 ridicarea gradului de apărare a regularizărilor şi consolidărilor 
de maluri afectate de ape; 

 Limitarea/interzicerea recoltării de vegetaţie forestieră în 
arealele cu risc ridicat de spălare a solului şi curăţarea albiilor 

de resturi lemnoase.  

 Implicarea comunităţilor locale în diminuarea efectelor 

distructive, ale presiunilor antropice,  printr-un management 
corespunzător al activităţilor permise sau restricţionate 

 Riscuri aferente reliefului carstic  

 Limitarea activităţilor antropice în zone cu goluri subterane, cu 

risc de prăbuşire;  

 Limitarea accesului în golurile subterane neamenajate, doar la 

personalul bine pregătit, format din speologi şi cercetători 
ştiinţifici.  

 Măsuri pentru eliminarea riscului de poluare a apelor subterane 
din zonele carstice. 
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8. Management durabil al Parcului 
 

 Monitorizarea şi documentarea rezultatelor acţiunilor de management 

şi a atingerii obiectivelor de management. 

 Cu cât presiunile asupra parcului cresc, cu atât realizarea şi 

implementarea unei zonări devine mai importantă, ca metodă de 
gestionare a acestora, rezultând într-un echilibru între conservarea 
naturii şi satisfacerea nevoilor şi aspiraţiilor comunităţilor locale şi ale 

turiştilor.  

 

 dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat şi eficient de 

protecţie şi management al patrimoniului speologic şi carstic 

 Folosirea conceptului de zonare pentru a dirija vizitorii departe de 

zonele sensibile 

 amenajarea şi oferirea de facilităţi diverse şi de calitate în 1% din 

suprafaţa Parcului poate face ca 90% din turişti să stea în acei 1%. 
această abordare ajută la protejarea zonelor sensibile fără a institui 
reguli, interdicţii sau restricţii, metode care nu sunt agreate de public 

 

 

 Avertizarea vizuală a localnicilor şi turiştilor asupra pătrunderii într-o 

zonă naturală protejată sau într-o zonă de ecomuzeu;  

 Accesul controlat al turiştilor pe teritoriul PNAp şi în zonele protejate 

şi pe unele dintre drumurile forestiere. 

 asigurarea colaborării între toţi proprietarii, investitorii şi 

administratorii Parcului Natural Apuseni 

sursa foto: http://architecturelab.net sursa foto: http://lorraine.jonesdominion.com sursa foto: http://www.landezine.com
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9. Turism rural durabil 
 

 managementul durabil al zonelor cu presiuni de dezvoltare turistică şi 

recreativă 

 stabilirea zonei de protecţie şi/sau a nivelului de vizitare pentru 

obiectivele naturale valoroase 

 evaluarea nivelului de cunoaştere şi a celui de utilizare a siturilor 
carstice în rândul localnicilor şi al vizitatorilor, pentru a putea decide 

în legătură cu campaniile de informare 

 îmbunătăţirea accesului vizitatorilor prin realizarea de trasee 

tematice, cu auto-ghidaj şi care asigură securitatea vizitatorilor 
 

 

 descurajarea formelor de turism ce includ activităţi de vânătoare, 

plimbarea cu vehicule de teren, turism de masă, camparea în spaţii 
neamenajate 

 asigurarea racordării structurilor de primire la utilităţi: reţele sau 

captări de apă potabilă, reţele de canalizare, staţii de epurare pentru 
apele menajere, un management corespunzator al deşeurilor etc. 
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OAMENII 
 

Obiective strategice: 
 
* Comunităţi locale cu un cadru de viaţă 
adecvat, ce le permite să rămână active, 
inovative, sănătoase şi sustenabile 

 
 
* Comunităţi locale şi vizitatori care se 
implică şi îşi asumă responsabilitatea 
pentru protejarea cadrului natural şi 
cultural 
 
 
* Accesul tuturor categoriilor de populaţie 
la cadrul natural şi antropic specific 
zonei, unde pot să înţeleagă, să 
experimenteze şi să se bucure de 
oportunităţile recreaţionale şi culturale 
pe care le oferă Parcul Natural Apuseni 

 
 
* Oameni care acţionează direct pentru a 
proteja mediul şi Parcul Natural Apuseni, 
prin schimbarea stilului de viaţă actual 
într-unul durabil (consum, deplasări, 
activităţi etc) 
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1. Mod de viaţă sănătos, plăcut şi activ al 
comunităţilor locale 

 

 încurajarea oamenilor de a conserva, îmbunătăţi şi celebra cultura 

locală şi moştenirea culturală a Munţilor Apuseni prin: 

 menţinerea tradiţiilor, meştesugurilor (văsărit, şindrilit, dogărit, 

sculptura în lemn, etc), obiceiurilor şi abilităţilor 
 

 

 crearea unei baze de date cu obiceiuri şi artă locală 

 realizarea unui Ecomuzeu al Ţării Moţilor prin cooperarea dintre 
administraţiile locale, Administraţia Parcului Natural Apuseni şi 

comunităţile locale 

 organizarea de proiecte artistice şi culturale 

 încurajarea organizării de evenimente locale, cu implicare directă a 
comunităţii 

 

 

 oferirea de servicii de consiliere privind surse de finanţare pentru 

diverse activităţi tradiţionale 

 extinderea şi valorificarea Muzeului etnografic de la Gheţar 

(comuna Gârda de Sus), a celui de la Albac şi a colecţiei muzeale 
particulare de la Pătrăhăiţăşti 

 Încurajarea oamenilor de a se implica mai mult în luarea de decizii 
prin: 

 oferirea oportunităţilor indivizilor sau grupurilor de a îşi comunica 
ideile  

 educare în domeniul patrimoniului cultural pentru stimularea 

sursa foto: http://stiri.turismalba.ro sursa foto: http://stiri.turismalba.ro sursa foto: http://stiri.turismalba.ro
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recondiţionării acestuia sau construirea de imobile noi cu 
tehnologii tradiţionale 

 

 

 oferirea de informaţii formulate într-un limbaj simplu, uşor de 
înţeles de către oricine 

 creşterea şanselor persoanelor sau grupurilor locale de a influenţa 
deciziile luate de administraţiile locale 

 folosirea noilor tehnologii de comunicare într-un mod cât mai 
optim, pentru a îmbunătăţi modul de viaţă al comunităţilor 

 integrarea unor mecanisme de “feedback” în procesul decizional  

 dezvoltarea de proiecte de conservare şi programe de voluntariat  

 susţinerea indivizilor, grupurilor sau organizaţiilor locale prin 

cursuri de pregătire, formare şi prin resurse ajutătoare  

 oferirea de servicii de consiliere privind surse de finanţare pentru 

diverse dezvoltări 

 Informarea comunităţilor pentru ca acestea să vadă apartenenţa lor la 

Parcul Natural ca pe o oportunitate, nu ca pe o problemă, astfel 
putând accepta mai uşor anumite reglementări 

 

 încurajarea grupurilor, proprietarilor sau localnicilor de a adopta 

anumite coduri de bune practici şi de a avea activităţi care să ajute la 
conservarea şi îmbunătăţirea Parcului, astfel participând la o 

continuă utilizare sustenabilă a acestuia. 
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 Promovarea forţei de muncă locale: 

 prioritate la noi locuri de muncă în variatele domenii existente în 

parc oferită localnicilor  

 cursuri de instruire şi educare a forţei de muncă locale pentru a 

nu importa forţa de muncă şi pentru a creşte calitatea vieţii 
comunităţilor locale.  

 Oferirea de beneficii şi facilităţi pentru dezvoltare localnicilor, în 
favoarea populaţiei din exterior 

 Dezvoltarea de comunităţi sustenabile cu o gamă largă de servicii 
locale 

 susţinerea unei game adecvate de servicii şi magazine locale, prin 
iniţiative precum scutirea de impozite, sau împrumuturi facile 

pentru dezvoltarea de astfel de funcţiuni 

 menţinerea pieţei imobiliare a locuinţelor la un nivel care încurajează 

comunităţile locale să rămână în zonă şi atrag populaţie externă 
dornică să se stabilească permanent aici: 

 Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea fondului de locuinţe 

existent, respectarea elementelor de arhitectură specifice şi o 
valorificare mai eficientă a spaţiului rezidenţial. 

 Inventarierea, refacerea şi restaurarea fondului vechi de locuinţe şi 
instalaţii tradiţionale care se mai păstrează, cu sprijinul 

administraţiilor locale şi a APNAp şi valorificarea lor ca elemente de 
peisaj cultural în cadrul viitorului Ecomuzeu al Ţării Moţilor 

 

 

 promovarea abordărilor participative pentru a face legătura între 

legalitate şi legitimitate 

 folosirea abordării participative pentru a trata probleme mai 

generale cum ar fi bunăstarea comunităţii şi sustenabilitatea, şi nu 
doar pentru problemele de conservare a patrimoniului natural şi 

construit  

 cel mai bun mod de abordare participativă este permiterea şi 

încurajarea oamenilor să acţioneze în mod direct 

 crearea unui mediu de viaţă normal dar sustenabil, prin crearea de 

zone cu diferite reglementări 

 acţiuni de încurajare a dezvoltării unui comportament adecvat al 

localnicilor, care să ţină cont de nevoia de a reduce, refolosi şi recicla 
resursele.
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2. Turişti satisfăcuţi, dar în acelaşi timp implicaţi 
direct sau indirect în conservarea Parcului 

 

 managementul turistilor nu începe în momentul în care ajung turiştii 

în parc, ci cu modul în care administraţia Parcului şi agenţiile locale 
de turism promovează Parcul. Este indicat ca administraţia Parcului 
să ştie ce fel de turişti vrea să atragă şi ce turişti vrea să evite 

 asigurarea oportunităţilor pentru activităţi de recreere şi divertisment 
responsabil şi adecvat prin: 

 întreţinerea, ameliorarea şi extinderea traseelor şi cărărilor din 
parc 

 

 

 îmbunătăţirea şi controlarea accesului la zonele de deal şi de peisaj 
cultural 

 întreţinerea şi îmbunătăţirea facilităţilor şi amlasamentelor folosite 
pentru recreere 

 încurajarea unei mai bune înţelegeri şi aprecieri a Parcului şi a 
calităţilor lui deosebite 

 acţiuni de încurajare a dezvoltării unui comportament adecvat al 
turiştilor, care să ţină cont de nevoia de a reduce, refolosi şi recicla 

resursele. 

 Asigurarea că deosebitele calităţi ale Parcului sunt accesibile şi 

disponibile pentru toată lumea 

 informaţii despre parc disponibile pentru oricine (multiple moduri 

de promovare şi informare) 

 panouri informative în limbi de circulaţie internaţională pentru 

toate obiectivele din Parc 
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 îmbunătăţirea accesului şi amenajărilor pentru trasee turistice, 

cărări, facilităţi de recreere şi obiective naturale 

 îmbunătăţirea accesului la obiectivele de interes public 

 crearea de oportunităţi pentru oameni sau grupuri care în mod 
normal nu ar vizita Parcul: de exemplu activităţi de recreere pentru 

grupuri de copii din centrele urbane învecinate, sau transport 
public pentru cei care nu au maşină personală 

 Administratorii parcului trebuie să permită o anumită concentrare de 

infrastructură turistică “mediocră” în câteva puncte-cheie, ştiind că va 
oferi o experienţă plăcută, benefică şi educativă pentru un număr 

foarte mare de turişti, care altfel ar putea să viziteze şi să afecteze o 
suprafaţă mult mai mare din aria protejată: 

 Zonele foarte dezvoltate antropic din Parc nu trebuie eliminate sau 
ignorate, ci trebuie să fie folosite ca o oportunitate de a informa 

populaţia care tranzitează zona despre Parc, sau de a dirija şi 
atrage turiştii, care altfel ar merge în alte zone sensibile 

 

 

 turiştii sunt cel mai uşor de controlat prin mijloace blânde, mai 

degrabă decât prin reguli stricte. Prin amenajarea şi gestionarea 
foarte bună a unor trasee şi areale restrânse alese strategic de 

managerii Parcului, turiştii nu vor mai simţi nevoia sau impulsul 
de a “explora” celelalte zone mai sensibile 

 Traseele cu ghizi turistici pot să direcţioneze un număr mai mare 
de turişti într-un mod sigur şi uşor de controlat. În plus, ghizii 

turistici pot fi localnici instruiţi, astfel creându-se noi locuri de 
muncă pentru comunităţile locale. 
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3. Mobilitate durabilă a populaţiei 
 

 Conectarea localităţilor străbătute de drumuri naţionale şi drumuri 

judeţene la trasee de transport public locale şi zonale 

 Asigurarea infrastructurii rutiere în teritoriu şi în localităţi prin 

reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene, comunale şi de 

acces, de interes local şi turistic şi prin modernizarea reţelei stradale 
în localităţi. Acest lucru va permite introducerea de transport în 
comun sau transport sezonier turistic pe aceste drumuri, dacă în 

acelaşi timp se descurajează deplasarea şi accesul cu maşina 
personală 

 
 

 Limitarea traficului cu mijloace de transport clasice poluante în 

interiorul parcului, în vederea minimalizării impactului poluării 
asupra mediului 

 încurajarea unor moduri de deplasare durabile prin: 

 reducerea dependenţei de maşina personală 

 promovarea mersului pe jos, ciclismului şi călăritului, prin 
intermediul amenajărilor specifice 

 

 promovarea pe scară largă a serviciilor de transport în comun, 

utilizate atât de localnici, cât şi de turişti, inclusiv a transportului 
la evenimente locale şi areale cu activităţi de recreere 

 introducerea unor puncte de tip “park and ride” (parcări unde se 

poate lăsa maşina personală şi de unde se poate utiliza transportul 
în comun sau bicicleta) 

 realizarea unei strategii de parking în Parc 

 încurajarea folosirii de vehicule electrice sau cu emisii reduse 

 încurajarea firmelor de a introduce mijloace de transport ecologice 

(electrice) 
 susţinerea dezvoltării transportului public prin împrumuturi, proiecte 

sau oferte speciale 

sursa foto: AmFostAcolo.ro sursa foto: http://hoinarii.blogspot.com sursa foto: http://www.arieseni-apuseni.ro
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ECONOMIA 

 
Obiective strategice: 
 
* o economie stabilă, diversificată, bazată 
pe dezvoltarea durabilă a Parcului 

Natural şi a zonelor înconjurătoare 
 
* o economie în care comunităţile să 
răspundă provocărilor date se 
schimbările sociale şi economice, şi să 
găsească noi metode de a genera 
bunăstare şi profit 
 
* o economie unde activităţile existente 
sau nou apărute din sectorul primar şi 
terţiar să rămână viabile, însă în acelaşi 
timp să conserve mediul 
* o economie care să utilizeze prudent şi 
la o scară restrânsă resursele naturale, 

doar pentru întreţinerea şi realizarea 
construcţilor sau echipamentelor 
tradiţionale sau ce respectă specificul 
local 
 
* o economie unde vizitatorii sunt 
bineveniţi şi aduc beneficii zonei. 



Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Parcul Natural Apuseni – zona cuprinsă în judeţul Alba (comunele: 
Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Horea, Scărişoara) 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ 
 

Pagina | 55  

 



Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Parcul Natural Apuseni – zona cuprinsă în judeţul Alba (comunele: 
Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Horea, Scărişoara) 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ 
 

Pagina | 56  

 

1. Economie stabilă, diversificată, bazată pe un 
turism rural durabil 
 
 
 “Ariile protejate au nevoie de turism, şi turismul are nevoie de arii protejate” IUCN 

Guidelines 

 

 economia globală a zonelor de munte fiind în schimbare (trecerea de la 
exploatarea resurselor naturale la turism), este evident că interesul 

tuturor ar trebui să fie de a mări gradul de protecţie a Parcului. 

 Asigurarea confortului turiştilor şi participarea directă a comunităţilor 

locale la economia zonei nu trebuie făcută doar din obligaţie sau 
nevoie, ci reprezintă o politică bună ce are rolul de a asigura existenţa 
şi funcţionarea durabilă pe o durată cât mai lungă al Parcului 

 Promovarea anumitor tipuri de servicii compatibile cu Parcul: 

 încurajarea apariţiei serviciilor de turism şi agroturism la scară 

mică (pensiuni, hanuri, hosteluri) şi sprijinirea localnicilor care au 
astfel de iniţiative prin scutiri de taxe, subvenţii etc. 

 descurajarea apariţiei serviciilor de turism la scară mare dezvoltate 
de investitori externi (hoteluri etc.), pentru a nu diminua şansele 

localnicilor de a dezvolta astfel de servicii (în număr mai mare, însă 
cu un impact mult mai mic asupra mediului) 

 descurajarea apariţiei caselor de vacanţă (generează fond construit 
care în majoritatea timpului nu este folosit) 

 Consolidarea ofertei turistice prin extinderea infrastructurilor de 
cazare, alimentaţie publică, agrement şi sport 

 cercetarea şi monitorizarea turismului din Parc, pentru a înţelege mai 
bine tendinţele şi cererile turiştilor, generând astfel iniţiative în 

domeniu 

 Dezvoltarea şi diversificarea ofertei de sport şi agrement 

 Promovarea unor forme noi de turism: turism de aventură (rafting, 

parapantă, canyoning, trekking, căţărare liberă), speoturism etc. 
  

 Amenajarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de trasee şi 
drumuri turistice, a parcărilor şi zonelor de belvedere situate în 

zonele turistice de maxim interes 
 

sursa foto: www.outdoorexperience.rosursa foto: http://www.carpati.org sursa foto: www.bloguldecalatorii.rosursa foto: http://rastadac.ro
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 Delimitarea şi amenajarea unui areal pentru schi-fond, non-invaziv 
pentru cadrul natural şi cultural   

 

 

 În exteriorul parcului sunt/pot fi asigurate servicii specifice 
turismului sportiv de iarnă (pârtii schi, săniuş etc.)  

 asigurarea unui ghidaj turistic calificat. Turismul cu ghizi trebuie 
gestionat de administraţia Parcului, pentru a se asigura faptul că 

nu este afectat mediul şi că participă la economia locală, nu la cea 
a agenţiilor turistice externe 

 

 turişti care participă la economia locală: 

 atragerea unui număr mai mare de turişti care înnoptează în zonă 

 atragerea vizitatorilor şi a resurselor financiare din zonele bogate în 

zonele sărace, fapt ce generează beneficii pentru economia locală, 
populaţie, cultură, şi poate da naştere unor idei şi surse de 

finanţare noi. 

 planuri şi proiecte ale comunităţii care să studieze şi să rezolve 

problemele legate de impactul turismului asupra zonei 

 dezvoltarea arealelor care au fost identificate ca zone de dezvoltare în 

documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism

sursa foto: http://en.wikipedia.org
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2. Cooperare şi parteneriate – elemente-cheie în 
dezvoltarea economică 
 

 Sprijinirea cooperării comunitare locale 

 Stabilirea unui forum permanent sau aranjament echivalent pentru 
evidenţierea posibilelor parteneriate dintre autoritatea parcului, 

administraţiile locale, organizaţiile comunitare şi investitorii din 
diverse domenii compatibile cu caracterul Parcului; 

 Asigurarea şi facilitarea colaborării dintre PNA şi factorii interesaţi 
locali sau externi 

 încurajarea parteneriatelor cu agenţii sau companii de turism locale 

 Asigurarea coerenţei proceselor şi programelor de dezvoltare locală la 

nivelul comunelor componente şi al teritoriului inclus în perimetrul 
PNAp, prin structuri parteneriale şi de dezvoltare prin cooperare   

 Cooperarea dintre administraţiile locale şi APNAp pentru găsirea unor 
forme de marketing specifice prin care să certifice şi valorifice 

produsele ecologice locale 
 

 

 Asocierea meşterilor locali în organizaţii locale în vederea deplasărilor 

în teritoriu pentru realizarea diferitelor activităţi specifice (fasonat şi 
prelucrat lemn pentru construcţii, reparat butoaie şi alte vase de 

lemn, cosit fân etc) sau pentru valorificarea produselor locale 
(materiale lemnoase, vase, produse artizanale etc.) 

 
 

sursa foto: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden sursa foto: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden
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3. Domenii de activitate variate 
 

 concentrarea pe managementul activităţilor care se bazează pe 

calităţile deosebite ale Parcului şi descurajarea altui tip de activităţi şi 
relocarea acestora 

 

 

 identificarea oportunităţilor de diversificare a serviciilor şi activităţilor 

 Creşterea numărului locurilor de muncă în afara sectorului agricol, cu 

precădere în domeniul turismului, serviciilor şi protecţiei mediului 

 relaţionarea economiei, agriculturii şi mediului, şi dezvoltarea 

activităţilor agrare, punând în valoare calităţile şi caracteristicile 
locale prin: 

 proiecte de conservare viabile din punct de vedere financiar şi 

proiecte de regenerare bazate pe conservare 

 

 

 Încurajarea formelor asociative în agricultură şi activităţile de 

prelucrare a produselor agricole 

 Aplicarea legislaţiei armonizate şi a standardelor europene de 

calitate privind igiena şi securitatea produselor agro-alimentare, 
zootehnia şi producţia animală, a legumelor şi fructelor, inclusiv în 

domeniile fitosanitar, veterinar şi a produselor ecologice 
 

sursa foto: http://travelinghawk.blogspot.com
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 o strategie de marketing pentru comerţul durabil şi profitabil cu 
produse locale alimentare sau nealimentare, crearea unei reţele 

locale de aprovizionare şi comercializare şi organizarea de târguri 
locale 

 O colaborare mai strânsă între administraţiile locale şi APNA 
pentru identificarea  modalităţilor de sprijinire a agricultorilor din 

acest areal geografic în achiziţionarea de maşini, utilaje şi instalaţii 
agricole şi de procesare a produselor agro-zootehnice 

 un cod “verde” de practici locale pentru întreprinzători şi investitori 

 extinderea şi îmbunătăţirea culturii legumelor, prin utilizarea unor 

soiuri adaptate spaţiului montan (ex: cartoful); 

 valorificarea plantelor medicinale (ex: arnica) printr-o exploatare 

durabilă a speciilor existente. 

 

 Sprijinirea colectării, procesării şi valorificării superioare a 

produselor auxiliare din fondul forestier (ciuperci, fructe de pădure, 
plante medicinale etc.) 

 

 un indicator al calităţii (brand local) pentru serviciile care ajută la 

conservarea şi punerea în valoare a Parcului sau care folosesc cele 
mai sustenabile practici 

sursa foto: http://municipiul-beius.blogspot.com
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 Promovarea dezvoltării sectorului privat în mica industrie industrie şi 
servicii, ca important element de susţinere a economiei locale. 

 Dezvoltarea pisciculturii. Prezenţa apelor de munte, nepoluate, 
constituie o oportunitate pentru dezvoltarea acesteia, atât în mediul 

natural, prin repopularea unor cursuri de apă, cât şi în cadrul unor 
amenajări piscicole private. 

 Regândirea strategiei de valorificare a masei lemnoase prin 
restrângere cantitativă şi creşterea valorii adăugate la produsul finit. 

 

 

 refolosirea, în cazurile în care este posibilă, a clăridilor existente 
abandonate, nefolosite sau sub-utilizate, pentru dezvoltarea de noi 

funcţiuni şi servicii 
 

sursa foto: http://www.facebook.com/pages/I-Love-Apuseni/
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4. Marketing strategic al Parcului cu rol esenţial în 
economia locală 

 

 Transformarea acestui spaţiu într-un model de dezvoltare regională 

durabilă, în conformitate cu Carta Europeană a turismului Durabil în 
Arii Protejate, mai ales ţinând cont de faptul că Parcul a primit în 
2009 titlul EDEN (Destinaţie Europeană de Excelenţă) (EDEN) de la 

Comisia Europeană 
 

 

 Stabilirea şi impunerea unor standare pentru serviciile de turism şi 

agroturism practicat în zonă şi promovarea acestora ca modele 

 construirea unei imagini externe (brand) a Parcului 

 Crearea unor mărci pentru produsele obţinute pe teritoriul PNAp, cu 

un standard de calitate şi un mod specific de realizare şi promovarea 
lor pe piaţa internă şi externă 

 Realizarea unui calendar al tradiţiilor şi organizarea unor manifestări 

locale de promovare a produselor şi obiceiurilor locale şi promovarea 
lui prin mass-media 

 

 

 iniţierea şi promovarea unei politici turistice pentru „tot anul”, cu 

oferte specifice fiecărui sezon 

 organizarea unei serii de programe ecoturistice prin colaborarea dintre 

administraţiile locale, APNA şi localnici (ex: Drumeţie la Scărişoara; 
durata: o zi; obiective de vizitat: Pestera Poarta lui Ionele, Cheile 
Ordâncuşii, Gheţarul del a Scărişoara, Ecomuzeul Ţara Moţilor etc.) 

 consolidarea statutului de staţiune turistică a localităţilor Albac şi 

Arieşeni şi propunerea de clasare în această categorie şi a localităţilor 
Gârda de Sus şi Vârtop, urmând un proces de specializare al acestora 

pe diferite domenii (sporturi de iarnă, turism carstic etc.) 

 realizarea unui sistem centralizat de colectare a unei taxe de mediu 

sursa foto: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden
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(ex: 1€ / zi – care se va plăti integrat o dată cu plătirea cazării) care se 
va reinvesti în amenajarea Parcului 

 realizarea unei strategii pentru turism sustenabil şi oportunităţi de 

recreere bazată pe competenţele distinctive ape Parcului, crearea unei 
identităţi sau logo (brand turistic) comun, şi oferirea de informaţii la zi 

turiştilor  

 întâlnire anuală unde să fie aduşi la un loc prestatorii de servicii, 

utilizatorii, agenţiile de turism şi comunităţile locale 
 

 

sursa foto: http://www.albaiulianul.ro
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5. Forţă de muncă abilă, pregătită şi motivată 
 îmbunătăţirea calităţii produselor, serviciilor şi abilităţilor forţei de 

muncă locale prin: 

 analizarea nevoilor de formare profesională, educare şi dezvoltare 

 educare în ceea ce priveşte construcţia de noi imobile sau 
reabilitarea celor vechi, ţinând cont de sustenabilitate şi specific 

local 

 

 promovarea de cursuri de educare şi formare profesională, în 
special pentru activităţile cu profil turistic 

 Creşterea nivelului de pregătire, instruire şi formare a membrilor 
aleşi şi numiţi din administraţia publică 

 încurajarea folosirii tehnologiei informaţiei 

 evidenţierea şi susţinerea activităţilor şi meşteşugurilor tradiţionale 

în activităţi precum agricultura, construcţiile, folosinţa terenului 
etc. 

 îmbunătăţirea sistemului educativ şi cultural pentru copii, pentru 
a motiva părinţii (forţa de muncă) să se reîntoarcă, sau să rămână 

şi să îşi caute un loc de muncă în zonă şi pentru a atrage noi 
locuitori permanenţi în Parc  

 Valorificarea potenţialului oferit de cele două centre de învăţământ:  

Grupul Şcolar Agromontan "Ţara Moţilor" Albac şi Grupului Şcolar de 
turism din Arieşeni în pregătirea generaţiilor tinere şi nu numai, 

pentru meserii specifice noilor tendinţe de dezvoltare ale acestui areal 
geografic – protecţia mediului, agricultură performantă, turism şi 

meşteşuguri tradiţionale 

sursa foto: http://videonews.antena3.ro
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5. Oportunităţi de finanţare  
 

 oferirea de asistenţă sau consiliere: 

 servicii integrate pentru activităţi agricole sau proprietari de 

terenuri şi pentru firmele mici şi medii 

 ajutarea indivizilor, firmelor şi comunităţilor să găsească surse de 

finanţare 

 oferirea de mici subvenţii şi îndrumare pentru a ajuta micii 

întreprinzători să evolueze şi pentru a genera apariţia de firme noi 

 Asigurarea resurselor financiare, tehnice şi umane necesare 

administratiei parcului pentru a implementa Planul de Management 

 asigurarea resurselor necesare prin: 

 acţiuni de lobby pentru implementarea unei legislaţii adecvate 

 folosirea de campanii media 

 sporirea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene printr-o 

politică coerentă de dezvoltare intercomunală a satelor din Parc  

 Identificarea, elaborarea şi promovarea de proiecte de dezvoltare 

regională pentru creşterea capacităţii de absorbţie a finanţărilor 
comunitare vizând: 

 dezvoltarea infrastructurii locale şi teritoriale intercomunale; 

 dezvoltarea resurselor umane prin educaţie tehnică / vocaţională, 

formare şi reconversie profesională 

 dezvoltarea rurală, prin promovarea turismului şi a agriculturii 

ecologice 

 includerea şi participarea la proiecte transfrontaliere de mediu prin 

intermediul APNA. 
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Obiective strategice: 
 
 
* Accesul tuturor categoriilor de populaţie 
la informaţii despre Parc 

 
 
* Obţinerea şi împărtăşirea de cunoştinţe, 
experienţă şi resurse, necesare atât 
pentru ca oamenii să înveţe să aprecieze 
şi să se bucure de calităţile deosebite ale 
Parcului, cât şi pentru ca dezvoltarea şi 
managementul Parcului să capete un 
caracter cât mai sustenabil  
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 Creşterea cunoaşterii ştiinţifice şi a înţelegerii carstului 

 îmbunătăţirea bazelor de date despre parc, pentru a fi folosite adecvat 
în procesul decizional: 

- crearea unei baze de date integrată online, care să listeze şi 
localizeze pe hărţi competenţele distinctive (unde este cazul) şi 
obiectivele de interes din Parc 

- monitorizarea schimbărilor calităţilor deosebite ale Parcului, 
incluzând activităţile şi presiunile care au loc aici 

 Facilitarea şi augmentarea conştiinţei şi experimentării carstului în 
rândul vizitatorilor 

 încurajarea activităţilor ştiintifice şi educative care să contribuie la 
bunăstarea comunităţilor locale, la creşterea şi consolidarea 

sprijinului public pentru existenţa şi buna funcţionare a Parcului 

 Promovarea şi sprijinirea vizitării parcului prin diverse forme de eco-

turism şi recreere orientată spre natură, care sunt adaptate 
ecosistemului de carst şi tradiţiilor locale 

 Promovarea şi susţinerea, prin intermediul Ecomuzeului ţara Moţilor, 

a stilului de viaţă tradiţional din munţii Apuseni 

 Promovarea educaţiei ecologice, instruirii şi conştientizării în sistemul 

de educaţie local, dar şi regional şi naţional  

 susţinerea muncii de cercetare în Parc 

 punerea accentului pe cercetare şi monitorizare, pentru a putea crea 

un echilibru între conservare şi turism, generând astfel locuri de 
muncă pentru populaţia locală 

 Dezvoltarea şi susţinerea informării şi conştientizării ecologice a 

sursa foto: http://www.panoramio.com/photo/8381048
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factorilor locali şi a vizitatorilor 

 promovarea cunoaşterii prin: 

 discuţii deschise cu turişti şi comunităţi locale în circumstanţe în 
care se formează frecvent grupuri de oameni (biserică sau alte 

întâlniri regulate ale unor grupuri, primării, administraţa Parcului, 
centre de informare, şcoli, conferinţe etc.) 

 obţinerea unui feed-back prin sondaje de opinie, chestionare şi 

focus-grupuri 

 dezvoltarea unei Strategii pentru Dezvoltare Durabilă, pentru a 

oferi oportunităţi pentru educaţie şi pregătire în domeniul 
sustenabilităţii 

 încurajarea şi promovarea comportamentelor care promovează 
sustenabilitatea 

 Managementul în coordonare cu Planurile de Amenajare a Teritoriului 
şi Planurile Urbanistice Generale 

 Asigurarea armonizării cu Planul de Management al PNA a planurilor 
teritoriale de utilizare a terenurilor şi a tuturor modurilor de utilizare 

a resurselor 
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