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I.DATE GENERALE 
 
 
a) INTRODUCERE 
 

 Tema program 
 
În cadrul atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, Consiliul Judeţean stabileşte dezvoltarea urbanistică a localităţilor precum 
şi amenajarea teritoriului. 
 
Pentru îndeplinirea acestei atribuţii, Consiliul Judeţean ALBA prin Direcţia de Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului a iniţiat procedura de licitare şi în baza Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, a 
atribuit S.C. PROIECT ALBA S.A. contractul de prestare de servicii pentru  
ACTUALIZAREA PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN ALBA , 
lucrare care face obiectul contractului de servicii nr. 6881/22.05.2008.  
Prezenta documentaţie a fost elaborată în baza temei program cuprinse în caietul de 
sarcini. 
 

 Programul elaborării lucrării 
 
Conform temei program aprobată de beneficiar, studiul s-a elaborat pe parcursul anilor 
2008 şi 2009 astfel: 

 Faza I-a:  Analiza situaţiei existente şi identificarea elementelor care condiţionează 
dezvoltare, cu evidenţierea problemelor şi disfuncţionalităţilor, predare decembrie 
2008; 

 Faza a II-a: Diagnostic prospectiv şi general, predare martie 2009; 
 Faza a III-a: Strategia de amenajare a teritoriului predare martie 2009. 

 
 Perioada vizată 

 
Perioada vizată este de 5 până la 10 ani, respectiv 2009 – 2014 până în 2019. 
. 

 Relaţiile cu alte planuri de amenajare a teritoriului şi strategii de dezvoltare  
 
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean este întocmit pentru teritoriul administrativ al 
judeţului ALBA şi are rol coordonator şi de armonizare a dezvoltării teritoriului judeţean cu 
unităţile administrative componente. Totodată P.A.T.J. - ul cuprinde şi implicaţiile asupra 
teritoriului judeţean rezultate din prevederile celor cinci secţiuni ale Planului de Amenajare 
a Teritoriului Naţional - P.A.T.N şi altor documentaţii de amenajarea teritoriului (P.A.T.Z.), 
programe de guvernare sectoriale, alte programe. 
 
P.A.T.J. ALBA are la bază şi Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pe perioada 2007 – 
2013, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 209/20.12.2007. 
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 Agenda consultării publicului 

 
Ţinând cont de faptul că iniţiativa elaborării acestei documentaţii aparţine administraţiei 
judeţene, se va realiza informarea şi consultarea tuturor factorilor interesaţi, a colectivităţii 
privind realizarea programului de amenajarea teritoriului în contextul importantelor valori 
de patrimoniu arhitectural, urbanistic şi peisager existente în judeţ . 
 

1. În Etapa – I - a de elaborare a P.A.T.J. ALBA,  în faza de documentare şi 
elaborare a studiilor de fundamentare, au fost consultaţi reprezentanţii 
administraţiei publice şi au fost integrate rezultatele din planurile de ordin 
superior (PATN). 

 
2. Informarea populaţiei, autorităţilor locale cu competenţe în domeniu, în legătură 

cu iniţiativa de actualizare a P.A.T.J. ALBA prin afişarea informaţiilor despre 
etapele de desfăşurare şi programarea datelor de consultare pe parcurs şi 
trimiterea de adrese către organisme naţionale de specialitate, specialişti. 
Termen: după elaborarea Fazei III . 

 
3. La finalizarea Fazei III,  prezentarea suportului grafic a concluziilor studiilor de 

fundamentare (prezentare PP). Modalitatea de realizare este organizarea unei 
întâlniri la nivel judeţean, cu invitarea tuturor părţilor interesate. O expoziţie cu 
planurile de baza ale acestei faze va fi amplasată în cadrul Consiliului Judeţean 
Alba, pentru o mai bună vizibilitate a demersului şi publicarea  documentaţiei pe 
pagina de internet a primăriei. 

 
Procedura de informare şi consultare pentru actualizarea P.A.T.J. ALBA are ca scop 
conştientizarea problemelor de urbanism şi de amenajarea teritoriului de către factorii 
interesaţi şi populaţia afectata, implicit interesaţi de propunerile de dezvoltare  cât şi de 
efectele acestor propuneri - pe termen scurt, mediu si lung. Este asigurată în acest mod 
transparenţa faţă de documentaţia de amenajare a teritoriului cât şi acceptarea şi 
sprijinirea de către locuitori a implementării acesteia, după avizarea în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. În acelaşi timp, procedura de informare şi consultare reprezintă un 
mijloc de culegere a unor date şi informaţii valoroase de la toţi factorii interesaţi, 
îmbunătăţind calitatea şi relevanţa documentaţiei P.A.T.J. ALBA, ca urmare a luării în 
calcul a acestora cât şi a preocupărilor tuturor factorilor interesaţi.  
 

4. În urma prezentării spre avizare la organismele abilitate şi în consiliul judeţean, 
cu explicarea demersului de către specialiştii elaboratori ai documentaţiei,  dacă 
vor rezulta corecţii ale datelor din studiile, acestea vor fi incluse în documentaţie 
înainte de aprobare.  

 
Formula adoptată  presupune un schimb de informaţii între elaborator - beneficiar şi 
populaţie, abordarea participativă constituind esenţa unei strategii de dezvoltare durabila. 
 
b).NOTIFICAREA AUTORITĂŢII DE MEDIU COMPETENTE PENTRU 
PROTECŢIA MEDIULUI ASUPRA INTENŢIEI DE ELABORARE A 
DOCUMENTAŢIEI ŞI OBIECTIVELE ACESTEIA 
 
Notificarea se va face în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare la data avizării . 
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c).DATE GENERALE 
 

 Scopul şi necesitatea elaborării documentaţiei 
 
Planul de amenajare a teritoriului judeţean este o documentaţie cu caracter director, ce 
are ca scop transpunerea spaţială a programului de dezvoltare economică şi socială a 
programului de dezvoltare economică şi socială, culturală şi instituţională a judeţului Alba, 
elaborat de către autorităţile judeţene pentru teritoriul pe care îl gestionează. Prevederile 
P.A.T.J. ALBA devin obligatorii pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi 
urbanism care le detaliază 
.  
Studiul are ca obiectiv, stabilirea stadiului actual de dezvoltare economico-socială a 
teritoriului în vederea optimizării utilizării resurselor naturale ale solului şi subsolului, a 
resurselor de muncă şi a modului de repartizare a populaţiei în scopul asigurării unui 
echilibru permanent între modul de valorificare a acestora şi condiţiile de protecţie a 
mediului natural, în condiţiile dezvoltării durabile a teritoriului şi localităţilor. 
 
Documentaţia este destinată cu precădere administraţiei publice judeţene. Necesitatea 
elaborării ei este impusă de realizarea unui cadru global şi unitar privind posibilităţile de 
dezvoltare durabilă a teritoriului judeţean în context regional-naţional şi contribuie la: 
 

 integrarea teritoriului judeţean în circuitul economic regional şi naţional; 
 

 dezvoltarea infrastructurilor tehnice ale teritoriului, 
 

 stabilirea priorităţilor de intervenţie privind dezvoltarea activităţilor economice, 
echiparea majoră, dotarea şi echiparea tehnico-edilitară a localităţilor; 

 
 reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului natural şi construit. 

 
 realizarea unei structuri a reţelei de localităţi, care să permită o repartizare 

echilibrată şi armonioasă în profil teritorial a populaţiei, locurilor de muncă şi a 
dotărilor publice pe baza unor politici coerente de descentralizare a componentelor 
în cadrul colectivităţilor locale; 
 

 
 Baza documentară şi bibliografia 

 
Bibliografia utilizată se bazează pe lucrările de bibliografie generală şi specială dedicate 
judeţului Alba, respectiv pe ultimele studii de specialitate şi a documentaţiilor de urbanism 
în vigoare sau în curs de reactualizare. Pentru partea de cartografie principala sursă 
folosită sunt elementele deţinute de PROIECT ALBA S.A. precum şi  hărţile furnizate de 
O.C.P.I. ALBA. Principala documentare s-a făcut în teren. Analiza stadiului existent al 
dezvoltării a permis identificarea disfuncţionalităţilor şi a priorităţilor de intervenţie.  
În plus, s-au contactat următoarele surse: 

- Consiliul Judeţean Alba şi  Serviciile descentralizate; 
- Primăriile tuturor unităţilor administrative ale judeţului; 
- Direcţia Judeţeană de Statistică  
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 Cadrul legal 

 
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean este elaborat din punct de vedere al 
conţinutului, în conformitate legislaţia în vigoare la data elaborării. 
 
Legislaţie internă 
 
 Legile de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.):  
Secţiunea I   – Căi de comunicaţie – Legea nr.71/1996 actualizată; 
Secţiunea II  – Apa - Legea nr.171/1997; 
Secţiunea III – Zone protejate - Legea nr.5/2000; 
Secţiunea IV – Reţeaua De localităţi - Legea nr.351/2001; 
Secţiunea V  – Zone de risc natural  -  Legea nr.575/2001; 
 
 Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul republicată; 
 
 Legea nr.289/2006 pt. modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
 
 Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicata în 1998; 
 
 Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
 Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

 
 Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor; 
 
 Legea 54/1998 privind circulaţia juridica a terenurilor; 
 
 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii; 
 
 Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu 
completările şi modificările ulterioare; 
 
 Legea nr.422/2001 pentru protejarea monumentelor istorice, republicată; 
 
 Legea nr.451/2002 pentru ratificarea Convenţiei Europene a peisajului, adoptata la 
Florenţa , 20 oct.2000; 
 
 OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006; 
 
 Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.1964/13 dec.2007 privind 
instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca 
parte integrantă a reţelei ecologice europene NATURA 2000 în România; 
 
 Ordinul MCC nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice, cu 
completările ulterioare; 
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 OG nr. 43/2000 privitoare la protecţia patrimoniului arheologic, aprobată prin Legea 
nr.378/2001; 
 
 OG nr. 47/2000, privind stabilirea unor masuri de protecţie a monumentelor istorice 
care fac parte din Lista Patrimoniului Mondial, aprobata  prin Legea 564/2001; 
  
Documente  UNESCO: 
 
 Dosar UNESCO - Situri rurale cu Biserici Fortificate din Transilvania – Vol. I – II 
- Ministerul Culturii şi Cultelor – România; 
 
 Convenţia pentru protecţia Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural, Paris, 
nov.1972, acceptata de România la 30 martie 1990 prin Decretul 187/1990; 
  
 Convenţia pentru Protecţia şi Promovarea Diversităţii de Expresii Culturale - 
Paris, 2005; 
 
 Declaraţia de la Lubeck (Conferinţa UNESCO - Siturile patrimoniului Mondial în 
Europa - o reţea pentru dialog cultural şi turism cultura) l- iunie 2007, Lubeck, Germania; 
 
 UNESCO Medium Term Strategy 2008 - 2013, UNESCO workshops - 34C/4 
(CLD-8.8) – 2008 - Strategic Programme. 
 
 

 Metodologia de lucru 
 
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean este alcătuit dintr-un ansamblu de studii 
referitoare la teritoriul judeţean, prin care se stabilesc, de către o echipă pluridisciplinară, 
pe baza unei analize multicriteriale a problemelor, obiectivele, acţiunile şi măsurile de 
adoptat pe o perioadă determinată de timp. Acesta orientează aplicarea unor politici la 
nivel judeţean în domeniul organizării spaţiului din teritoriul studiat.  
 
Pentru o utilizare operativă şi facilă, documentaţia a fost elaborată şi structurată în şapte 
secţiuni pe domenii – ţintă astfel: 
 

 VOLUMUL I    - CADRUL NATURAL - MEDIU - ZONE DE RISC 

 VOLUMUL II   - ZONE PROTEJATE – TURISM 

 VOLUMUL III  - POPULAŢIA  ŞI  REŢEAUA  DE  LOCALITĂŢI 

 VOLUMUL IV  - CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORT  

 VOLUMUL V   - GOSPODĂRIREA APELOR ŞI ECHIPARE TEHNICO - EDILITARĂ 

 VOLUMUL VI  - ZONIFICAREA TERITORIULUI ŞI STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR 

 VOLUMUL VII - STRATEGIA DE AMENAJAREA TERITORIULUI 
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d). STUDIILE DE FUNDAMENTARE, STRATEGIILE ŞI PROGRAMELE DE 
DEZVOLTARE CARE AU STAT LA BAZA DOCUMENTAŢIEI 
 
Secţiunea a VI-a "STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR ŞI ZONIFICAREA TERITORIULUI" - 
parte determinantă a dezvoltării teritoriului judeţean jalonată prin Planul de Amenajare a 
Teritoriului în corelare cu politicile naţionale de dezvoltare stabilite prin Planul de 
Amenajare a Teritoriului Naţional, a fost elaborată şi fundamentată având la bază studii şi 
cercetări pluridisciplinare cu participarea unor institute specializate în domeniu, între care 
amintim: 
 
 Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean elaborat de S.C. Proiect Alba S.A., 

reactualizarea şi corelarea P.A.T.J. existent cu secţiunile P.A.T.N. aprobate, proiect nr. 
4406/2000, elaborat de S.C. “PROIECT ALBA” S.A.; 

 
 Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal “Munţii Apuseni” – 1993-1994; 

 
 Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Alba Iulia – Sebeş – Teiuş – 2008, U.A.U. „ION 

MINCU” CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZE ŞI CONSULTING 
 
 Studiu privind zonele expuse la riscuri naturale sau tehnologice din judeţul Alba,  

elaborat de S.C. “PROIECT ALBA” S.A; 
 
 Studiul de delimitare şi inventariere a zonelor protejate din judeţul Alba elaborat de S.C. 

“PROIECT ALBA” S.A..  
 
 Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 2007 şi Raportul de mediu; 

 
 Studiul de fezabilitate al managementului integrat al deşeurilor în judeţul Alba; 

 
 Studiul dezvoltării turistice zona Arieşeni; 
 
 Plan local de acţiune pentru mediu; 

 
 Plan judeţean antisărăcie 2005 - 2008 
 
 Anuarul Statistic al României; 
 
 Recensământul populaţiei şi al .locuinţelor 1992, 2002; 

 
 I.N.S. – D. R. S. ALBA – DECEMBRIE 2008 – Judeţul ALBA – Buletin statistic lunar 
 
 Studiile şi proiectele realizate în perioada 1990 – 2008 de interes judeţean şi zonal 

 
 Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pe perioada 2007 – 2013, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 209/20.12.2007. 
 

 Strategia de dezvoltare rurală a judeţului Alba pe perioada 2007 – 2013 
 

 Programul de guvernare 2009 – 2012; 
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I. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE CU EVIDENŢIEREA 
PROBLEMELOR ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢILOR ÎN VEDEREA 
IDENTIFICĂRII ELEMENTELOR CARE CONDIŢIONEAZĂ 
DEZVOLTAREA 
 
 
1.STRUCTURA TERITORIULUI 
 

1.5. Zonificarea teritoriului 
 
Utilizarea terenurilor, bilanţ teritorial 
 
Judeţul Alba este poziţionat pe cursul mijlociu al Mureşului, în zona de întretăiere şi 
contact a Podişului Transilvaniei cu Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali. Suprafaţa 
judeţului este de 6242 kmp, ceea ce reprezintă 2,6% din suprafaţa României, ocupând ca 
mărime locul 16 şi fiind învecinat cu judeţele: Cluj la nord, Mureş şi Sibiu la est, Vâlcea la 
sud şi judeţele Hunedoara, Arad şi Bihor la vest.  
 
Din punct de vedere al politicii de dezvoltare regională judeţul Alba este situat în Regiunea 
de Dezvoltare 7 Centru, din care mai fac parte judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Mureş 
şi Sibiu.  
 

 
Sursa M.D.R.L. 
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Teritoriul judeţului Alba are o suprafaţă de 6.231 kmp1, din care 52 % relief muntos, 26 % 
dealuri şi 22% depresiuni şi lunci. 
 

 
 
 Din punct de vedere al raportului teren urban-teren rural, suprafeţele înscrise în Planurile 
Urbanistice Generale ale unităţilor administrativ teritoriale prezintă pentru zonele urbane, o 
suprafaţă de 137.192 ha. în intravilanul municipiilor/oraşelor şi pentru zonele rurale o  
suprafaţă de 486.246 ha în intravilanul comunelor (sursă: 2006, Date privind suprafeţele 
unităţilor teritorial-administrative şi situaţia PUG - urilor din Judeţul Alba, CJA). 

                                            
1 / INS Alba menţionează la anul 2004, o suprafaţă de 6242 kmp. 
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Sinteza analizei situaţiei existente  se prezintă în planşa nr.4.1. STRUCTURA 
ACTIVITĂŢILOR ŞI  ZONIFICAREA TERITORIULUI – PROBLEME ŞI 
DISFUNCŢIONALITĂŢI. 
 
Sunt evidenţiate şi terenurile neproductive  - zonele afectate de exploatări miniere , zone 
extractive de suprafaţă precum şi terenuri cu destinaţii speciale . 
 
O pondere importantă este deţinută de zonele cu peisaj şi sit natural şi construit valoros 
care deţin un important potenţial pentru dezvoltarea turismului atît în munţii Apuseni cît şi 
pe Valea Frumoasei 
 
 În ceea ce priveşte structura suprafeţei  şi utilizarea terenurilor pe categorii de 
deţinători în anul 2007 comparativ cu anii 2005 şi 2006, conform datelor CNS-BDJ, 
aceasta se prezintă astfel: 
 
SURSA CNS-BDJ                                         11-09-2008 
                                                       Indicatori activi - 
 Alba 
 46 SUPRAFATA TOTALA DUPA MODUL DE FOLOSINTA LA SFARSITUL ANULUI       Cod: 47 
 
  ---------------------------------------------------------------------------- 
    Denumire                                       UM   2005    2006    2007  
  ---------------------------------------------------------------------------- 
1459 SUPRAFATA TOTALA                              HA   624157  624157  624157 
 
1460 SUPRAFATA AGRICOLA                            HA   330771  328190  328593 
1461     - ARABILA                                 HA   135367  133744  132183 
1463     - PASUNI                                  HA   118244  117464  119646 
1464     - FINETE                                  HA    71923   71671   71706 
1465     - VII SI PEPINIERE VITICOLE               HA     3545    3657    3878 
1466     - LIVEZI SI PEPINIERE POMICOLE            HA     1692    1654    1180 
1468 PADURI SI ALTE TERENURI CU VEGET. FORESTIERA  HA   225719  227885  227700 
1469 APE SI BALTI                                  HA     7038    6386    6341 
1470 ALTE SUPRAFETE                                HA    60629   61696   61523 
 
2790 SUPRAFATA TOTALA - SECTOR PRIVAT              HA   469338  483974  493824 
2791       SUPRAFATA AGRICOLA                      HA   325406  323870  321822 
2792         - ARABILA                             HA   132089  131734  130627 
2793         - PASUNI                              HA   117009  116234  115312 
2794         - FINETE                              HA    71305   71149   71192 
2795         - VII SI PEPINIERE VITICOLE           HA     3317    3179    3518 
2799         - LIVEZI SI PEPINIERE POMICOLE        HA     1686    1574    1173 
2800 PADURI SI ALTE TERENURI CU VEGET. FORESTIERA  HA    93484  109427  123525 
2801 APE SI BALTI                                  HA     1009     246     357 
2811 ALTE SUPRAFETE                                HA    49439   50431   48120 
 
  ---------------------------------------------------------------- 
 
  Din analiza structurii suprafeţei pe categorii de folosinţă ies în evidenţă condiţiile 
deosebite de care dispune teritoriul judeţului pentru dezvoltarea şi intensificarea producţiei 
agricole. 
 
 Din datele furnizate de D.G.A.A. Alba, dinamica terenurilor pe categorii de folosinţă şi 
forme de proprietate în perioada 1990 – 2008 se prezintă astfel:. 
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- Ha - 
Nr. 
Crt. 

SPECIFICARE ANUL 
 1990 % 2008 % 

I TOTAL AGRICOL 338.382 100 328.473 97 
II ARABIL TOTAL 132.410 100 132.093 99.8 
III VII TOTAL+HAMEISTI 5.603 100 4.440 79 
IV LIVEZI TOTAL 2.221 100 854 38 
V PASUNI- FANETE TOTAL 198.089 100 191.086 96 

 
 Repartiţia în teritoriu a suprafeţei agricole prezintă mari diferenţieri, ceea ce 
influenţează direct profilul şi modul de dezvoltare a agriculturii în cadrul unităţilor teritorial 
administrative. 
 
Evidenţierea profilului dominant al zonelor: agricol, silvic, turistic, mixt, etc. 
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În ceea ce priveşte profilul dominant al zonelor,  se disting trei zone specifice: 

  Profil agricol, zone deosebit de favorabile pentru culturi intensive – cereale,legume, 
plante tehnice şi creşterea animalelor situată în partea centrală şi nord – estul 
judeţului; 

  Profil agricol, zone favorabile pentru culturi de cereale, plante tehnice, cartofi, 
creşterea animalelor situată în partea centrală şi nord – estul judeţului pe văile 
Târnavelor şi Mureşului; 

  Profil silvic dar în acelaşi timp şi turistic, zone situate preponderent în partea de sud 
şi de vest a judeţului. 
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 Se remarcă faptul că în timp ce culturile cerealiere se dezvoltă în zonele ce cuprind 
luncile şi terasele principalelor râuri ce străbat judeţul, zona cu terenuri colinare de podiş 
din estul judeţului s-a dezvoltat beneficiind de condiţii deosebit de favorabile viticultura 
(ieşind în evidenţă podgoriile Blaj, Jidvei) şi creşterea animalelor pentru carne şi lapte. De 
remarcat şi zonele silvo-pastorale ce cuprind terenurile de munte din nord-vestul şi sudul 
judeţului,  beneficiind de condiţiile favorabile ale pajiştilor naturale. Această zonă are un 
aport important în producţia animală a judeţului, în special ovine şi taurine. 
 

Zone cu grad de utilizare redusă: agricultură, silvicultură, ponderea rezervaţiilor 
naturale 

 
Ponderea rezervaţiilor naturale  sunt în zona II . VALEA SEBEŞULUI şi zona III – MUNŢII 
APUSENI, zone cu grad de utilizare redusă pentru cultura plantelor preponderent fiind 
creşterea animalelor, silvicultura dar şi alte activităţi tradiţionale.  
 
Zona Munţilor Apuseni 
 Fiind situată în imediata apropiere a unei importante zone miniere, Ţara Abrudului, 
Ţara Moţilor a devenit încă din vechime zonă complementară acesteia, constituind sursă 
de aprovizionare cu material lemnos necesar exploatării şi prelucrării minereurilor şi o 
permanenţă  rezervă de braţ de muncă. Pentru populaţia locală, lemnul de fag şi conifer a 
devenit un important mijloc de asigurare a bunurilor necesare traiului în primul rând a 
produselor agricole. A existat o mare varietate de ocupaţii în prelucrarea lemnului, multe 
din ele azi dispărute, ciubărari, cercurari, şindrilari, scândurari, bărdoşi, dulgheri, rotari, 
holoangări (repară ciubere). 
 Văsăritul a avut mai mare trecere decât cioplitul şi fasonatul lemnului, obiectele 
putând fi transportate pe  cai în caravane. 
 Văsarii de pe Arieşul Mare (Arieşeni, Gârda de Sus, Scărişoara), confecţionează 
vase din brad (ciubere, putini) iar cei de pe Arieşul Mic (Vidra, Avram Iancu) 
confecţionează vase din fag (butoaie). 
 Din lemn de fag, paltin, cireş, moţii confecţionează o gamă variată de vase necesare 
în gospodărie, unele pentru industria casnică, textilă, pentru păstorit, piese de interior, 
instrumente muzicale. 
 Tipologia vaselor merită a fi rememorată pentru că multe din denumirile vechi au 
rămas în amintire: 
* vase nepirogravate, confecţionate din fag (litra, măsura, polevica, pârlău, fătrarul, 

castraveţarul, fierăţul, cupa, ciubărul, vadra, butoiul, cada, scalda); 
* vase nepirogravate confecţionate din brad (ciubăraşul cu cele 8 vase din familia: 

şuştarul, fierăţul, ferdeluţa, pătrăreţul, pârlăul mare şi mic, coşniţa apoi doniţa, 
putonul, spălătoarea, hurdoiul, ghiobul, brădia, bota, cupa, sălăriţa); 

* alte vase: piua de mere cu măciucă, piua de sare, zdrobitoarea; 
* alte obiecte: de uz casnic, grebla, coada de coasă, umeraşe. 

 În condiţiile actuale vasele dogarilor moţi sunt înlocuite cu cele din industrie, numărul 
meşteşugarilor a scăzut pe cele două Arieşuri orientându-se mai cu seamă spre produsele 
de artizanat 
 Deşi şi numărul acesta a scăzut mult, valorificarea vaselor pirogravate se face la 
Târgul de pe Muntele Găina sau la târgurile din Câmpeni, Abrud şi în celelalte oraşe 
limitrofe  Munţilor Apuseni sau la Târgul Internaţional Bucureşti. Pentru confecţionatul 
obiectelor de artizanat se foloseşte lemnul de brad şi de molid. 
 O interesantă categorie de piese pirogravate o constituie instrumentele muzicale 
dintre care specific zonei este tulnicului confecţionat de 2 doage de brad prinse în cercuri. 
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Încă din 1960 a luat fiinţă o bine cunoscută formaţie de tulnicărese în Avram Iancu, 
Fluierul se confecţionează din alun, pe suprafaţa căruia se aplică împletituri (pirogravuri). 
Obiectele din lemn prelucrate artistic sunt: butoiaşele, ploştile (din prun şi cireş), blidarele, 
lingurile, sălăriţele, cupele, căucile, lingurile, furculiţele cu décor, tocurile pentru brice, 
casete, lăzile de zestre, tăvi, rame pentru fotografii. 
 Actualmente mulţi dintre dulgherii particulari se ocupă cu ridicarea de case din lemn. 
 Mai trebuie amintit o altă ocupaţie feminină: 
* confecţionarea ţesăturilor de interior 
* Râmetea – activitatea de ţesături cu alesături  
* Bistra – activitate de ţesut covoare manuale   
* Roşia Montană – activitate de ţesut covoare manual 
*  Ţesăturile cu alesături sunt: şerveţele, sacoşe, feţele de pernă, ştergare, feţe de 
masă, se execută din bumbac 100%, atât urzeala cât şi băteala. Culorile tradiţionale sunt 
roşu, alb, negru. 
 Covoarele înnodate manual sunt de tip Dorna (40,000 noduri/mp) şi Bucureşti 
(1089,9 noduri/mp), urzeala este din bumbac, băteala din lână de oi. 
 De asemeni covoare ţesute manual se mai fac la Mănăstirea Râmeţ de către maici. 
 În zona Ocoliş, Gârda de Sus, mai există piue pentru ţoale – cergi, bine cunoscute în 
toată ţara. 
 
Zona Văii Sebeşului 
 Păstoritul şi creşterea animalelor reprezintă pentru sebeşeni una dintre cele mai 
vechi şi trainice ocupaţii, alături de care s-au dezvoltat în paralel toate practicile necesare 
acestei îndeletniciri cum sunt pendularea simplă (mişcarea turmelor şi cirezilor între sat şi 
munte) şi cea dublă (primăvara şi toamna în sat sau în preajma lui, iar vara şi iarna în 
munte, revenind în sat către sfârşitul iernii, precum şi păstoritul transhumant ce derivă din 
pendularea simplă şi mai ales dublă în căutarea păşunilor. 
Oierii din Şugag, Sebeşel, Loman, îşi duc turmele de oi până în Banat şi Oltenia 
 O altă activitate pe cale de dispariţie este olăritul ilustrat în ceramice de Săsciori. 
Pământul folosit de olarii săscioreni se găseşte chiar în hotarul satului într-o porţiune 
numită “La dos” sau “La Ciungi” din care se face  oale mai poroase şi de asemeni la 
Petreşti în locul numit “Gaura Lupului”. 
 Valea Sebeşului este renumită centru al icoanelor pe sticlă, care aparţin românilor, 
rod al iscusinţei a generaţii de pictori din Lancrăm, Laz, Sebeşel, Săsciori şi Răhău, care 
au adăugat noi elemente artistice vechii tehnici venite din sud. 
 Vopselele folosite erau minerale şi se frecau cu ulei. Producţia lor a început să scadă 
cantitativ şi calitativ odată cu apariţia cromilitografiilor şi a zincografiilor, iar faptul că însuşi 
iconarii au început să facă lucrări de serie după anumite şabloane a contribuit în mare 
măsură aproape la dispariţia lor. 
 

 
Zone cu folosire intensivă: intravilane, terenuri pentru locuire, industrie/depozite, 
parcuri de activităţi 
 
Principalele zone cu folosire intensivă sunt în Municipiile ALBA IULIA şi SEBEŞ  
 
 Zone în care se manifestă presiune asupra spaţiului rural 

 
Zonele în care se manifestă presiune asupra spaţiului rural sunt cele din jurul municipiilor 
situate pe axa principală de dezvoltare  constituită de DN1 – E81. 
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2. ECONOMIA 
 
Producţia organizată pe sectoare  
 

2.1. Industrie 
 
 Economia judeţului Alba este predominant orientată spre sectorul serviciilor şi al 
industriei, in special industria uşoară. Analiza industriei judeţului Alba din perspectiva 
structurii producţiei industriale, a principalelor ramuri industriale, precum şi a principalelor 
produse industriale realizate, permite evidenţierea următoarelor realităţi, la 30 aprilie 2006: 
 
 industria prelucrătoare deţine 92.8 % din structura producţiei industriale a judeţului 

Alba, mai puţin cu 0.6 % fata de 2005;  
 
 energia electrică, termică, gaze şi apă, deţin 5.9 % din structura producţiei industriale 

a judeţului Alba, cu 0.9 % mai mult decât în  2005;  
 
 industria extractivă deţine 1.3 % din structura industriei locale, cu 0.1 % mai puţin 

decât în  2005.  
 
Analiza industriei prelucrătoare pe principalele ramuri de activitate evidenţiază o structura 
cvasi-majoritară a industriei de prelucrare a lemnului (42.3 %), urmată de industria 
alimentară şi a băuturilor (16.8 %), industria chimică (8.9 %) şi industria pielăriei şi a 
încălţămintei (7.3 %). Aceste date subliniază caracterul pregnant dependent de 
exploatarea şi valorificarea resurselor naturale aferent industriei judeţului Alba. 
 
Analiza de indicatori ai producţiei fizice aferente principalelor produse industriale ale 
judeţului Alba, la final de 2005, ne permite să observăm producţiile în expansiune: 
producţia de carne (producţia medie de carne a crescut cu 4861 tone faţă de 7938 tone în 
2003, iar cea a preparatelor din carne cu 14533 tone faţă de 1231 în 2003), producţia de 
cherestea (a totalizat la finele anului 2005, 650210 mc faţă de 20377 mc în  2003), 
producţia de prefabricate din beton armat (producţie care a ajuns la sfârşitul anului 2005 la 
22491 mc, faţă de 15226 mc în  2003). Această expansiune se datorează creşterii 
resurselor naturale ale judeţului, creşterii investiţiilor private, străine şi interne, şi creşteri 
cererii de produse în domeniile menţionate. 
 
O scădere însemnată a producţiei industriale a judeţului Alba, la nivelul unui produs ce a 
deţinut o pondere însemnată în  totalul producţiei fizice locale, este înregistrată la soda 
calcinată unde în  2005, totalul producţiei înregistra 129538 tone, mai mică cu 65170 tone 
faţă de 2002, ca urmare a unui complex de factori interni şi externi ai producătorului 
principal din Ocna Mureş. Scăderi semnificative s-au înregistrat şi la nivelul producţiilor din 
industria textilă. Conform Direcţiei Regionale de Statistică, în primele 4 luni ale anului 
2006, în  industria extractivă producţia a scăzut cu 6.7%, motivaţia rezidând în  închiderea 
sau diminuarea capacitaţii de producţie, inclusiv a forţei de muncă în  majoritatea 
complexelor extractive din mediul urban şi rural ale judeţului (zona industrial - extractivă a 
Munţilor Apuseni şi Ocna Mureş). 
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PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL DE JUDEŢ 
 
 
Conform datelor publicate de  I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în 
Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 principalii indicatori economico-sociali la 
nivel judeţului ALBA, la 31.12.2008 faţă de 31.12.2007, se prezintă astfel: 
 
 

I. INDUSTRIE 
 
 

1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE  
 
    serie brută 

% 

  

luna corespunzătoare din anul precedent = 100   
1.I-31.XII.2008 

 faţă de 
1.I-31.XII.2007 

1) 

 

2007 2008 

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.1) 

Total 
judeţ 

92,2 98,8 108,1 98,9 98,6 86,1 85,9 80,1 86,2 81,7 102,9 93,0 53,4 89,5 

Industrie 
extractivă 31,2 35,4 86,0 135,3 111,0 118,4 137,8 136,7 119,0 140,5 125,1 106,2 86,0 107,6 

Industrie 
prelucrătoare 92,4 98,9 108,2 98,8 98,4 85,8 85,5 80,0 85,9 81,4 102,8 93,1 52,9 89,4 

Energie electrică 
şi termică, gaze şi 
apă 

120,6 115,5 107,8 102,7 108,2 109,6 124,3 74,0 108,1 108,3 100,4 77,6 89,9 101,2 

 

1) Date provizorii 
Notă: Indicii producţiei industriale (IPI) caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la nivel de judeţ, în timp ce IPI, calculat la 
nivel naţional, caracterizează evoluţia valorii adăugate brute la costul factorilor, realizată în activitatea industrială. Aceştia au fost 
calculaţi, la nivelul fiecărui judeţ, pe baza datelor din cercetarea statistică "Indicatori pe termen scurt în industrie" (INDTS).  
 

SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
 
 
 
2. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA 
INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)  
 

% 

  

luna corespunzătoare din anul precedent = 100   
1.I-31.XII.2008 

 faţă de 
1.I-31.XII.2007 

1) 

 

2007 2008 

dec. ian. feb. mar. apr. mai  iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.1) 

Total judeţ 97,0 111,6 131,1 94,0 106,9 104,6 117,1 115,4 97,7 117,3 106,7 88,7 89,7 106,3 
 

1) Date provizorii 
Notă: Indicele volumului cifrei de afaceri din industrie este calculat pe baza unei cercetări statistice selective care cuprinde toate 
întreprinderile cu peste 50 de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4 - 49 salariaţi. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face 
după sediul central al întreprinderii furnizoare de date. 
 

SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
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TABELE  STATISTICE  ŞI COMENTARII LA NIVEL DE JUDEŢ 

 
SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 

 
PRINCIPALELE FENOMENE ECONOMICO-SOCIALE DIN JUDEŢUL ALBA 

- luna decembrie 2008 - 
 

DOMENIUL  ECONOMIC 
 

                               INDUSTRIA 
 

Producţia  industrială realizată pe secţiuni şi ramuri ale industriei  se prezintă astfel: 
 

 
Cumulat 

1.01-31.12 
2008 

- mii lei - 

Luna 
decembrie 

2008 
- mii lei - 

Cumulat 
1.01-31.12 

2008 faţă de 
1.01-31.12 

2007 
% 

Luna  decembrie 2008 
faţă de luna : 

decembrie 
2007 

% 

noiembri
e 2008 

% 
TOTAL JUDEŢ, din care: 5209144 324324 89,5 53,4     52,9 
INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 24905 1562 107,6 86,0 83,1 
Extr. şi prepararea min. metalifere - - - - - 
Alte activităţi extractive 24905 1562 116,1 86,0 83,1 
IND. PRELUCRĂTOARE 4910269 294392 89,4 52,9 52,2 
Ind. alimentară şi a băuturilor  1044247 84723 103,3 96,0 94,6 
Ind.  textilă şi a prod. textile 56980 3203 88,0 70,2 67,4 
Ind. conf. textile, de blănuri şi piele 170865 9730 75,4 80,6 70,8 
Ind. pielăriei şi încălţămintei 206973 8601 89,6 77,7 67,2 
Ind. de  prelucrare a lemnului 1897553 98241 85,6 39,3 39,8 
Ind. celulozei, hârtiei şi cartonului 82508 6945 130,6 104,1 96,0 
Edituri, poligrafie 4721 564 100,5 143,9 121,5 
Ind. chimică 396257 23482 72,7 58,1 97,3 
Ind. de prelucrare a maselor 
plastice 51099 3503 158,9 130,8 74,8 

Ind. altor prod. din minerale 
nemetalifere 

230812 13365 91,1 79,3 78,4 

Ind. metalurgică 115458 6539 110,5 95,5 65,6 
Construcţii metalice şi prod. din 
metal 

94630 7273 125,8 164,3 98,7 

Ind. de maşini şi echipamente 282259 15559 122,1 82,2 70,2 
Ind. de maşini şi  aparate electrice 10807 708 174,5 112,2 75,3 
Aparatură şi instr. medicale, de 
precizie, optice şi fotografice, 
ceasornicărie  

 
194 

 
12 

 
102,0 

 
43,0 

 
64,2 

Ind. mijloacelor de transport rutier  76363 1569 99,1 27,9 24,4 
Producţia de mobilier şi alte 
activităţi  neclasificate 

 
163692 

 
9897 

 
95,3 

 
79,2 

 
61,2 

Recuperarea deşeurilor 24851 478 89,5 32,7 87,3 
ENERGIE ELECTRICĂ, TERMICA, 
GAZE ŞI APĂ 

 
273970 

 
28370 

 
101,2 

 
89,9 

 
126,3 

Prod., transp. şi distrib. energiei 
electrice şi termice, gaze şi apă 
caldă 

 
249506 

 
26528 

 
101,4 

 
89,5 

 
128,1 

Captarea, tratarea  şi distribuirea 
apei 

24464 1842 97,5 98,1 100,6 
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Structura producţiei industriale în anii 2007 şi 2008 
 

a) pe diviziuni ale industriei 
                                     - %-  

 2008 2007 
Total judeţ 100,0 100,0 
- industria extractivă 0,5 0,4 
- industria prelucrătoare 94,3 94,8 
- energie electrică, termică , gaze şi 

apă  5,2 4,8 
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DINAMICA PRODUCŢIEI INDUSTRIALE 
în perioada decembrie 2007- decembrie 2008
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b) pe principalele ramuri ale industriei prelucrătoare 
 

                                  -% - 
 
 2008 2007 

Industria prelucrătoare 100,0 100,0 
- industria de prelucrare a lemnului 38,6 41,5 
- industria alimentară şi a băuturilor 21,3 18,9 
- industria chimică  8,1 10,2 
- industria de maşini şi echipamente 5,7 4,3 
- industria altor produse din minerale nemetalifere 4,7 4,8 
- industria pielăriei şi încălţămintei 4,2 4,3 
- industria confecţiilor textile, de blănuri şi piele 3,5 4,3 
- prod. de mobilier şi alte activităţi neclasificate 3,3 3,2 
- industria metalurgică 2,4 2,0 
- construcţii metalice şi produse din metal 1,9 1,4 
- industria celulozei, hârtiei şi cartonului 1,7 1,2 
- industria mijloacelor de transport rutier 1,6 1,4 
- celelalte ramuri 3,0 2,5 
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STRUCTURA INDUSTRIEI PRELUCRĂTOARE (%) 

2008

38,6

21,3

1,7

2,4
4,7

4,2

3,3

3,5

5,7

8,1

1,6 1,9
3

2007

41,5

18,9

4,8

2
1,2 1,4

4,3

3,2

4,3

4,3

10,2

1,4 2,5

 
 

  -industria de prelucrare a lemnului

  -industria alimentară şi a băuturilor

  -industria chimică 

  -industria de maşini şi echipamente

  -industria confecţiilor textile, de blănuri şi piele

  -prod. de mobilier şi alte activităţi neclasificate

  -industria pielăriei şi încălţămintei

  -industria altor produse din minerale nemetalifere

  -industria metalurgică

  -industria celulozei, hârtiei şi cartonului

  -industria mijloacelor de transport rutier

- c-ţii metalice şi produse din metal

- celelalte ramuri

 
SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 

 



             ACTUALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN ALBA  
VOLUMUL VI 

STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR ŞI ZONIFICAREA TERITORIULUI 

Copyright © 2011 PROIECT Alba S.A. – IHS România S.R.L. Pagina nr…24 

 
PRODUCŢIA   INDUSTRIALĂ   LIVRATĂ 

                       -  mii lei (RON)  
 1.01-31.12 2008 Decembrie 2008 

Livrări 
Total 

din care: 
Export 

Livrări 
Total 

din care: 
export 

TOTAL  JUDEŢ , din care: 3917267 1902738 247385 103175 
INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 18382 - 1250 - 
Extr. si prepararea min. metalifere - - - - 
Alte activităţi extractive 18382 - 1250 - 
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 3782825 1902738 235553 103175 
Ind. alimentară şi a băuturilor 999230 3630 81164 460 
Ind. textilă şi a prod. textile 56319 23078 3334 1470 
Ind. conf. textile, de blănuri şi piele 168897 156124 10389 9615 
Ind. pielăriei si încălţămintei 188668 180437 9314 8869 
Ind. de prelucrare a lemnului 1050646 671722 54148 37064 
Ind. celulozei, hârtiei şi cartonului 81033 33872 5930 2152 
Edituri, poligrafie 4721 - 564 - 
Ind. chimică 231156 198782 11950 9691 
Ind. de prelucrare a maselor plastice  50658 36150 3591 2825 
Ind. altor produse din minerale nemetalifere 199524 46624 13684 3320 
Ind. metalurgică  102369 83328 4471 3918 
Construcţii metalice şi prod.din metal 94066 76261 6722 5181 
Ind. de maşini şi echipamente 284119 198192 16576 8696 
Ind. de maşini şi aparate electrice 10756 10756 721 721 
Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, 
optice şi fotografice, ceasornicărie 194 - 

 
12 

 
- 

Ind. mijloacelor de transport  rutier  77157 77157 2764 2764 
Producţia de mobilier si alte activităţi 
neclasificate 158965 106625 9812 6429 
Recuperarea deşeurilor 24347 - 407 - 
ENERGIA ELECTRICĂ, 
TERMICĂ, GAZE ŞI APĂ 116060 - 10582 - 
Producţia, transportul şi  distribuţia energiei 
electrice şi termice, gaze si apă caldă 91596 - 8740 - 
Captarea , tratarea şi distribuţia apei 24464 - 1842 - 

SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
 
Ponderea exporturilor în total livrări în anii 2008 şi 2007, pe judeţ şi principalele ramuri 
ale industriei prelucrătoare, a fost:  
                                                                                                                                  % 
    2008 2007 
TOTAL JUDEŢ 48,6 46,8 
 Industria prelucrătoare 50,3 49,0 

- ind. mijloacelor de transport  rutier 100,0 100,0 
- ind. pielăriei şi încălţămintei 95,6 95,6 
- ind. confecţiilor textile, de blănuri şi piele 92,4 88,2 
- industria chimică 86,0 69,6 
- construcţii metalice şi prod. din metal 81,1 72,3 
- industria metalurgică 81,4 82,6 
- industria de  maşini şi echipamente 69,8 46,3 
- producţia de mobilier şi alte activităţi  neclasificate 67,1 73,5 
- industria de prelucrare a lemnului 63,9 63,3 
- industria altor produse din minerale  nemetalifere 23,4 31,0 
SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
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STOCURILE DE PRODUSE FINITE 
 

 Mii. lei (RON) 31.12/ 
01.12.200

8 
% 

1.12.2008 31.12.200
8 

TOTAL JUDEŢ, din care: 221303 222261 100,4 
INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 1535 1449 94,4 
Extr. şi prepararea min. metalifere - - - 
Alte  activităţi extractive 1535 1449 94,4 
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 219768 220812 100,5 
Ind. alimentară şi a băuturilor 23368 23531 100,7 
Ind. textilă şi a prod. textile 9075 8944 98,6 
Ind.  conf. textile, de blănuri si piele 4279 3620 84,6 
Ind.  pielăriei şi încălţămintei 3994 2977 74,5 
Ind.  de prelucrare a lemnului 107678 105976 98,4 
Ind. celulozei, hârtiei şi cartonului 3289 4305 130,9 
Edituri, poligrafie - - - 
Ind.  chimică 12402 17717 142,9 
Ind. de prelucrare a maselor plastice  663 575 86,7 
Ind. altor produse din minerale 
nemetalifere 

16556 14855 89,7 

Ind.  metalurgică  2414 3780 156,6 
Construcţii metalice şi prod. din metal 1412 1962 139,0 
Ind. de maşini şi echipamente 15140 14123 93,3 
Ind. mijloacelor de transport  rutier  9345 8151 87,2 
Ind. altor mijloace de transport - - - 
Producţia de mobilier şi alte activităţi 
neclasificate 8582 8667 101,0 
Recuperarea deşeurilor 1454 1524 104,8 
Maşini şi aparate electrice 117 105 89,7 

SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
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 In legătură cu producţia industrială a judeţului Alba în anul 2008, comparativ 

cu anul 2007, semnalăm următoarele aspecte: 
 
1. Pe total judeţ s-a realizat o producţie industrială de 5209,1 mil. lei, cu 10,5% (-

427,5 mil. lei RON) mai puţin decât în 2007, scădere care se localizează în 
industria prelucrătoare (-10,6%), în timp ce în industria extractivă şi la energie 
electrică şi termică, gaze şi apă producţia  a crescut cu 7,6% şi respectiv cu 
1,2%.  

 
2. Creşteri semnificative ale producţiei în industria prelucrătoare s-au înregistrat 

în: industria celulozei, hârtiei şi cartonului (+30,6%), construcţii metalice şi 
produse din metal (+25,8%), industria de maşini şi echipamente (+22,1%), 
industria metalurgică (+10,5%)  şi în industria alimentară şi a băuturilor (+3,3%), 
iar scăderi în industria chimică (-27,3%), industria confecţiilor textile, de blănuri 
şi piele (-24,6%) industria de prelucrare a lemnului (-14,4%), industria pielăriei şi 
încălţămintei (-10,4%), industria altor produse din minerale nemetalifere (-8,9%), 
producţia de mobilier şi alte activităţi neclasificate (-4,7%), şi s-au închis unităţile 
din extracţia şi prepararea minereurilor metalifere.  

 
3. Ponderea exporturilor în total livrări a crescut cu 1,8 puncte procentuale pe total 

judeţ iar pe principalele ramuri în: industria de maşini şi echipamente (+23,5 
puncte procentuale), industria chimică (+16,4 puncte procentuale), construcţii 
metalice şi produse din metal (+8,8 puncte procentuale), industria confecţiilor 
textile, de blănuri şi piele (+4,2 puncte procentuale) şi industria de prelucrare a 
lemnului (+0,6 puncte procentuale) şi a scăzut în industria altor produse din 
minerale nemetalifere (-7,6 puncte procentuale), producţia de mobilier (-6,4 
puncte procentuale) şi industria metalurgică (-1,2 puncte procentuale). 
Industria de prelucrare a lemnului a realizat 35,3% din exporturile judeţului fiind 
urmată de  industria de maşini şi echipamente (10,4%), industria chimică 
(10,4%), industria pielăriei şi încălţămintei (9,5%) industria confecţiilor textile, 
de blănuri şi piele (8,2%) şi producţia de mobilier (5,6%). 
 

4.   Stocurile de produse finite la 31.12.2008 au fost de 222,3 mil. lei, cu 0,4% mai 
mult decât la începutul lunii (+1,0 mil. lei) şi au reprezentat 40,7% din resurse, 
faţă de 36,3% la 31.12.2007. 

 
SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 

 
 

2.2. Agricultura 
 

 Cultura plantelor 
 
 Zona colinară şi marile culoare ale Mureşului şi Târnavei au constituit principalul 
domeniu de cultură a plantelor din judeţ 
Din datele furnizate de D.G.A.A. Alba , suprafeţele cultivate în anul 2008 şi producţiile 
medii,respectiv  totale la principalele culturi agricole se prezintă astfel: 
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SPECIFICARE U/M REALIZAT 

2008 
Suprafaţa cultivata Ha 99851 
d.c. grâu Ha 19407 
Orz Ha 1710 
Orzoaica Ha 5072 
Ovăz Ha 1664 
Porumb Ha 34014 
Mazăre Ha 5 
Fasole Ha 151 
 Floarea soarelui Ha 1534 
Rapiţă Ha 933 
Soia Ha 182 
Sfecla de zahar Ha 259 
Cartofi Ha 6985 
Legume Ha 4725 
Plante nutreţ Ha 23134 
Alte culturi Ha 76 

 

CULTURA 
Prod. Medie kg/ha Prod. Totala to 

2008 2008 
Grâu 3112 60386 
Orz 3023 5169 
Orzoaica total 2420 12274 
Ovăz 1743 2900 
Porumb 3930 133686 
Floarea soarelui 1759 2698 
Sfeclă zahăr 41147 10687 
Cartofi 14572 101785 
Legume 15011 70925 
Struguri 5972 20400 

 
 Creşterea animalelor 
 
 Este una din cele mai vechi ocupaţii ale populaţiei cu rol important în economia 
agricolă a judeţului. Creşterea animalelor este dependentă de baza furajeră care este 
asigurată prin: 
 - nutreţurile de pe păşunile şi fâneţele naturale; 
 - culturi şi concentrate industriale. 
 Păşunile şi fâneţele asigură cel mai complex şi ieftin nutreţ. 
 
 În ceea ce priveşte situaţia animalelor şi producţia agricolă animală în anii 2005, 
2006 şi 2007, conform datelor CNS-BDJ, acestea se prezintă astfel: 
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SURSA CNS-BDJ                                         11-09-2008 
 
                                                     - Indicatori activi - 
 Alba 
 
 65A NUMARUL ANIMALELOR  SECTOR   PRIVAT LA SFARSITUL ANULUI       Cod: 60 
 
  ------------------------------------------------------------------------ 
    Denumire                               UM        2005     2006    2007 
  ------------------------------------------------------------------------ 
 
2571 BOVINE - TOTAL                       CAPETE    79700    83445    74069 
 
2641    DIN TOTAL BOVINE: VACI, BIVOLITE, CAPETE    49302    51489    48136 
        JUNINCI 
2572    DIN CARE:-VACI SI BIVOLITE        CAPETE    45751    48114    45724 
2573             JUNINCI                  CAPETE     3551     3375     2412 
2604 PORCINE - TOTAL                      CAPETE   183345   178593   163958 
2613    DIN CARE: SCROAFE DE PRASILA      CAPETE     9540     8310     6108 
2996          SCROFITE PENTRU PRASILA     CAPETE      283     1064     1076 
2622 OVINE - TOTAL                        CAPETE   238091   236197   270632 
2629    DIN CARE: OI SI MIOARE            CAPETE   195129   200786   241875 
2636 CAPRINE - TOTAL                      CAPETE     5104     5515     5885 
2637 CABALINE - TOTAL                     CAPETE    13824    13622    14714 
2638 PASARI - TOTAL                       CAPETE  2952109  2597697  2932762 
2642    DIN TOTAL PASARI: PASARI OUATOARE CAPETE  1243405   928063  1063207 
2640 ALBINE                                FAM.     26802    26013    31154 
 
  ------------------------------------------------------------------------- 
 
 
65 NUMARUL  ANIMALELOR PE TOTAL AGRICULTURA LA SFARSITUL ANULUI    Cod: 66 
 
  ------------------------------------------------------------------------- 
    Denumire                                UM        2005     2006     2007 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
2508 BOVINE-TOTAL                          CAPETE    79759    83509    74111 
2630    DIN TOTAL BOVINE: VACI, BIVOLITE,  CAPETE    49327    51508    48156 
     JUNINCI 
2509    DIN CARE: -VACI SI BIVOLITE        CAPETE    45770    48133    45739 
2510             JUNINCI                   CAPETE     3557     3375     2417 
2511 PORCINE-TOTAL                         CAPETE   183476   178812   164038 
2512    DIN CARE: SCROAFE DE PRASILA       CAPETE     9548     8323     6108 
2986              SCROFITE PENTRU PRASILA  CAPETE      283     1064     1076 
2513 OVINE-TOTAL                           CAPETE   238091   236197   270632 
2514    DIN CARE: OI SI MIOARE             CAPETE   195129   200786   241875 
2516 CAPRINE-TOTAL                         CAPETE     5104     5515     5885 
2517 CABALINE-TOTAL                        CAPETE    13847    13630    14719 
2518 PASARI-TOTAL                          CAPETE  2952209  2597762  2932762 
2633    DIN TOTAL PASARI: PASARI OUATOARE  CAPETE  1243505   928128  1063207 
2520 ALBINE                                  FAM.    26802    26013    31154 
 
  -------------------------------------------------------------------------- 
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 SURSA CNS-BDJ                                                                                            11-09-2008 
                                                      - Indicatori activi - 
   Alba 
 
70 PRODUCTIA AGRICOLA ANIMALA                                      Cod: 71 
  ------------------------------------------------------------------------- 
    Denumire                              UM      2005      2006      2007 
  ------------------------------------------------------------------------- 
4873 PRODUCTIA DE CARNE GREUTATEA VIE    T. VIU    54293    53809    58723 
        SACRIFICATA-TOTAL 
5170         CARNE DE BOVINE             T. VIU     9186     7795     7709 
4879         CARNE DE PORCINE            T. VIU    19973    15662    16210 
5336         CARNE DE OVINE SI CAPRINE   T. VIU     3187     3737     3349 
5191         CARNE DE OVINE              T. VIU     3126     3680     3289 
5209         CARNE DE PASARE             T. VIU    21863    26598    31402 
2605 LAPTE DE VACA SI BIVOLITA           MII HL     1435     1594     1385 
2606 LAPTE DE OAIE SI CAPRA              MII HL      146      148      157 
2607 LINA                                  TONE      509      641      603 
2608 OUA                                 MIL.BUC     177      119      126 
2609 MIERE EXTRASA                         TONE      562      513      479 
4876 SECTOR PRIVAT- CARNE GREUTATE VIE   T. VIU    54198    53780    58703 
     SACRIFICATA 
5186       CARNE DE BOVINE               T. VIU     9165     7788     7695 
4882       CARNE DE PORCINE              T. VIU    19899    15640    16204 
5337       CARNE DE OVINE SI CAPRINE     T. VIU     3187     3737     3349 
5202       CARNE DE OVINE                T. VIU     3126     3680     3289 
5212       CARNE DE PASARE               T. VIU    21863    26598    31402 
2723 LAPTE DE VACA SI BIVOLITA           MII HL     1435     1594     1384 
2724 LAPTE DE OAIE SI CAPRA              MII HL      146      148      157 
2725 LINA                                  TONE      509      641      603 
2726 OUA                                 MIL.BUC     177      119      126 
2727 MIERE EXTRASA                         TONE      562      513      479 
4878 EXPLOATATII AGR.INDIVIDUALE-PROD.   T. VIU    33603    28454    29195 
     CARNE SACRIFICATA 
5188     CARNE DE BOVINE                 T. VIU     8841     7519     7220 
4884     CARNE DE PORCINE                T. VIU    19716    15566    16152 
5338     CARNE DE OVINE SI CAPRINE       T. VIU     2373     2539     3318 
5203     CARNE DE OVINE                  T. VIU     2312     2483     3262 
5213     CARNE DE PASARE                 T. VIU     2590     2813     2452 
2648 LAPTE DE VACA SI BIVOLITA           MII HL     1356     1501     1284 
  ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
70 PRODUCTIA AGRICOLA ANIMALA                                     Cod: 71 
 
  ----------------------------------------------------------------------- 
    Denumire                    UM           2005        2006        2007 
  ----------------------------------------------------------------------- 
 
2653 LAPTE DE OAIE SI CAPRA    MII HL        145          147         156 
2649 LINA                      TONE          503          637         596 
2650 OUA                       MIL.BUC       158          101         111 
2651 MIERE EXTRASA             TONE          562          513         479 
 
  ----------------------------------------------------------------------- 
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Din datele furnizate de D.G.A.A. Alba, situaţia efectivelor de animale şi a producţiilor 
animaliere  la 31.12.2008 este următoarea: 

 
 

Specificare U/M 31.12.2008 

Bovine total Cap 67191 
d.c. matca Cap 39585 
Ovine +caprine  total Cap 278583 
d.c. fătătoare Cap 211059 
Porcine total Cap 76081 
d.c. scroafe Cap 4446 
Păsări total mii cap 3122 
d.c. ouătoare mii cap 1044 

 
 

SITUATIA PRODUCŢIILOR ANIMALIERE 

SPECIFICARE U.M. 31.12.2008 
CARNE TOTAL To 70277 
Din care:  

carne  bovine To 
7734 

carne    ovine  To 5910 
carne porcine To 13368 
carne  pasare To 43203 

LAPTE VACA mii hl 1436 
LAPTE OAIE mii hl 118 
LANA To 628 
MIERE ALBINE To 628 
OUÂ mil 

buc. 
158 

 
 
 
 

TABELE  STATISTICE  ŞI COMENTARII LA NIVEL DE JUDEŢ 
 
SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 

 
PRINCIPALELE FENOMENE ECONOMICO-SOCIALE DIN JUDEŢUL ALBA 

- luna decembrie 2008 - 
 

 
SECTORUL ZOOTEHNIC 

 
EFECTIVELE DE ANIMALE LA 31.12.2008 
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Specia  de  

animale 

 
 

U.M. 

 
Total     
judeţ 

 
Sector privat 

 
Gosp. ale 
populaţiei 

Bovine capete 67191 67111 61408 
Porcine capete 76081 75998 75749 
Ovine şi caprine capete 278583 278518 274655 
Păsări mii capete 3121,6 3121,3 1271,8 

 
SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 

 
Sectorul privat este preponderent deţinând: 99,88% la bovine, 99,89% la porcine, 99,98% 
la ovine şi caprine, iar la păsări 99,99%. 
In cadrul sectorului privat, fermele familiale deţin cea mai mare pondere: 91,5% la bovine,  
99,7% la porcine, 98,6% la ovine-caprine şi 40,7% la păsări. 
Comparativ cu 31.12. 2007, evoluţia efectivelor a fost următoarea: 
 

 
SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 

 
EVOLUŢIA  EFECTIVELOR DE ANIMALE 

 

 
SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 

 

 
Specia  de 

animale 

     
 
U.M. 

Diferenţe faţă de 31.12.2007 
       + sau -         % 

Total judeţ 
Din care: 
gosp. ale 
populaţiei 

Total 
judeţ 

Din care: 
gosp. ale 
populaţiei 

Bovine capete -5842 -6117 -8,0 -9,1 
Porcine capete -12563 -12368 -14,2 -14,0 
Ovine şi caprine capete -3574 -2201 -1,3 -0,8 
Păsări mii capete +196 +156,1 +6,7 -10,9 

278583

7608167191
8864473033
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PRODUCŢIA   AGRICOLĂ ANIMALĂ  REALIZATĂ 

în  perioada 1.01-31.12. 2008 
         

  
U.M. Producţia  

totală 

Diferenţe faţă de  
1.01-31.12. 2007 

+ sau - %  
Carne  total, din care: tone-viu 70277 +4521 +6,9 
   - carne de bovine      tone-viu 7734 -372 -4,6 
   - carne de porcine tone-viu 13368 -2026 -13,2 
   - carne de ovine – 
caprine 

tone-viu 5910 +354 +6,4 

   - carne de pasăre tone-viu 43203 +6574 +17,9 
Lapte total mii hl 1553,3 -66,8 -4,1 
   -lapte de vacă şi bivoliţă mii hl 1435,6 -74,2 -4,9 
   -lapte de oaie si capră mii hl 117,7 +7,4 +6,7 
Ouă mii buc 157842 +1944 +1,2 

  
SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 

 
 

PRODUŞI VII OBŢINUŢI 
în perioada 1.01-31.12. 2008 

                                                                                                      - capete- 
 

 
SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 

 
 

MORTALITĂŢI  ÎNREGISTRATE 
în perioada 1.01-31.12. 2008 

         -capete- 
 

Total judeţ 

Diferenţe faţă 
perioada 1.01-31.12. 

2007 
+ sau - %  

Bovine 554 -229 -29,2 
Porcine 1997 -698 -25,9 
Ovine şi caprine 5386 +290 +5,7 
Păsări 631570 -98837 -13,5 

  
Sursa de date: Datele sunt furnizate de Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală pe baza  rapoartelor tehnico-
operative            întocmite de Camerele Agricole Comunale. 
 

SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
 

 

Total judeţ 

Diferenţe faţă de 
perioada 1.01-31.12.       

2007 
+ sau - %  

Viţei şi malaci 35271 -2438 -6,5 
Purcei 91831 -7242 -7,3 
Miei şi iezi 223627 +17218 +8,3 
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 Lucrări de îmbunătăţiri funciare 
 Condiţiile geomorfologice şi pedoclimatice specifice teritoriului studiat impun - în 
scopul ridicării capacităţii productive a pământului, pentru combaterea fenomenelor de 
eroziune a solului - necesitatea unei ample lucrări de îmbunătăţiri funciare (irigaţii, 
desecări, combaterea eroziunii solului).  
 
  Silvicultura 
 Fondul forestier al judeţului însumează conform datelor statistice o suprafaţă de 
206,6 mii ha, ceea ce reprezintă 36 % din suprafaţa judeţului. 
 Aproximativ 76 % din păduri sunt păduri de protecţie, iar 24 % sunt păduri de 
protecţie cu rol deosebit. Pădurile cu rol deosebit de protecţie sunt: 
 în zonele preorăşeneşti (Alba, Sebeş, Cugir ş.a.); 
 în zonele turistice şi de agrement (Scărişoara, Arieşeni, Casa de Piatră, Valea 

Frumoasei); 
 în zona resurselor de apă şi a amenajărilor hidroenergetice (râul Sebeş, râul Cugir, 

parţial râul Arieş); 
 pe căile de comunicaţie (DN 67C Sebeş - Novaci, Alba Iulia - Câmpeni – Gârda ş.a.). 
 Regimul predominant este cel de codru (96 %), regimul de crâng şi conversiune 
reprezentând numai 4%. 
 În ceea ce priveşte structura pe specii de păduri răşinoase, participă cu 40 % (30 % 
media  pe ţară), foioase 60%(70 % media pe ţară). Dintre foioase predomină fagul (33 %) 
şi qnercineele – gorun, stejar (15 %). Restul sunt esenţe tari – carpen, ulm, paltin (11 %), 
şi esenţe moi (1 %). 
 Principalele masive forestiere sunt concentrate în partea de  sud şi nord vest a 
judeţului, în zona montană (munţii Sebeşului şi Trascăului). În zona montană gradul de 
acoperire cu păduri reprezintă 60 – 90 % din suprafaţă (depăşind în zona Şugag - Oaşa 
80 %) în zona dealurilor înalte înregistrându-se 20-50%, scăzând sub 25 % şi chiar sub 10 
% în podişul Secaşelor. 
 Administrarea în teritoriu se face prin cele 13 ocoale silvice şi două centre de 
prelucrare a fructelor de pădure şi confecţionarea de produse din lemn. 
 Principalele preocupări în activitatea filialei Romsilva Alba sunt: 
 recoltarea seminţelor forestiere; 
 producerea puieţilor forestieri, destinaţi împăduririlor; 
 împăduriri şi lucrări de ajutorare a regenerării naturale; 
 tăieri şi îngrijiri în arboretele tinere; 
 punerea în valoare a masei lemnoase destinate exploatării la nivelul cotei de tăiere 

stabilite în Parlament; 
 gospodărirea fondurilor de vânătoare proprii şi urmărirea respectării legislaţiei în 

vigoare în fondurile arendate la A.I.V.P.S.; 
 recoltarea fructelor de pădure şi ciupercilor comestibile; 
 protecţia pădurilor împotriva diverşilor dăunători biotici (omizi defoliatoare, gândaci de 

scoarţă); 
 paza fondului forestier împotriva sustragerilor ilegale de arbori; 
 prelucrarea produselor de lemn: araci de vie şi legume, produse de gater, împletituri de 

nuiele de răchită, produse de tâmplărie; 
 activitatea de investiţii care vizează ridicarea gradului de dotare a unităţii. 
 
 Fondurile salmonicole sunt populate de păstrăvul indigen şi curcubeu. Râurile 
însumează cca. 715 km iar luciu de apă 363 ha. În teritoriu există o păstrăvărie la Poşaga 
cu o capacitate de 50000 puieţi de munte cu care s-au repopulat unele râuri de munte. 
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 Fondul cinegetic în anii 2005, 2006 şi 2007, conform datelor CNS-BDJ,  se prezintă 
astfel: 
 
SURSA CNS-BDJ                                         11-09-2008 
 
CNS-BDJ                                                        11-09-2008 
                                                      - Indicatori activi - 
    Alba 
79A FONDUL CINEGETIC                                                Cod: 76 
 
  ------------------------------------------------------------------------ 
    Denumire                               UM     2005   2006         2007 
  ------------------------------------------------------------------------ 
 
5763 SUPRAFATA FONDULUI CINEGETIC - TOTAL  HA       -   583822      576868 
5765 EFECTIVELE EVALUATE DIN FONDUL        BUC.     -      -            70 
     CINEGETIC -  CAPRA NEAGRA 
5766        CAPRIOR                        BUC.     -     5226        5061 
5767        CERB COMUN                     BUC.     -     1067         889 
5768        CERB LOPATAR                   BUC.     -      130         135 
5769        IEPURELE DE CAMP               BUC.     -    15899       15247 
5770        LUP                            BUC.     -      239         224 
5771        MISTRET                        BUC.     -     1731        1615 
5772        PISICA SALBATICA               BUC.     -      413         416 
5773        RAS                            BUC.     -      136         102 
5775        URS                            BUC.     -      117         112 
5776        VIEZURE                        BUC.     -      955        1048 
5777        VULPE                          BUC.     -     2067        1954 
5778        COCOS DE MUNTE                 BUC.     -      335         287 
5779        FAZAN                          BUC.     -    12538       12035 
5780        POTARNICHE                     BUC.     -     6540        6730 
5783        CAPRIOR                        BUC.     -      174         209 
5784        CERB COMUN                     BUC.     -       20          21 
5785        CERB LOPATAR                   BUC.     -        4           2 
5786        IEPURELE DE CAMP               BUC.     -       49         504 
5787        LUP                            BUC.     -      354           8 
5788        MISTRET                        BUC.     -      171         620 
5789        PISICA SALBATICA               BUC.     -        1           3 
5793        VIEZURE                        BUC.     -      143          77 
5794        VULPE                          BUC.     -      886         769 
5795        COCOS DE MUNTE                 BUC.     -       12          11 
5796        FAZAN                          BUC.     -      583         652 
5814        POTARNICHE                     BUC.     -      123          44 
 
  ------------------------------------------------------------ 
 

2.3. Comerţ 
 
 Exporturile judeţului Alba se axează in special pe produse ale industriei uşoare. 
Analizând datele Direcţiei Regionale de Statistică Alba, în perioada de referinţa: 1 ianuarie 
- 30 aprilie 2006, industria de prelucrarea a lemnului a realizat 36.1% din exporturile 
judeţului Alba, fiind urmată de industria pielăriei şi încălţămintei(15.2%), industria 
confecţiilor textile, de blănuri şi piele (13.2%), producţia de mobilier (9.2%) şi industria 
chimică (6.6%). 
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Analizând structura exporturilor pe principalele grupe de mărfuri se remarcă o pondere 
mai mare a următoarelor grupe: lemn şi articole din lemn (35.6%), textile şi articole din 
textile (13.5%), maşini, aparate şi echipamente electrice (12.9%), încălţăminte, polarii, 
umbrele (12.0 %), mărfuri şi produse diverse, inclusiv mobilier (8.0%), produse ale 
industriei chimice (4.4%), articole din ipsos, ciment, ceramică (3.9%), piei crude, tăbăcite 
şi produse din piele (3.0%).  
 
Referitor la structura importurilor, cele mai mari ponderi în  total sunt deţinute de grupele: 
textile şi articole din textile (18.8%), maşini aparate şi echipamente electrice (16.4%), 
animale vii şi produse de origine animală (11.7%), lemn şi articole din lemn (8.1%), metale 
comune şi articole din metal (7.8%), piei crude, tăbăcite şi produse din piele (6.0%), 
mijloace de transport (5.3%), pastă din lemn (5.2%), produse ale industriei chimice (5.1%), 
încălţăminte, polarii, umbrele (5.0%), materiale plastice şi articole din materiale plastice şi 
cauciuc (3.3%).  
 
În 2005, exporturile judeţului Alba s-au cifrat la 391.793 mii EUR, înregistrând o creştere 
cu 15,5% faţă de anul 2004, iar importurile judeţului Alba s-au cifrat la 279.341 mii EUR, 
înregistrând o creştere cu 6,6% faţă de anul 2004. În perioada de referinţă 1 ian. – 30 apr. 
2006 exporturile judeţului au depăşit importurile cu 56899 mii euro (69.8%). Evoluţia 
exporturilor şi importurilor au generat solduri pozitive în creştere ale balanţei comerciale a 
judeţului Alba (ex. de la 77,3 milioane EUR în 2004 la 112,5 milioane EUR în 2005). 
 
 COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI 

mii euro 

 
2007  2008 

oct. nov. dec. ian.1) feb.1) mar.1) apr.1) mai 1) iun.1) iul.1) aug.1) sep.1) oct.2) 1.I-
31.X2) 

Total exporturi 
FOB 48513 45410 37333 41667 47791 39786 42769 41557 42363 48720 34318 43319 49874 432164 

Total importuri 
CIF 37224 35720 36447 35502 23647 30423 26888 33790 29585 29951 21240 43639 30547 305211 

Sold FOB/CIF +11289 +9690 +886 +6165 +24144 +9363 +15881 +7767 +12778 +18769 +13078 -320 +19327 +12695
3 

 

1) Date revizuite 
2) Date provizorii 

SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
 
 

2.4. Turism 
 
 Conform bazei de date (21 septembrie 2007) a Secretariatului de Stat pentru Turism, 
Direcţia Autorizare şi Control, reprezentantul zonal pentru Alba, Hunedoara şi Sibiu, din 
cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale 
(MIMMCTPL), judeţul Alba deţine 173 de structuri de primire turistică cu funcţiuni de 
cazare. Conform certificatelor de clasificare turistică eliberate, în judeţul Alba există 146 
de pensiuni (11 nu funcţionează), 8 hoteluri (unul închis), 4 vile, 2 moteluri, 8 cabane, 4 
unităţi cu camere de închiriat şi un hotel. 
 

Comparativ cu anii precedenţi, anul 2006 a însemnat pentru judeţul Alba ”anul 
promovării turistice”, fiind organizate 13 evenimente de talie naţională în judeţ. Printre 
evenimentele organizate în Alba, care au contribuit la cunoaşterea şi valorificarea 
potenţialului turistic al judeţului, se numără: Festivalul Internaţional „Lucian Blaga” (mai), 
Alba Golf Challenge (mai), Festivalul Cetăţilor Dacice (iunie), Târgul de Fete de pe 
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Muntele Găina (iulie), Târgul Naţional de Turism Rural de la Albac (septembrie), Festivalul 
de Teatru „Poveşti pentru Copii şi Oameni Mari”(octombrie) sau Festivalul de Muzică Folk 
„Ziua de Mâine” (octombrie). 
 
 SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE 
CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 

număr 

Tipuri de structuri de 
primire turistică 

2007 2008 

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ 3663 3011 4036 4083 3815 5704 4384 4945 5355 3760 4583 4555 3033 

din care:              

Hoteluri 1948 1609 2208 2641 2285 3254 2377 2676 2738 2410 3053 2848 1667 

Moteluri 103 76 95 134 100 89 94 97 87 79 114 114 60 

Vile turistice 288 282 271 348 364 481 406 428 436 254 262 486 228 

Cabane turistice 97 64 100 26 66 41 156 172 286 152 110 89 63 

Pensiuni turistice urbane 217 68 212 184 237 221 189 287 397 197 257 218 122 

Pensiuni turistice rurale 535 521 594 504 492 729 448 570 810 419 505 384 590 
 

SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
 
 ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI 
DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 
număr 

Tipuri de structuri de 
primire turistică 

2007 2008 

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ 7918 6177 8432 8178 7549 10507 10522 11767 13359 8732 9100 9378 7386 

din care:              

Hoteluri 4333 3670 5040 6084 4930 6585 5588 5690 6054 5666 6607 6100 3753 

Moteluri 168 130 171 192 166 177 192 97 93 111 152 118 148 

Vile turistice 511 500 525 623 685 967 672 806 830 564 423 764 1210 

Cabane turistice 131 80 136 32 91 54 205 270 470 186 118 146 102 

Pensiuni turistice urbane  660 215 441 376 525 387 350 517 707 393 401 530 201 

Pensiuni turistice rurale  970 913 894 556 664 1235 1048 1690 2211 1092 1083 1174 1352 
 

SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
 
 INDICELE DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE  

% 

 
2007 2008 

dec.  ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ 15,8 13,2 17,5 16,7 15,5 20,6 20,9 23,6 26,5 17,9 19,0 19,5 14,8 
 

SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
 

 
În  perioada 1.01-31.12.2008, în unităţile turistice din judeţul Alba au fost cazaţi 51264 
turişti, majoritatea în hoteluri (58,1% din total), înregistrându-se o scădere cu 5,2% faţă de 
perioada corespunzătoare din anul  2007. Numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile 
de primire turistică din judeţ, înregistrat în anul a fost de 111087 , mai mic cu 5,6% faţă de 
anul  precedent. 
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din judeţ în luna decembrie 2008 a fost de 
14,8 %,      pe ţară înregistrându-se un indice de 22,9%.  
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 NUMĂRUL DE SOSIRI  ŞI  ÎNNOPTĂRI  PE  TIPURI  DE  STRUCTURI  DE  PRIMIRE 
TURISTICĂ  ÎN  PERIOADA 1.01-31.12.2008 

                                                     
 

 Sosiri  Înnoptări  

1.01.-31.12  
2008 

În % faţă de         
1.01-31.12 

2007 
1.01-31.12  

2008 
În % faţă de         
1.01-31.12 

2007 
Total, din care: 51264 94,8 111087 94,4 
  Hoteluri 29766 89,1 65767 87,2 
  Moteluri 1139 95,7 1747 84,4 
  Vile turistice 4246 103,3 8569 125,6 
  Cabane turistice 1325 125,4 1890 115,1 
  Pensiuni turistice urbane 2589 87,8 5043 76,7 
  Pensiuni turistice rurale 6566 102,1 13912 116,4 

 SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
 
 

2.5. Forţa de muncă 
 
 Piaţa muncii din România, în general şi cea a judeţului Alba, în  particular, a suferit 
transformări majore în  contextul procesului de restructurare economică manifestate prin 
reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate, menţinerea şomajului la valori relativ 
constante (cu excepţia perioadelor de recesiune economică), dar creşterea şomajului de 
lungă durată şi – aspect cu conotaţii puternic negative – creşterea populaţiei inactive. 
Impactul fenomenelor demografice asupra evoluţiei resurselor de muncă (scăderea 
natalităţii, menţinerea mortalităţii ridicate, creşterea migraţiei externe) a fost însoţit de 
efecte economice cum ar fi restructurarea economică, recesiune care a accentuat migraţia 
urban-rural şi ocuparea în agricultura de semi-subzistenţă, dezvoltarea pieţei muncii 
informale sau constituirea unui segment important de populaţie inactivă. 
 
Din populaţia ocupată, 46,7% sunt femei. În perioada 1992-2003, populaţia ocupată a 
scăzut continuu, ca urmare a procesului de restructurare economică, dar şi a evoluţiilor 
demografice. Conform Direcţiei Regionale de Statistică Alba, în 2003, din totalul populaţiei 
judeţului, populaţia activă reprezenta 163506 persoane, dintre care, 137978 populaţie 
ocupată şi 25528 şomeri. Populaţia inactivă era alcătuită din 219241 persoane, dintre care 
65409 elevi/ studenţi, 87350 pensionari, iar restul reprezentând alte persoane inactive. La 
nivel regional, alături de judeţul Braşov, în judeţul Alba reducerea structurii demografice 
ocupate a fost foarte accentuată, generând varii şi multiple consecinţe sociale cu efecte 
negative asupra mediilor rezidenţiale locale.  
 
Pregătire profesională 
 Alba este înzestrată cu o forţă de muncă înalt calificată, în special în domeniul prelucrării 
metalelor, provenită de la fostele întreprinderi industriale de stat. Aceasta reprezintă 
capital cheie pentru atragerea investiţiilor in judeţ. O radiografie a domeniilor de calificare 
ale forţei de muncă disponibile în judeţ este următoarea: industria de maşini şi 
echipamente, industria metalurgică, chimică, a lemnului, textilă, a pielăriei şi încălţămintei, 
ceramică, extractivă şi domeniile transportului şi construcţiilor. 
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La nivelul judeţului Alba se constată în  prezent lipsa unor audituri pertinente de evaluare 
a nevoilor de instruire (iniţiere, calificare, recalificare, policalificare, specializare) a 
persoanelor adulte, apte de muncă, în  special a celor care au activat/ activează în  
industria mineritului, de armament, metalurgică, chimică etc., lipsa unei culturi a învăţării 
pe întreg parcursul vieţii, necorelarea ofertei educaţionale şi de formare profesională cu 
nevoile de pe piaţa muncii şi o cultură antreprenorială limitată. 
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Dinamica populaţiei ocupate 
 În judeţul Alba, din punct de vedere al activităţilor economice, cele mai importante 
reduceri ale populaţiei ocupate în perioada 1992-2003 au avut loc în  industria extractivă 
(55.9%), tranzacţii imobiliare (86.8%), transport, depozitare (44.7%), construcţii 31.2%. La 
nivel regional şi local creşteri ale ocupării forţei de muncă s-au înregistrat în administraţie 
publică, energie electrică, termică, gaze şi apă, sănătate şi asigurări sociale. Din punct de 
vedere al structurii de ocupare, în judeţul Alba se constată existenţa unui profil cu ocupare 
relativ ridicată în sectorul agricol (25 %) şi redus în servicii comerciale (17 %). Din punct 
de vedere al evoluţiei pieţei de muncă se constată amplificarea migraţiei externe, mai ales 
înspre ţări precum Spania, Italia, Grecia sau Irlanda, care cuprinde în special populaţia 
tânără, indiferent de nivelul de pregătire. Problema exodului de inteligenţă constituie o 
ameninţare pentru dezvoltarea viitoare a judeţului, având in vedere ca factorul 
disponibilitate este un element cheie în atragerea de investiţii. 
 
 EFECTIVUL SALARIAŢILOR - la sfârşitul perioadei 

persoane 

  
2007 2008 

dec. ian. feb. mar. apr. mai  iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ 94113 92650 93281 93794 94092 94261 94228 94333 94256 94358 94185 93568 92610 
Agricultură, vânătoare şi servicii 
anexe, Silvicultură şi Piscicultură 3477 2843 2862 2878 2887 2892 2891 2894 2892 2895 2890 2871 2842 

Industrie şi construcţii  46033 45576 45887 46139 46286 46369 46353 46404 46366 46417 46331 46028 45557 

Servicii şi alte activităţi 44603 44231 44532 44777 44919 45000 44984 45035 44998 45046 44964 44669 44211 
 

Notă: Datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile 
existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 0-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de 
activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2006 (pentru luna dec. 
2007) şi, respectiv, din anul 2007 (pentru perioada ian.-dec. 2008). 
 

SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
 
Şomaj 
  Creşterea şomajului în primii 10 ani ai tranziţiei a fost urmată de reducerea acestuia 
începând cu anul 2000, în judeţul Alba. Totuşi, rata şomajului în judeţ s-a menţinut ridicată 
(10% în 2004, 8,2% în 2005) în raport cu media regiunii Centru (7,8% în 2004) şi cu media 
pe ţară (6,3% în 2004, 5,9% în 2005). Structura după nivelul de instruire arată că 80.4% 
din şomerii înregistraţi sunt absolvenţi ai învăţământului primar, gimnazial şi profesional, 
16.4% sunt persoane cu studii liceale şi postliceale şi 3.2% persoane cu studii superioare 
(2005). În primul trimestru al anului 2007, s-a observat o tendinţă de scădere a şomajului 
în judeţ, la un procent de 6,9%. 
 
 NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI - la sfârşitul perioadei 

persoane 

 
2007 2008 

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ 10509 11086 11917 11339 10810 10212 9767 9608 9662 9858 10899 11405 12827 

Bărbaţi 5404 5970 6434 6131 5817 5421 5097 4944 4866 4887 5514 5847 6784 

Femei 5105 5116 5483 5208 4993 4791 4670 4664 4796 4971 5385 5558 6043 
Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

 
SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
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 RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT - la sfârşitul perioadei 
 

 % 

 
2007 2008 

dec. ian.  feb.  mar.  apr.  mai  iun.  iul.  aug.  sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ 5,7 6,0 6,5 6,2 5,9 5,6 5,3 5,2 5,3 5,4 5,9 6,2 7,0 

Bărbaţi 5,6 6,2 6,7 6,4 6,0 5,6 5,3 5,1 5,0 5,1 5,7 6,1 7,0 

Femei 5,8 5,8 6,3 6,0 5,7 5,5 5,3 5,3 5,5 5,7 6,2 6,4 6,9 
 

Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
 

SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
 
 
 

TABELE  STATISTICE  ŞI COMENTARII LA NIVEL DE JUDEŢ 
 

SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
 

PRINCIPALELE FENOMENE ECONOMICO-SOCIALE DIN JUDEŢUL ALBA 
- luna decembrie 2008 - 

 
Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii decembrie 2008 în judeţul Alba a fost de 
12827 persoane (reprezentând 2,8% din şomerii înregistraţi pe total ţară), mai mare cu 
1422 persoane faţă de luna anterioară şi cu 2318  persoane comparativ cu luna 
decembrie 2007. Femeile reprezentau la această dată 47,1 %  din totalul şomerilor.  
 
Numărul şomerilor neindemnizaţi  a fost de 5379 persoane, mai mic cu 10 persoane faţă 
de luna anterioară şi cu 761 persoane mai mare faţă de luna decembrie 2007. 
 
Structura după nivelul de instruire arată că 73,4 % din şomerii înregistraţi sunt absolvenţi 
ai învăţământului primar, gimnazial şi profesional, 20,3 %  sunt persoane cu studii liceale 
şi postliceale şi     6,3 % persoane cu studii superioare. 
 
Numărul şomerilor aflaţi în plată a fost de 7448 persoane (58,1 % din numărul total al 
şomerilor), mai mare cu 1432 persoane decât în luna noiembrie 2008 şi cu 1557 persoane 
decât în luna decembrie 2007. 
 
Rata şomajului (determinată prin raportarea numărului şomerilor la populaţia activă civilă 
la 1.01.2008) a fost în luna decembrie 2008 de 7,0% (faţă 6,2% în luna noiembrie 2008 şi 
5,7% în luna decembrie 2007).  În rândul femeilor, rata şomajului a fost de 6,9 % în luna 
decembrie 2008 (faţă de 6,4% în luna noiembrie 2008 şi 5,8% în luna decembrie 2007), 
iar în rândul bărbaţilor de 7,0 % în luna decembrie 2008 (faţă de 6,1% în luna noiembrie 
2008 şi 5,6% în luna decembrie 2007). Cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în 
oraşele: Cugir (1143 persoane), Alba Iulia (1075 persoane), Blaj (866    persoane), Aiud 
(642  persoane).  
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NUMĂRUL  ŞOMERILOR  PE  FORME  DE  PROTECŢIE SOCIALĂ ŞI DUPĂ  
NIVELUL DE INSTRUIRE LA  31 decembrie 2008  

 
                                                                                                                     - persoane - 

 
 
 
 
 

 
Total 

şomeri 

Din care, după nivelul de instruire: 
Primar, 

gimnazial 
şi 

profesional 

Liceal şi 
postliceal Universitar 

TOTAL ŞOMERI   12827 9414 2607 806 
        Din care : femei  6043 4017 1526 500 
-Beneficiari de ajutor de şomaj 
(75%)  

6580 4473 1797 310 

       din care : femei 3246 1996 1096 154 
-Beneficiari de ajutor de şomaj  
absolvenţi (50%)   868 93 436 339 
       din care : femei 511 38 224 249 
 - Şomeri neindemnizaţi 5379 4848 374 157 
        din care: femei 2286 1983 206 97 

 
SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
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SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
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EVOLUŢIA  LUNARĂ  A  RATEI  ŞOMAJULUI 
în perioada decembrie 2007 – decembrie 2008 

 

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

dec. ian. feb. mart. apr. mai iun. iul. aug. sept. oct. nov. dec

-%
-

total femei bărbaţi
 

        Nota: Rata şomajului din perioada decembrie 2007-august 2008 a fost recalculată cu populaţia activă civilă la 
1.01.2008  
 

SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
 
 
Câştiguri salariale 
 În luna aprilie 2006, câştigul salarial mediu brut înregistrat în  judeţ a fost de 923 lei 
(RON), mai mic cu 1.4% fata de luna martie 2006. Câştigul salarial mediu net a fost de 
697 lei (RON), cu 1.4% mai mic faţă de luna martie 2006. Faţă de câştigul salarial mediu 
realizat pe ţară, în  judeţul Alba, în  luna aprilie 2006 s-a realizat un câştig salarial mediu 
brut mai mic cu 197 lei (RON), respectiv cu 17.6% şi un câştig salarial mediu net mai mic 
cu 142 lei (RON), respectiv cu 16.9%. 
 
 CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT 

lei/persoană 

  
2007 2008 

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ 1393 1398 1285 1321 1342 1346 1384 1384 1343 1361 1471 1487 1504 
Agricultură, vânătoare şi servicii 
anexe, Silvicultură şi Piscicultură 1519 1354 1354 1248 1250 1246 1333 1358 1358 1314 1328 1451 1664 

Industrie şi construcţii *) 1269 1187 1248 1275 1304 1279 1283 1333 1296 1300 1335 1378 1406 

Servicii *) 1517 1623 1320 1377 1393 1430 1497 1442 1391 1430 1629 1602 1592 
 

*) Informaţiile privind câştigurile salariale pentru activităţile de extracţie a hidrocarburilor, poştă şi telecomunicaţii şi intermedieri 
financiare, în cea mai mare parte, sunt repartizate pe judeţe după sediul central al întreprinderii furnizoare de date. 

 
SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
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 CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NET 

lei/persoană 

  
2007 2008 

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ 1029 1033 955 980 996 995 1021 1031 1003 1019 1096 1112 1121 
Agricultură, vânătoare şi servicii 
anexe, Silvicultură şi Piscicultură 1127 1001 1006 926 931 924 989 1012 1013 987 996 1078 1233 

Industrie şi construcţii *) 943 888 932 951 975 953 956 998 971 976 1001 1038 1052 

Servicii *) 1115 1188 976 1016 1026 1048 1094 1068 1035 1067 1207 1190 1182 
 

*) Informaţiile privind câştigurile salariale pentru activităţile de extracţie a hidrocarburilor, poştă şi telecomunicaţii şi intermedieri 
 

SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
 

In luna decembrie  2008, câştigul salarial mediu brut înregistrat în judeţ a fost de 1504 lei 
(RON), cu 17 lei (RON)  mai mare decât în  luna noiembrie 2008, respectiv cu 1,1 %. 
Câştigul salarial mediu net a fost de 1121 lei (RON), cu 9 lei (RON) mai mare faţă de luna 
noiembrie 2008, respectiv cu  0,8%. 
Faţă de câştigul salarial mediu realizat pe ţară, în judeţul Alba, în luna decembrie 2008 s-a 
realizat un câştig  salarial mediu brut mai mic cu 519 lei (RON), respectiv cu 25,7% , şi un 
câştig salarial mediu net mai mic cu  368 lei (RON), respectiv cu  24,7%. 
 

INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ŞI RATA MEDIE A INFLAŢIEI 
     - procente - 

  
Decembrie 2008  

  faţă de: Anul 
2008 

faţa de 
2007 

Rata medie lunară 
 a inflaţiei, în 

perioada 
1 I – 31 XII 

 Noiembrie 
2008 

Decembrie 
2007 

 
2008 

 

 
2007 

 
TOTAL 100,23 106,30 107,85 0,5 0,5 

Mărfuri alimentare 100,52 106,02 109,22 0,5 0,7 

Mărfuri nealimentare  99,53 105,96 106,36 0,5 0,3 

Servicii 101,30 107,71 108,57 0,6 0,7 

 
SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 

 
 

 
2.6. Produs intern brut 

 
 În judeţul Alba, PIB pe locuitor în anul 2003 se situa la un nivel de aproximativ 2.331 
EUR, reprezentând 96,3% din media naţională. În ultimi ani, evoluţia PIB a fost 
îmbucurătoare, având în vedere că Alba a profitat de un proces de revitalizare, datorat in 
special investiţiilor străine directe. Conform celor mai recente date de la INS, din iunie 
2007, judeţul Alba se clasează pe locul 9 la nivel naţional din punct de vedere al valorii 
PIB pe cap de locuitor. Astfel, potrivit estimărilor Comisiei Naţionale de Statistică, PIB-ul 
pe cap de locuitor este de 4.907 de euro. 
 
Harta nr.16 PIB/ judeţe 
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financiare, în cea mai mare parte, sunt repartizate pe judeţe după sediul central al întreprinderii furnizoare de date. 

 
 

2.7. Investiţii – construcţii 
 
Investiţii străine 
 Zonele de Vest şi cea de Centru ale ţării, implicit judeţul Alba, au fost avantajate de 
poziţia lor mai apropiată de pieţele vestice şi de dependenţa lor mai redusă de sectorul 
primar. Până acum, ele au beneficiat mai mult de investiţii străine directe. În ultimii ani 
volumul investiţiilor străine a înregistrat o tendinţă de creştere în judeţ. Volumul total al 
investiţiilor străine în judeţul Alba s-a ridicat în anul 2005 la aproximativ 54,45 milioane 
EUR, reprezentând 42,1% din totalul investiţiilor realizate în judeţ în anul respectiv. În anul 
2006 investiţiile integral străine au reprezentat 36,7% din totalul investiţiilor realizate în 
judeţ. 
Investiţiile străine semnificative de capital provin din Italia ( 25,96% ), Cipru ( 24,51% ), 
Germania ( 21,6% ), Austria ( 15,7% ) şi Marea Britanie ( 5,85% ).  
Investiţii străine semnificative au fost înregistrate în următoarele domenii: industria de 
prelucrare a lemnului: Grupul Kronospan (Austria), Holzindustrie Schweighofer (Austria), 
industria mobilei: Ciatti HT Sebeş (Italia), Savini Due (Italia), industria materialelor de 
construcţii: Baumit (Austria ), Leier (Austria), industria de maşini şi echipamente: Star 
Transmission – Daimler Chrysler AG (Germania), Bosh Rexroth (Germania), SEWS 
(Sumitomo Electric Wiring Systems) ( Japonia), industria alimentara: Bergenbier – 
Interbrew Distileries (Belgia), industria chimică: GHCL Upsom (India), comerţ: Kaufland ( 
Germania ), Profi (Belgia), Spar ( Olanda ), construcţii, design pentru spaţii comerciale: 
Dula (Germania). 
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Fig. 2 Structura capitalului social dupa tara investitorului 

 
INDICII INVESTIŢIILOR REALIZATE 
 

% 

 

trimestrul corespunzător din anul precedent = 100 
2007 2008 

trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III 1) 

Investiţii - total 21,1 183,9 100,3 130,6 101,8 110,9 168,9 

din care:        

lucrări de construcţii 134,5 231,7 134,3 110,7 106,4 102,2 208,9 
utilaje (inclusiv mijloace de 
transport) 16,3 159,2 81,1 144,5 100,0 116,9 145,4 

 

1) Date provizorii 
Notă: Indicele investiţiilor realizate este calculat pe baza unei cercetări statistice selective care cuprinde toate întreprinderile cu peste 
50 de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4 – 49 salariaţi. Raportarea investiţiilor pe judeţe se face după sediul central al 
întreprinderii furnizoare de date. 
 

SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
 
 
 AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU CLĂDIRI REZIDENŢIALE  

număr 

 
2007 2008 

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

  Total judeţ 61 64 76 134 97 107 104 82 107 116 74 73 54 

 
SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 

 
 LOCUINŢE TERMINATE  

număr 

 
2007 2008 

trim. I  trim. II  trim. III  trim. IV  trim. I  trim. II  trim. III 1) 

  Locuinţe terminate 80 50 143 170 122 67 261 

mediul urban 62 42 92 126 79 24 193 

mediul rural 18 8 51 44 43 43 68 
 

1) Date provizorii 
Notă: Indicatorul "Locuinţe terminate" se referă la totalul locuinţelor finalizate în cursul trimestrului. 
 

SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
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TABELE  STATISTICE  ŞI COMENTARII LA NIVEL DE JUDEŢ 
 
SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 

 
PRINCIPALELE FENOMENE ECONOMICO-SOCIALE DIN JUDEŢUL ALBA 

- luna decembrie 2008 - 
 
 

SECTORULINVESTIŢII 
 
Investiţiile realizate în perioada 1.01-30.09 2008 şi trimestrul III 2008 , în judeţul Alba, pe 
elemente de structură au fost:   

 
 

1.01-30.09 2008 Trimestrul III 2008 
 mii lei % mii lei % 

Total investiţii 
    din care: 

381285,3 100,0 201315,6 100,0 

- lucrări de construcţii 185293,9 48,6 115138,4 57,2 
- utilaje cu şi fără montaj 139534,8 36,6 65988,0 32,8 
- mijloace de transport 47226,9 12,4 17285,3 8,6 
- alte investiţii 9229,7 2,4 2903,9 1,4 

 
În structura investiţiilor realizate, atât în trimestrul III 2008 cât şi pe cumulat 9 luni, se 
remarcă preponderenţa lucrărilor de construcţii, urmate de utilaje şi mijloace de transport . 
 

1.01-30.09 2008

36,6%

12,4% 2,4%
48,6%

Constructii Utilaje

Mijloace de transport Alte investitii
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INVESTIŢIILE REALIZATE ÎN PERIOADA 1.01-30.09 2008 

după activitatea principală a beneficiarilor de investiţii 
 

          - mii. lei preţuri curente - 
 

Activitatea Investiţii 
total 

Structura 
investiţiilor 

% 

        Din total investiţii: 
Lucrări de 
construcţii Utilaje Mijloace 

de transp. 
Alte 

chelt. 
  Total investiţii 
din care în: 

381285,3 100,0 185293,9 139534,8 47226,9 9229,7 

 - Agricultură  3139,7 0,8 1075,9 1400,1 359,2 304,5 
 - Silvicultură 341,3 0,1 - 142,4 198,9 - 
 - Industrie total, din care: 203190,8 53,3 61835,1 113703,7 24840,0 2812,0 
   - industria extractivă 3430,8 0,9 66,2 1372,6 1964,1 27,9 
   - industria  prelucrătoare 197404,2 51,8 59725,9 112094,5 22806,1 2777,7 

 - energie electrică, 
termică, gaze şi apă 2355,8 0,6 2043,0 236,6 69,8 6,4 

- Construcţii 21434,5 5,6 4101,9 11996,9 5326,1 9,6 
- Comerţ cu ridicata şi 

amănuntul, reparaţii auto 11284,1 3,0 6825,4 620,1 3563,0 275,6 

- Hoteluri şi restaurante 278,5 0,1 89,0 17,7 171,8 - 
- Transport, depozitare, 

comunicaţii 11065,3 2,9 3298,9 92,8 7670,5 3,1 

- Tranzacţii imobiliare, 
închirieri şi prestări 
servicii în intreprinderi 

17016,9 4,5 16127,0 597,9 139,2 152,8 

- Administraţie publică 76792,6 20,1 69360,0 1259,0 664,8 5508,8 
- Învăţământ 13833,8 3,6 9313,3 4493,0 27,5 - 
- Sănătate 14601,5 3,8 6164,9 4778,2 3557,2 101,2 
- Alte activităţi de 

servicii,colective şi 
personale 

8306,3 2,2 7102,6 433,0 708,6 62,1 

SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
 
In perioada 1.01-30.09 2008, cele mai mari investiţii s-au realizat în  industrie (53,3%), din 
acestea cea mai mare parte în industria prelucrătoare (51,8%). 

 
STRUCTURA INVESTIŢIILOR 

după forma de proprietate a beneficiarilor 
 

 1.01-30.09 2008 
mii lei % 

Total investiţii  
din care: 

381285,3 100,0 

- proprietate integral de stat 5122,3 1,4 
- proprietate majoritar de stat 702,0 0,2 
- proprietate majoritar privată 13888,3 3,6 
- proprietate integral privată, din care: 191437,2 50,2 
- capital integral românesc 111122,0 29,1 
- capital românesc şi străin 80315,2 21,1 
- proprietate integral străină 56202,0 14,7 
- proprietate publică 106377,3 27,9 
- proprietate cooperatistă 259,7 0,1 
- proprietate obştească 7296,5 1,9 

SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
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SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
 
 
În perioada 1.01-30.09 2008, investiţiile integral private deţin cea mai mare pondere 
(50,2%), urmate de cele proprietate publică (27,9%). 
 
Faţă de perioada corespunzătoare din 2007, valoarea investiţiilor realizate în perioada 
1.01-30.09 2008 a prezentat următoarea dinamică: 
 
Total investiţii………………………………             ………. 133,0% 
   din care: 

- lucrări de construcţii…………………………….  150,6% 
- utilaje şi mijloace de transport…………… …..  122,6% 
- alte cheltuieli de investiţii……………………  .   101,3% 

 
În trimestrul III 2008, faţă de trimestrul corespunzător din 2007, dinamica investiţiilor a fost 
următoarea:  
 

  Total investiţii……………………………………….  168,9% 
   din care: 

- lucrări de construcţii……………………  …….  208,9% 
- utilaje şi mijloace de transport………………..  145,4% 
- alte cheltuieli de investiţii………………  …….    51,2% 

1.01-30.09 2007
0,2

0,2 14,88,5
3,2

18,2 0,3

54,6

-proprietate integral de stat
 -proprietate majoritar privata
-proprietate integral privată
-proprietate integral străină
-proprietate publică
-proprietate cooperatistă
-proprietate majoritar de stat
-proprietate obştească

 

1.01-30.09 2008
1,9

50,2

27,9

14,7

0,1
3,6

1,40,2

-proprietate integral de stat
-proprietate majoritar privată
-proprietate integral privată
-proprietate integral străină
-proprietate publică
-proprietate cooperatista
-proprietate majoritar de stat
-proprietate obştească
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2.8. Sectorul IMM 

 
 Potrivit datelor furnizate de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Alba, numărul de 
firme active din judeţ era, la sfârşitul anului 2005, de 7650, din care 99% întreprinderi mici 
şi mijlocii (IMM). Prin urmare, sectorul IMM-urilor reprezintă un segment important al 
economiei judeţului. Domeniile majore în care îşi desfăşoară activitatea IMM-urile sunt 
comerţul şi industria, alte domenii de activitate care au câştigat teren fiind construcţiile, 
transportul, turismul şi activitatea de cercetare, cercetare-dezvoltare şi high tech. 
 

industrie 
16%

agricultura, silvicultur
a si pescuit

2%

constructii
8%

transport
7%

turism
6%

cercetare, dezvoltare 
si high tech

2%

comert
38%

alte servicii
21%

Fig. 3 Structura întreprinderilor active, pe domenii de activitate 

 
În judeţul Alba, sprijinul pentru afaceri este oferit în prezent atât la nivel judeţean, cât şi la 
nivel local. Mijloacele de sprijinire a afacerilor sunt în acest sens în marea lor majoritate 
instrumentele de oferire a infrastructurii (ex.: parcurile industriale şi de afaceri, terenuri 
pentru investiţii Greenfield, etc.). În judeţ există un parc industrial funcţional, la Cugir, în 
suprafaţă de 11,7 ha. Domeniile de activitate ale societăţilor care îşi desfăşoară activitatea 
în carul parcului sunt: prelucrări mecanice, prelucrarea lemnului, comerţ, construcţii, 
consultanţă tehnica, juridică, economică, prelucrarea fructelor de pădure. Alte două 
parcuri industriale la Blaj şi Aiud vor deveni funcţionale. 
 
 
 ALŢI INDICATORI 
 
 ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PARTICIPARE STRĂINĂ LA 
CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS, în luna decembrie 2008 
 
 

  
Înmatriculări de 

societăţi comerciale    
-număr- 

Valoarea capitalului social total subscris exprimat în: 

Moneda naţională                 
- mii lei - 

Valută 

Dolari SUA EURO 

  Total judeţ 8 45,2 16150,0 11101,7 

Sursa de date: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 
 

SURSA DE DATE : I.N.S. – Direcţia Regională de Statistică ALBA în Buletinul statistic lunar – DECEMBRIE 2008 
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III.DIAGNOSTIC PROSPECTIV ŞI GENERAL 
 
În urma analizei multicriteriale s-a stabilit diagnosticul prospectiv şi general, 
prezentat sintetic în planşa nr. 4.1. – STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR ŞI ZONIFICAREA 
TERITORIULUI – PROBLEME ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢI şi  în planşa nr. 4.2. – 
STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR ŞI ZONIFICAREA TERITORIULUI – PROPUNERI.  
Sinteza analizei se prezintă astfel 
 
 POTENŢIALUL ECONOMIC ŞI MODUL DE VALORIFICARE A ACESTUIA 
 

Judeţul Alba este un judeţ cu un potenţial relevant de creştere economică bazat pe 
multiple avantaje precum poziţia geografică favorabilă deschisă către pieţele UE, un relief 
variat, o cultură orientată spre dialog şi multiculturalism şi un antreprenorial deschis 
cunoaşterii şi internaţionalizării. 
 
 La realizarea potenţialului economic al judeţului conlucrează mai mulţi factori: 

* existenţa unor importante resurse ale subsolului (neferoase, gaz metan, minereuri 
nemetalifere) utilizabile ca materii prime sau combustibili; 

* condiţii naturale favorabile pentru practicarea unei agriculturi intensive; 
* forţa de muncă suficientă şi cu tradiţie în unele ramuri (minerit, prelucrarea 

lemnului, metalelor) sau agricole (viticultura, creşterea oilor); 
* reţea dezvoltată de căi de comunicaţie. 
* importante şi variate zone declarate de interes naţional. cu potenţial turistic 

deosebit ,configurate prin propunerea de zonare turistică astfel: 
- ZONA I   – ALBA IULIA – conform Legii nr.344 din 2001 pentru aprobarea  O.G. 

93 din 2000 ca obiectiv de interes naţional – cu potenţial de dezvoltare; 
- ZONA II  – VALEA SEBEŞULUI; 
- ZONA III – MUNŢII APUSENI; 
- ZONA III – VALEA TÎRNAVELOR; 
- ZONA V  – COMPLEX BALNEAR – OCNA MUREŞ.  
 

 În viitorul apropiat se prevăd extinderi pentru industrie în zona nr. I,  
Referitor la platforma industrială a oraşului Zlatna în care cea mai mare parte este 
ocupată de cele două uzine, aceasta reprezintă problema nr. 1 în ordinea priorităţilor 
pentru ecologizarea şi refuncţionalizarea zonei.. 
 
 
DEZVOLTAREA FUNCŢIUNILOR ECONOMICE 
 

Probleme şi disfuncţionalităţi privind potenţialul economic şi modul de 
valorificare a acestuia 

  
 Valorificarea potenţialului economic cunoaşte o diferenţiere zonală la nivelul judeţului 
caracterizată prin concentrarea în zona culoarului Mureşului a majorităţii activităţilor 
industriale, populaţiei urbane şi în general un grad superior de echipare tehnică. Restul 
judeţului dar în special în zona Munţilor Apuseni ridică probleme economico-sociale 
complexe (de echipare, demografice, poluare) şi poate fi considerată ca sensibil rămasă 
în urma restului judeţului. 
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 INDUSTRIA 
 
Economia judeţului Alba este predominant orientată spre sectorul serviciilor şi al industriei, 
in special industria uşoară. 
 În măsura în care dezvoltarea unei zone depinde aproape în exclusivitate de un 
centru industrial monofuncţional, acest lucru devine disfuncţionalitate atunci când 
activitatea economică este sistată din diferite motive. Spre exemplu extracţia de minereuri 
atrage o mare parte din forţa de muncă masculină din Munţii Apuseni. În cazul în care  
 
Această activitate a încetat, pot apărea grave probleme sociale neexistând ramuri 
complementare care să preia excedentul de forţă de muncă (ex. Zlatna, Abrud, Roşia 
Montană). Aceeaşi situaţie este şi în cazul oraşelor specializate pe o singură industrie (ex. 
Cugirul). 
 Exploatarea intensă şi îndelungată a zăcămintelor minerale generează probleme 
conflictuale legate de vecinătatea întreprinderilor miniere cu habitatul  (ex.. Roşia 
Montană, Baia de Arieş, Almaşu Mare, Roşia Poieni, Ocna Mureş). 
 Aceste întreprinderi sunt şi cele care produc poluarea mediului înconjurător. Acest 
fenomen se datorează în cele mai multe cazuri tehnologiilor depăşite, utilajelor uzate fizic 
şi moral, procedeelor tehnice poluante, neperformante, neeficiente (ex. Roşia Montană,  
Ocna Mureş) dar şi nepăsării oamenilor (deşeuri metalice aruncate în p. Ardeu la Almaşu 
Mare, deşeuri de lemn aruncate direct în Arieş la Albac, Avram Iancu, Gârda de Sus). 
 Tot legat de tehnologiile depăşite, utilaje uzate se constată şi o scădere generală a 
volumului producţiei în ultimii ani. În general problema retehnologizării se pune în întreaga 
industrie a judeţului, puţine fiind unităţile industriale noi apărute în judeţ după 1989 şi care 
să beneficieze de o tehnologie nouă. 
 În lipsa unor investitori de marcă străini care întârzie să apară în judeţ se simte o 
lipsă a stimulării întreprinderilor mici şi mijlocii ce pot prelucra resurse locale (prelucrarea 
lemnului, olărit, ţesături, împletituri din nuiele, etc). 

 
Comerţ 
Exporturile judeţului Alba se axează in special pe produse ale industriei uşoare. 
 
Sectorul IMM 
Potrivit datelor furnizate de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Alba, numărul de 
firme active din judeţ era, la sfârşitul anului 2005, de 7650, din care 99% întreprinderi mici 
şi mijlocii (IMM). Prin urmare, sectorul IMM-urilor reprezintă un segment important al 
economiei judeţului. Domeniile majore în care îşi desfăşoară activitatea IMM-urile sunt 
comerţul şi industria, alte domenii de activitate care au câştigat teren fiind construcţiile, 
transportul, turismul şi chiar activitatea de cercetare, dezvoltare şi high tech. 
    Investiţii străine semnificative au fost înregistrate în următoarele domenii: industria de 
prelucrare a lemnului: Grupul Kronospan (Austria), Holzindustrie Schweighofer (Austria), 
industria mobilei: Ciatti HT Sebes (Italia), Savini Due (Italia), industria materialelor de 
construcţii: Baumit (Austria ), Leier (Austria), industria de maşini şi echipamente: Star 
Transmission – Daimler Chrysler AG (Germania), Bosh Rexroth (Germania), SEWS 
(Sumitomo Electric Wiring Systems) ( Japonia), industria alimentara: Bergenbier – 
Interbrew 
Distileries (Belgia), industria chimică: GHCL Upsom (India), comerţ: Kaufland ( Germania 
), Profi (Belgia), Spar ( Olanda ), construcţii, design pentru spaţii comerciale: Dula 
(Germania). 
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ANALIZA SWOT 
 
Puncte tari  
 Atitudine pozitivă a administraţiilor publice locale faţă de investitori  
 Resurse naturale numeroase 
 Existenţa unor investiţii străine în unităţi de producţie şi servicii  
 Meşteşuguri tradiţionale artizanale axate pe prelucrarea resurselor locale-lemn, argilă, 

piele etc. 
 Potenţial natural favorizat pentru dezvoltarea unor activităţi industriale 
 Poziţia geografică la intersecţia principalelor artere de circulaţie rutieră (drumurile E81 

şi E68) şi feroviară, care facilitează mobilitatea unor fluxuri de bunuri, servicii, mobilităţi 
umane şi informaţii 

 Existenţa unei infrastructuri de producţie, racordată la utilităţi 
 Tendinţa de creştere a numărului IMM-urilor şi a microîntreprinderilor 
 Judeţ situat în zona centrală a României, cu legături directe cu 8 judeţe din 4 Regiuni 

de dezvoltare 
 Lansarea site-ului www.investalba.ro 
 
Puncte slabe 
 Utilaje în mare parte învechite, management şi marketing neperformante în unele 

cazuri 
 Multe întreprinderi sunt cuprinse în procedura de faliment sau conservare 
 Existenta unor oraşe şi aşezări rurale mono-industriale de exploatări miniere în zona 

montană (Abrud, Zlatna, Baia de Arieş, Câmpeni, Bucium, Almaş, Poşaga, Sohodol, 
Bistra, Sălciua, Lupşa etc.) 

 Zona are probleme majore de restructurare/ închidere a industriei miniere (toate 
exploatările miniere din judeţul Alba sunt afectate de acest demers) 

 Zona are probleme diverse din restructurarea industriei metalurgice (Aiud, Zlatna, 
Cugir) şi chimice (Ocna Mureş) 

 Centrele mono-industriale precum Abrud, Zlatna, Aiud au posibilităţi reduse de 
diversificare industrială; se manifestă un şomaj îngrijorător, mult peste media ţării şi un 
indice ridicat de sărăcie 

 Reconversie dificilă a industriei militare (Cugir)  
 Acces dificil în unele aşezări umane din zona Munţilor Apuseni, ca urmare a reliefului  
 Sectorul cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic şi inovare în declin cu număr redus 

de personal, iar în cadrul întreprinderilor economice aceste servicii sunt slab dezvoltate 
sau inexistente 

 Relaţiile de colaborare dintre cercetarea universitară şi sectorul economic sunt slab 
dezvoltate 

 Sprijin insuficient (consultanţă şi finanţare) pentru iniţierea afacerilor de către 
persoanele neocupate în muncă 

 Serviciile de consultanţă în domeniul afacerilor sunt slab dezvoltate 
 Lipsa Internaţionalizării 
 
Oportunităţi 
 Poziţia avantajoasă a judeţului în raport cu proiecte europene de investiţii în domeniul 

rutelor de tranzit, bunuri şi persoane (Culoarul pan-european) Polul Alba Iulia-Sebeş 
 Programele UE de finanţare a infrastructurii de afaceri 
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 Prezenţa unui număr relativ mare de investitori străini în judeţ poate atrage alte 

investiţii 
 Datorită profilului de activitate, unele întreprinderi pot avea şansa de a reveni pe piaţă 

(produse textile, ceramice, materiale de construcţii) 
 Crearea unui incubator de afaceri în Alba Iulia - Business Center Regional 
 Dezvoltarea sectorului de cercetare-inovare şi a colaborării dintre Universitate, centre 

de cercetare-mediu de afaceri 
 
Riscuri 
 Orientarea unor investiţii străine şi autohtone înspre alte judeţe, în funcţie de condiţiile 

şi facilităţile oferite, în special în industria prelucrătoare 
 Politica agresivă a altor judeţe de a atrage investitori 
 Amplificarea problemelor sociale generate de restructurarea marilor întreprinderi de 

stat prin disponibilizări (Aiud, Cugir, Abrud, Baia de Arieş, alte localităţi miniere din 
zona Munţilor Apuseni şi Ocna Mureş) 

 
 

AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE  RURALĂ 
 
. Agricultura 
 Având în vedere condiţiile pedoclimatice specifice, se poate afirma că agricultura 
judeţului are un profil complex în care predomină producţia vegetală (grâu, porumb, 
cartofi, viţa de vie) care reprezintă peste 64% din producţia globală agricolă iar producţia 
animală (taurine, ovine, porcine) reprezintă 36%. 
 Disfuncţionalităţile legate de agricultură constau în insuficienta valorificare a 
terenurilor agricole, ocuparea neraţională a terenurilor de calitatea I-a cu activităţi 
neproductive, ocuparea într-o proporţie mare a resurselor de muncă în agricultură. 

A. Diminuarea potenţialului productiv al terenului s-a datorat unor fenomene grave 
precum: 

a) eroziunea solului ce apare pe zone mai mari sau mai restrânse pe toată valea 
Mureşului, Târnavelor şi în podişul Secaşelor. De-a lungul anilor s-au executat 
lucrări de combatere care necesită periodic a fi întreţinute.  

b) alunecări de teren sunt frecvente pe teritoriul judeţului şi afectează, în cea mai 
mare măsură, depozitele deluviale din zonele colinare (Podişul Târnavelor, 
Podişul Secaşelor, etc ); 

c) zonele potenţial inundabile scot din circuitul agricol suprafeţe întinse de teren din 
albiile râurilor Mureş, Târnave, Arieş şi Ampoi; 

d) defrişările şi despăduririle executate după 1989 în zona alpină şi subalpină a 
masivului Muntele Mare au condus la distrugere                                                                                                                             
a vegetaţiei spontane instalându-se o vegetaţie secundară cu valoare economică 
redusă; 

e) radioactivitatea provenită de la zăcămintele subsolului în zona Arieşeni - Galbena 
afectează atât terenul cât şi apa şi atmosfera din jur; 

f) depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere poluează mediul înconjurător 
afectând suprafeţe de teren agricol de cele mai multe ori mai întinse decât este 
necesar. La comune se utilizează ineficient şi necontrolat mari suprafeţe de teren; 

g) haldele de steril de la Roşia Montană, Gura Roşiei, Roşia Poieni, Baia de Arieş, 
Galbena, Almaşu Mare, determină plasarea acestor terenuri în categoria celor ce 
prezintă disfuncţionalităţi atât pentru viaţa economică, socială cât şi pentru 
conservarea mediului; 



             ACTUALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN ALBA  
VOLUMUL VI 

STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR ŞI ZONIFICAREA TERITORIULUI 

Copyright © 2011 PROIECT Alba S.A. – IHS România S.R.L. Pagina nr…54 

h) depozitele temporare pentru rumeguşul rezultat de la centrele de prelucrare a 
lemnului de la Avram Iancu, Albac, Gârda de Sus, Câmpeni, Petreşti scot din 
circuitul agricol întinse suprafeţe de teren; 

i) deşi carierele de suprafaţă de la Roşia Poieni, Roşia Montană, Poiana Aiudului au 
scos din circuitul agricol mari suprafeţe de păşuni şi fâneţe, nu se constată la 
agenţii economici nici o preocupare pentru redarea în circuitul agricol sau turistic a 
acestor terenuri. 

 B. Diminuarea suprafeţei agricole prin ocuparea neraţională a terenurilor de cal. I cu 
activităţi neagricole. În ultimul timp au apărut clădiri neautorizate pe terenurile foştilor 
proprietari (profitându-se de unele slăbiciuni ale cadrului legislativ) în afara intravilanului 
unor localităţi ca Alba Iulia şi Sebeş. De asemeni de-a lungul arterelor de circulaţie a 
apărut tendinţa extinderii intravilanului unor localităţi. În zona de munte există case de 
vacanţă neautorizate. 
 C. Ocuparea într-o proporţie foarte mare (peste 85%) a forţei de muncă în agricultură 
constituie o disfuncţionalitate majoră a unor zone atunci când fenomenul se generalizează 
pe areale mai întinse. Se conturează zone mai compacte în zona montană unde există 
terenuri arabile, vii şi livezi dar şi unde există preocupări legate de silvicultură şi păşunat. 
Sunt ocolite localităţile unde se desfăşoară activităţi extractive sau de prelucrare a 
resurselor solului şi subsolului şi zonele orăşeneşti şi limitrofe acestora. 
 În afara problemelor menţionate populaţia a cărei ocupaţie de bază este agricultura 
în special în Munţii Apuseni se mai confruntă cu următoarele probleme: 

* scăderea fertilităţii terenurilor datorită degradărilor a condus la reorientarea în timp a 
culturilor de la cereale la fâneţe sau de la cereale (în special porumb) la plante 
tehnice (cartoful); 

* agricultura nu reuşeşte să ofere resurse de subzistenţă necesare nivelului de trai din 
cauza lipsei de mijloace mecanizate şi insuficienţei îngrăşămintelor; 

* valorificarea producţiei agricole este deficitară din cauza acceselor, condiţiilor de 
transport deficitare şi a lipsei acute de puncte de colectare. 

 
 Silvicultura şi economia forestieră 
 Fondul forestier al judeţului este o ramură a sectorului primar cu o contribuţie 
deosebită în menţinerea sistemului socio - ecologic al zonei. 
 Disfuncţionalităţile apărute în administrarea fondului forestier sunt legate de: 

* diminuarea fondului forestier prin defrişări şi despăduriri datorate atât exploatărilor 
miniere din zonă (Roşia Poieni, Roşia Montană, ş.a.) cât şi prin exploatarea 
neraţională a pădurilor particulare; 

* pădurile slab productive care sunt prezente mai cu seamă în zona de acţiune a 
poluării de la Zlatna; 

* extinderea suprafeţelor de pajişti în defavoarea suprafeţei împădurite legată de 
acelaşi fenomen. 

 Probleme deosebite mai sunt create de: 
* lipsa accesibilităţii pe toată suprafaţa fondului forestier; 
* lipsa sistematizării ariilor protejate în relaţia cu turismul; 
* slaba mediatizare a activităţii din silvicultură; 
* lipsa informatizării şi monitorizării F.F.; 
* lipsa unei legislaţii unice şi coerente (codul silvic, lege pentru protecţia personalului, 

servicii silvice judeţene pentru pădurile particulare, ş.a.); 
* regresul meşteşugurilor tradiţionale legate de valorificarea lemnului. 

 
Viziunea: 
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Viitorul judeţului Alba este dorit ca o acţiune de succes în coordonarea economiei rurale şi 
a cadrului construit şi natural, care se desfăşoară în comunităţi competente, implicate 
activ în atragerea şi menţinerea resurselor umane calificate. 
Ce este bun pentru natură este bun şi pentru locuitorii, vizitatorii şi oamenii de 
afaceri din zona rurală a judeţului Alba! 
 

ANALIZA SWOT 
 
Agricultura şi dezvoltarea rurală au următoarele caracteristici: 
 
Puncte tari 
Sector agricol 
 Climat favorabil culturilor agricole 
 Resurse de teren agricol cu bonitate ridicată 
 Varietate de culturi agricole şi produse zootehnice 
 Existenţa de producţii agricole animale apreciabile 
 Existenţa unor lideri locali în domeniul vinificaţiei şi al produselor lactate 
 Existenţa de programe de împădurire integrală şi completări, prin ROMSILVA, Direcţia 

Silvică Alba Iulia 
Dezvoltarea rurală 
 Patrimoniu natural şi cultural 
 Existenţa a 25 de rezervaţii complexe, 5 peisagistice, 28 geologice, 23 speologice, 2 

paleontologice, 10 botanice şi 89 de specii de faună şi floră 
 Structură rurală variată, din punct de vedere arhitectural, cultural, economic, topografic 
 Existenţa unor lideri în turismul montan 
 Existenţa de 6 subregiuni create în cadrul axei LEADER 
 Existenţa de asociaţii între unităţi teritorial administrative, urban-rural, în scopul 

dezvoltării durabile 
 
 
 Existenţa de terenuri libere, pentru noi investiţii, însumând 2.665,6 hectare din care 

peste 50 % echipate edilitar (energie electrică, apă, canalizare, gaz natural) 
 
Puncte slabe 
Sector agricol 
 Legislaţia în vigoare nu încurajează formele juridice ale exploataţiilor agricole care 

practică o evidenţă contabilă 
 Lipsa unei practici eficace de diseminare a informaţiilor privind condiţiile pe care 

agricultura trebuie să le îndeplinească în condiţiile aderării României la Uniunea 
Europeană 

 Lipsa de practică la nivelul agenţiilor economici cu activitate agricolă în elaborarea 
planurilor de afaceri şi de marketing 

 Probleme în realizarea unor lanţuri între producător şi industria alimentară 
 Dezvoltarea rurală 
 Calitatea precară şi insuficienţa infrastructurii de bază, utilităţi ţi servicii publice 
 Aspecte de mediu generate din gestionarea defectuoasă a deşeurilor 
 Poluarea râurilor/terenurilor din activităţi miniere/industriale 
 Depopularea unor zone, lipsa de posibilităţi pentru menţinerea populaţiei tinere în 

zonele rurale 
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Oportunităţi 
Sector agricol 
 Găsirea unei nişe specifice culturilor agricole ale judeţului 
 Idem pentru zootehnie 
 Existenţa instrumentelor de finanţare europene 
 Parteneriate la nivel regional pentru consolidarea produselor locale 
 Susţinerea sectorului turistic din regiune 
Dezvoltarea rurală 
 Existenţa instrumentelor de finanţare europene 
 Dezvoltarea agro - turismului 
 Atragerea de activităţi economice non-agricole 
 
 
Pericole 
Sector agricol 
 Competiţia europeană în cadrul Politicii Agricole Comunitare 
 Riscuri naturale (inundaţii, secetă) 
 Lipsa de pregătire pentru accesarea fondurilor structurale 
 Locuri de muncă în sectorul agricol în Statele Membre  
Dezvoltarea rurală 
 Lipsa de pregătire pentru accesarea fondurilor structurale 
 Apariţia unor noi activităţi economice cu costuri ridicate de mediu şi fără beneficii 

sociale în folosul comunităţii (ex. microregiunea Roşia Montană) 
 Părăsirea zonei rurale de către tineri, motivată de lipsa de atractivitate socială şi 

economică a vieţii rurale 
 
 

TURISM 
 

ANALIZA SWOT 
 
Puncte tari 
 Resurse naturale şi antropice (istorice şi culturale) favorizante pentru dezvoltarea 

economică a judeţului Alba bazată pe turism 
 Posibilitatea de practicare multiformă a turismului; semnalizarea obiectivelor turistice 

îmbunătăţită (în aprox. 70 din cele 93 de rezervaţii) 
 Posibilitatea de acces la atracţiile turistice judeţene 
 Potenţial etnografic, cultural şi de tradiţii foarte ridicat 
 Potenţial ridicat pentru înfiinţare de noi staţiuni turistice şi noi investiţii 
 Serviciul Salvamont dezvoltat 
 Deschiderea a 3 din cele 5 Centre de Informare şi Dezvoltare Turistică preconizată 

pentru anul 2007 
 Există un logo al judeţului şi o pagină web: www.turismalba.ro 66 expoziţii etnografice 

pe teritoriul judeţului 
 Existenţa multor evenimente anuale de talie naţională în judeţ 
 
Puncte slabe 
 Drumuri de acces lungi şi greu de întreţinut 
 Existenţa unor zone industriale dezafectate, clădiri inadecvate 
 Slabă amenajare peisagistică a drumurilor 
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 Infrastructura de cazare şi servicii aferente slab dezvoltată, mai ales în mediul urban 
 Promovare turistică la nivel judeţean, regional, naţional şi internaţional insuficientă 
 Slabă reţea de informaţii turistice la nivel judeţean 
 Insuficienţa personalului calificat pentru a asigura servicii turistice de calitate 
 Serviciile conexe turismului (ghizi, închirieri echipamente etc.) insuficient dezvoltate 
 Lipsa organizării profesioniste a circuitelor turistice 
 Număr redus de staţiuni turistice 
 Capacităţi turistice existente exploatate doar pe perioada verii, deşi există potenţial şi 

pentru practicarea sporturilor de iarnă 
 
Oportunităţi 
 Atragerea de investitori de marea anvergură în turism 
 Implicarea unor autorităţi locale pentru înfiinţarea şi/sau reabilitarea de staţiuni turistice 

şi balneoclimaterice – Arieşeni, Albac, Şugag, Ocna Mureş, Valea Sebeşului 
 Elaborarea unor studii de fezabilitate pentru dezvoltarea turismului, a meşteşugurilor şi 

a altor activităţi specifice în zonele rurale ale judeţului Alba 
 Fonduri europene pentru realizarea de pensiuni 
 
Riscuri 
 Construcții “parazit” care nu se încadrează în genul arhitectural local 
 Practicarea unui turism necontrolat cu posibilitate de afectare a cadrului natural şi 

antropic 
 Riscul pierderii unor tradiţii şi obiceiuri populare 
 Economia subterană, practicarea turismului de slabă calitate 
 Poluarea 
 
 

PRIORITĂŢI ÎN REVITALIZAREA ECONOMICĂ 
 
 Aceste aspecte sunt legate de: 

* valorificarea superioară a resurselor existente ce au eficienţă imediată în domeniul: 
 agriculturii prin redarea în circuit a unor suprafeţe de teren prin lucrări de 

combatere a eroziunii solului în zona Târnavei Mici; 
 o mai bună valorificare a rezultatelor muncii mai ales în zona montană unde 

centrele de colectate a produselor agricole şi de prelucrare a acestora sunt 
insuficiente; 

 în industrie retehnologizarea proceselor de prelucrare a materiilor prime în 
industria extractivă; 

 în silvicultură; 
 în turism prin extinderea agroturismului în zona Munţilor Apuseni şi Şureanu. 

* diversificarea activităţilor economice mai ales în domeniul serviciilor spre exemplu 
prin agroturism sau prin reactivarea unor vechi ocupaţii astăzi aflate în declin 
(prelucrarea lemnului, olărit, ţesături, pictură pe sticlă ş.a.); 

* orientarea investiţiilor noi către zonele defavorizate care se caracterizează prin 
exces de forţă de muncă şi un nivel mai scăzut de dotare tehnico-edilitară care ar 
conduce la reţinerea populaţiei active în zonă; 

* îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor acestor zone prin finalizarea acţiunii 
de electrificare a satelor neelectrificate, modernizarea drumurilor în special 
accesele către satele cele mai izolate, alimentarea cu apă, precum şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de transport, învăţământ, asistenţă sanitară; 
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* eliminarea surselor de poluare a aerului, apei şi solului. 
 
În urma analizei multicriteriale s-a stabilit diagnosticul prospectiv şi general  şi în 
conformitate cu STRATEGIA DE AMENAJARE A TERITORIULUI din secţiunea  VII a 
prezentului studiu, se propun următoarele obiective, politici, programe şi proiecte 
pentru acest domeniu  
 
 

VIZIUNE ŞI OBIECTIVE GENERALE  
 
 Viziunea de dezvoltare 
 
„Natura şi Tehnologie” 
 
Prin celebrarea unui agregat de valori şi de idei ale comunităţilor urbane şi rurale, viziunea 
de dezvoltarea a judeţului Alba facilitează schimbul şi înţelegerea diverselor grupuri 
sociale, culturale şi economice precum şi atragerea de vizitatori şi afaceri.  
 
Viziunea de dezvoltare a judeţului Alba nu poate fi formulată în afara oportunităţile pe care 
integrarea României în Uniunea Europeană le oferă prin  creşterea interesului investiţional 
către România, prin îmbunătăţirea nivelului echipării teritoriului şi a consolidării 
infrastructurii economice şi sociale.  
 
Conţinutul viziunii de dezvoltare răspunde schimbărilor care au loc în prezent în dinamica 
spaţială, economică şi socială a judeţului şi este consolidat prin coordonarea obiectivelor 
comunităţilor locale în strategiile regionale, naţionale şi europene în scopul:  
 
1. asigurării creşterii economice teritoriale pe termen mediu şi lung,  
2. combaterii disparităţilor sociale şi teritoriale şi  
3. conformării progresive cu standardele de mediu pe care România va trebui să le 
atingă în totalitate în 2017.  
 
Viziunea de dezvoltare proiectează pentru anul 2020 teritoriul unor comunităţi 
creative ale căror idei şi valori comune vor genera:  
 

1. Un pol de concentrare economică, în regiunea Centru, dominat de activităţi 
productive nepoluante (zone de transfer şi parcuri tehnologice) şi turism de afaceri, 
cultural şi agro - turism; 

 
2. Un loc de viaţă confortabil, într-un mediu curat; 

 
3. O destinaţie atractivă în peisajul multicultural european prin variate moduri de 

expresie: limbă, muzică, arhitectură, arheologie, istorie etc. 
 
In mod specific, viziunea de dezvoltare va avea implicaţii diferenţiate pentru mediul urban 
şi cel rural, urmărind atât eliminarea disparităţilor teritoriale din punct de vedere al gradului 
de confort şi echipării cu infrastructură cât şi atingerea unei coeziuni sociale, şi a unei 
competitivităţi economice.  
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 Obiective generale 
 
„Crearea de beneficii economice şi sociale pentru comunităţile locale” 
 
Poziţionarea judeţului Alba în competiţia regională solicită cunoaştere în organizarea 
teritoriului prin coordonarea oportunităţilor de investiţii, cunoaştere în capacitarea 
interesului comunităţii pentru susţinerea proiectelor de investiţii, cunoaştere în formarea şi 
motivarea forţei de muncă locale pentru crearea de plus valoare pe piaţa de muncă a 
judeţului  şi cunoaştere în promovarea valorilor naturale şi culturale locale pentru 
asigurarea unei dezvoltări durabile.  
Obiectivele strategice de dezvoltare durabilă se împart în trei categorii: 
 
A. Obiectiv strategic de dezvoltare spaţială; 
 
B. Obiective sectoriale referitoare la aspectele de management legate de infrastructura de 
transport, echipare edilitară, infrastructura de educaţie şi sănătate, infrastructura 
economică, de mediu, precum şi de management public; 
 
C. Obiective specifice pentru comunităţi urbane şi rurale. 
 
A.   Obiectivul strategic de dezvoltare spaţială  
 
Parteneriat in amenajarea teritoriului prin asigurarea accesului egal la infrastructură 
şi cunoaştere, şi management prudent privind patrimoniu natural şi cultural 
 
Consolidarea unui sistem teritorial policentric, atractiv şi competitiv nu poate avea loc în 
afara colaborării şi coordonării instrumentelor de planificare şi a programelor de investiţii 
de capital pe (1). Coridoare de dezvoltare şi (2) Poli de dezvoltare în judeţ. Harta nr. 
prezintă configuraţia de cooperare teritorială după cum urmează: 
 
A1. Coridor economic interjudeţean 
Coridorul economic Alba Iulia – Aiud - Blaj în cadrul formelor de asociere comunitară 
urban-rural înfiinţate: Asociaţia Intercomunală de Dezvoltare Alba Iulia (AIDA), 
Subregiunea Sebeş, Microregiunea Blaj. 
 
Scopul dezvoltării acestui coridor este determinat de necesitatea existenţei în judeţ a unui 
consorţiu de dezvoltare economică de tip parcuri industriale şi logistice, care să fructifice 
(1). Existenţa infrastructurii de transport rutier şi feroviar, cu legături către judeţele Cluj, 
Mureş, Sibiu, Hunedoara (2). Existenţa de terenuri libere (3). Existenţa unei infrastructuri 
edilitare. 
Atingerea unei coordonări teritoriale solicită acţiuni privind: 
 
1-Reactualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale unităţilor teritorial administrative 
aflate pe coridorul Sebeş-Alba Iulia – Aiud - Blaj şi a Planurilor Urbanistice Zonale in 
zonele de contact între municipii – oraşe - comune. 
 
2-Intocmirea planurilor de management al patrimoniului aflat în proprietate publică 
(terenuri şi clădiri) pentru fiecare din unităţile administrativ teritoriale aflate pe coridorul 
Sebeş-Alba Iulia – Aiud - Blaj. 
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3-Realizarea planurilor de zonare fiscală în coordonare cu Planurilor Urbanistice Generale 
ale unităţilor administrativ teritoriale aflate pe coridorul Sebeş-Alba Iulia – Aiud - Blaj. 
 
4-Pregătirea planurilor de acţiune locală pentru axa prioritară 1 din Programul Operaţional 
Regional pentru fiecare din unităţile administrativ teritoriale urbane aflate pe coridorul 
Sebeş-Alba Iulia – Aiud - Blaj. 
 
5-Realizarea, publicarea şi ţinerea la zi a unui „Ghid pentru Investitori” pentru acest 
coridor, cu precizarea ofertei de teren, regulamentul urbanistic, preţul şi procedurile privind 
avizarea/aprobarea investiţiilor private. 
 
A2. Pol de dezvoltare urbană 
Zona de Cooperare Urbană Abrud - Câmpeni ca parte a Subregiunii Apuseni, (Arieşeni, 
Gârda, Scărişoara, Albac, Horea, Poiana Vadului, Vadu Moţilor, Vidra, Avram Iancu, 
Sohodol, Ciuruleasa, Bistra, Câmpeni, Abrud, Baia de Arieş, Lupşa). 
 
Scopul acestei cooperări teritoriale este legat preponderent de creare a unui pol de 
dezvoltare în Munţii Apuseni prin (1). Revitalizare economică a zonelor urbane cu 
economii neperformante şi poluante şi (3). Îmbunătăţirea indicatorilor de definire a 
localităţilor după rang, prin planificarea eficientă a infrastructurii utilităţilor şi serviciilor 
sociale şi a măsurilor de protecţie a mediului. 
 
Atingerea unei coordonări teritoriale solicită acţiuni privind: 
 
6-Realizarea planului de amenajare a teritoriului intercomunal şi interorăşenesc (PATICO) 
pentru teritoriul format din unităţile administrativ teritoriale Abrud - Câmpeni şi comunele 
aflate la limita lor administrativ teritorială. 
 
7-Formularea de proiecte comune eligibile pentru investiţii propuse în PATICO, pentru 
instrumentele financiare ale Uniunii Europene. 
 
8-Constituirea unui grup de management al ciclurilor de proiect la nivel PATICO în scopul 
accesării fondurilor structurale. 
 
9-Pregătirea planurilor de acţiune locală în oraşele Abrud şi Câmpeni pentru axa prioritară 
1 din Programul Operaţional Regional. 
 
A3. Pol de dezvoltare rurală 
Comuna Arieşeni ca parte a Subregiunii Apuseni, (Arieşeni, Gârda, Scărişoara, Albac, 
Horea, Poiana Vadului, Vadu Moţilor, Vidra, Avram Iancu, Sohodol, Ciuruleasa, Bistra, 
Câmpeni, Abrud, Baia de Arieş, Lupşa). 
 
Scopul promovării acestui pol în domeniul turistic este justificat prin  dezvoltarea orizontală 
a lanţului de servicii generate/solicitate de turism în favoarea comunelor învecinate. 
 
A4. Zonă de dezvoltare turism de nişă 
Zona Munţilor Sebeş (proiectul Poarta Raiului) 
 
Scopul dezvoltării zonei este justificată de promovare unui produs turistic care să 
constituie pentru judeţul Alba un factor competitiv în piaţa turismului montan european. 
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B.   Obiective sectoriale  
 
Strategia de dezvoltare se susţine pe o reţea integrată urban-rural de obiective sectoriale 
care răspund aspectelor de management identificate anterior şi care vor fi continuate prin 
(1). Programul judeţean de politici – programe - proiecte şi (2). Programul Operaţional 
Regional şi Programele Operaţionale Sectoriale 2007-2013. 
 
B1. Domeniul Reţeaua de transport  
 Obiectiv 1: Creşterea accesibilităţii teritoriului judeţean către coridoarele de 

transport europene şi naţionale, coroborată cu creşterea mobilităţii între unităţile 
administrativ teritoriale componente.  

 
B2. Domeniul Echiparea teritoriului 
 Obiectiv 2: Reducerea disparităţilor teritoriale prin îmbunătăţirea infrastructurii 

utilităţilor şi a serviciilor publice de bază 
 
B3. Domeniul Competitivitate economică 
 Obiectiv 3: Susţinerea creşterii economice 

 
B4. Domeniul Patrimoniu natural 
 Obiectiv 4: Asigurarea condiţiilor de prezervare, de reabilitare şi de extindere a 

patrimoniului natural existent. 
 
B5. Domeniul Patrimoniul cultural  
Obiectiv 5: Identificarea formelor de valorificare, protejare şi promovare a specificităţii 
patrimoniului cultural judeţean, tangibil şi intangibil, în peisajul cultural european. 
 
 
C.   Obiective specifice  
 
Teritoriul judeţului Alba are, pentru dezvoltarea sa, obiective strategice specifice zonelor 
rurale şi zonelor urbane formulate după cum urmează: 
 
C1. Obiective de dezvoltare a unităţilor administrative urbane (municipii, oraşe) 
 Obiectivele strategice acoperă aspecte legate de creşterea competitivităţii economiei 
urbane în sensul atragerii de noi investiţii private, cât şi aspectele privind furnizarea de 
servicii/utilităţi publice de calitate la preţuri accesibile: 
 
Obiectiv Urban 1:  
 Valorificarea oportunităţilor de dezvoltare a cercetării, infrastructurii urbane şi 

tehnologiei. 
  
Obiectiv Urban 2:  
 Asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la serviciile oraşului. 

  
Obiectiv Urban 3:  
 Păstrarea echilibrului dintre activităţile economice şi patrimoniul cultural şi natural. 
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C2. Obiective de dezvoltare a unităţilor administrative rurale (comune): 
 
 Din punctul de vedere spaţial judeţul Alba are trei obiective strategice de dezvoltare a 
comunităţilor rurale, obiective ce susţin creşterea competitivităţii economice, a 
competenţei comunităţilor şi a calităţii vieţii:  
 
Obiectiv Rural 1:  
 Promovarea creşterii economice prin asigurarea condiţiilor de accesibilitate şi 

mobilitate 
  
Obiectiv Rural 2:  
 Consolidarea capacităţii de conducere a comunităţilor locale 

 
Obiectiv Rural 3:  
 Completarea accesului la serviciile de sănătate  

 
Obiectiv Rural 4:  
 Dezvoltarea serviciilor de educaţie 

 
Obiectiv Rural 5: 
 Ridicarea nivelului de echipare cu utilităţi de bază a zonelor rurale  

 
Obiectiv Rural 6:  
 Păstrarea echilibrului dintre activităţile economice şi mediul natural. 

 
 

POLITICI – PROGRAME – PROIECTE  
 
Pentru fiecare obiectiv sectorial menţionat, sunt prezentate în continuare pachetele de 
politici, programe şi proiecte prin care se vor atinge aceste obiective.  
 
Politicile de dezvoltare a judeţului Alba se bazează pe oportunităţile pe care factorii interni 
(patrimoniul existent, natural şi construit) şi externi (finanţarea prin fonduri structurale) le 
creează pentru valorificarea potenţialului local existent.  
 
Zonificarea teritoriului şi structura activităţilor 

 
Obiectiv 3: Susţinerea creşterii economice 
 
Politica 3.1. Sprijinirea mediului de afaceri 
 
Program 3.3.1. Start în afaceri competitive pentru IMM-uri 
Programul este justificat de dezvoltarea durabilă a bazei economice a judeţului prin 
folosirea capacităţi de muncă locală şi/sau atrasă din regiune.  
Proiecte 
CE1-Reabilitare clădiri pentru incubatoare de afaceri în municipiile judeţului 
CE2-Parc de afaceri în zona Asociaţiei Intercomunale de Dezvoltare Alba Iulia (AIDA) 
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Program 3.3.2. Lanţul de Parcuri de Activităţi Economice cu caracter regional, pe terenuri 
libere sau terenuri poluate 
Necesitatea acestui program rezidă din existenţa de terenuri fără şi terenuri poluate aflate 
în afara circuitului economic şi care, prin valorificare, pot genera locuri de muncă, 
reabilitarea condiţiilor de mediu şi venituri la bugetele locale. 
Proiecte 
CE3-Parcuri IT&C în zona AIDA, Blaj, Cugir 
CE4-Parcuri activităţi economice eco_park Zlatna 
 
Program 3.3.3. Acces la informaţii pentru sectorul privat 
Scopul programului este justificat de necesitatea poziţionării judeţului Alba într-o piaţa 
regională competitivă prin organizarea, planificare şi distribuţia informaţiilor  privind 
oportunităţile de afaceri. 
Proiecte  
CE5-Realizarea ghidului de investiţii în judeţul Alba 
CE6-Diseminarea informaţiilor privind condiţiile de producere, comercializare şi standarde 
de calitate în UE 
CE7-Organizarea unui birou de informare judeţean pentru start de afaceri localizat în 
municipiul Alba Iulia 
 
Program 3.3.4. Repoziţionarea forţei de muncă2 
Programul este justificat de nevoia susţinerii repoziţionării şi dezvoltării capabilităţii forţei 
de muncă locale, în special a tinerilor, în scopul ocupării unui loc de muncă şi a dezvoltării 
unei cariere în economia locală.  
Proiecte  
CE8-Formare vocaţională în conceperea planurilor de afaceri 
CE9-Formare vocaţională în servicii de turism/alimentaţie 
CE10-Formare vocaţională în reparaţii/întreţinere patrimoniu tangibil cu valoare 
istorică/culturală 
CE11-Formare vocaţională in activităţi de servicii IT 
CE12-Formare vocaţională în managementul reciclării deşeurilor industriale/electrotehnice 
  
Mediul şi patrimoniul natural  

 
Obiectiv 4: Asigurarea condiţiilor de combatere a poluării însoţite de activităţi de 
prezervare, de reabilitare şi de extindere a patrimoniului natural  
 
Politica 4.1. Elaborarea şi implementarea planurilor de management pentru ariile 
protejate şi asigurarea cadrului de management adecvat pentru instituţiile responsabile de 
protecţia naturii şi a peisajului 
 
Politica 4.2. Dezvoltarea/modernizarea infrastructurii necesare valorificării durabile a 
resurselor naturale cu potenţial turistic 
 
Program 4.2.1. Dezvoltarea şi modernizarea unei infrastructuri de turism în condiţiile 
protejării patrimoniului natural  
Scopul acestui program este acela de a (1). Contribui la dezvoltarea turismului în 
contextul conservării şi protejării patrimoniului natural şi (2). Valorifica şi promova resurse 
turistice naturale ale judeţului 
                                            
2 Proiectele din acest program se constituie ca bază pentru dezvoltarea programelor anterioare menţionate în cadrul Obiectivului 3. 



             ACTUALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN ALBA  
VOLUMUL VI 

STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR ŞI ZONIFICAREA TERITORIULUI 

Copyright © 2011 PROIECT Alba S.A. – IHS România S.R.L. Pagina nr…64 

 
Proiecte 
REN1–Amenajarea traseelor către obiectivele turistice din Parcul Natural Apuseni, inclusiv 
semnalizarea şi marcarea acestora 
REN2–Drum biciclişti, de interes turistic, pe drumurile judeţene 107I Abrud-Aiud, 107M 
Aiud-Rimetea, şi 704 Cugir - Luncile Prigoanei 
REN3- Modernizare căi ferate cu ecartament îngust pentru transport feroviar între Câmpia 
Turzii şi Câmpeni 
REN4-Realizarea unui traseu nautic/canoe prin modernizarea şi construcţia de 
debarcadere pe traseul Mureşului între Târgu Ocna-Alba Iulia - Şibot 
REN5-Amenajarea în scop turistic a obiectivelor turistice naturale din Parcul Natural 
Apuseni prin realizarea şi modernizarea instalaţiilor de iluminat, ventilat şi de creare de 
puncte de colectare a gunoiului menajer 
REN6-Modernizarea şi dotarea (inclusiv drumuri şi utilităţi) a salinelor terapeutice Ocnele 
Sărate - Ocna Mureş 
REN7-Dezvoltarea domeniului schiabil Arieşeni combinând pârtii de schi cu pârti destinate 
practicării şi altor sporturi de iarnă  
REN8–Amenajare, dotare platforme de campare, colectare gunoi menajer 
REN9-Amenajări pentru practicarea pescuitului sportiv 
REN10–Amenajare puncte de observare, filmare, refugii montane 
REN11-Construire de piscine şi ştranduri în legătura cu terenuri de mini-golf, tenis, şi 
echitaţie 
 
Politica 4.3. Reabilitarea siturilor industriale 
 
Program 4.3.1. Curăţarea şi valorificarea siturilor contaminate din activităţi industriale 
Programul are ca scop (1). Stoparea poluării pânzei freatice sau a aerului, datorită 
antrenării particulelor de praf în atmosferă, şi (2). Valorificarea economico-financiară a 
acestor situri prin reconversie funcţională. 
Proiecte 
RS1-Indepărtarea deşeurilor industriale de pe terenurile industriale în care activităţile 
economice au încetat 
RS2-Demolarea structurilor existente şi care au încetat să mai fie operaţionale 
RS3-Reabilitarea infrastructurii de utilităţi publice 
RS4–Stoparea poluării prin ecologizarea iazurilor de decantare 
 
Politica 4.4. Realizarea unei infrastructuri pentru prevenirea efectelor inundaţiilor şi 
reducerea consecinţelor distructive ale acestora 
 
Program 4.4.1.  Protecţia la risc/prevenirea riscurilor  
Scopul acestui program este legat de creare unui cadru de prevenire a riscurilor naturale, 
de protecţie împotriva inundaţiilor şi de atenuare a riscurilor şi a efectelor inundaţiilor 
asupra oamenilor, activităţilor economice, şi proprietăţilor publice şi private. 
Proiecte 
PR1-Construcţia şi reabilitarea zonelor de retenţie, poldere, garduri verzi, benzi de 
irigaţie,curbe de deviere 
PR2-Regularizarea cursurilor din bazinul hidrografic Mureş şi Arieş  
PR3-Elaborarea unor hărţi de pericol şi risc al inundaţiilor, planuri şi măsuri, inclusiv 
informare publică şi instruire 
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Turism; 
 
Politica:   Îmbunătăţirea şi diversificarea produselor turistice din judeţul Alba 
 
Programe:    

- Dezvoltarea unităţilor de cazare şi îmbunătăţirea serviciilor turistice 
- Creşterea atracţiilor turistice în judeţul Alba şi dezvoltarea turismului cultural             
- Turismul activ şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural, cu o subliniere 
specială pentru  zona Roşia Montană ca alternativă de profil funcţional în 
conformitate cu valenţele şi potenţialul cultural specific, de referinţă ( cf. Legea 
5/2000, PATN – Secţiunea a III-a, Zone protejate – zona cu monumente de valoare 
naţională excepţională şi unităţi administrativ teritoriale cu concentrare foarte mare 
de patrimoniu cultural) 

 
Proiecte 
 Iniţiativa CJ de identificare a locurilor sau facilităţilor de creare/ reabilitare a structurilor 

de agrement turistic cu utilităţi aferente ( piscine, bazine kinetoterapie, terenuri de mini-
golf, tenis, paint-ball, echitaţie, etc. ) în vederea promovării turismului de afaceri 

 Promovarea de către CJ a dezvoltării spaţiilor de cazare (hoteluri, moteluri, 
campinguri, cabane şi hoteluri pentru tineret ) şi a serviciilor conexe din mediul urban 
(Alba Iulia, Sebeş, Ocna Mureş, Blaj) în vederea susţinerii turismului de afaceri 

 Amenajarea obiectivelor turistice naturale pentru activităţi turistice (formaţiuni 
geologice, peşteri, saline, mine, lacuri) prin instalaţii de iluminat, încălzire, ventilaţie şi 
amenajarea grupurilor sanitare 

 Reabilitarea şi amenajarea posturilor Salvamont în vederea îmbunătăţirii infrastructurii 
necesare valorificării turismului montan 

 Susţinerea pregătirii personalului din unităţile de turism în domeniul managementului 
turistic şi a serviciilor turistice 

 Crearea de circuite turistice judeţene care să includă: vizitarea castelelor, cetăţilor, 
muzeelor, complexelor religioase şi complexelor naturale regăsite pe teritoriul judeţului 
Alba. Restaurarea şi punerea lor în valoare 

 Realizarea unui studiu de potenţial balneoclimateric în zona Ocna Mureş şi ulterior 
accesarea fondurilor structurale pentru dezvoltarea unei staţiuni balneo, pentru a 
asigura gama de tratamente, centre şi servicii necesare pentru un număr de clienţi într-
o rapidă creştere 

 Proiect „Drumul sării”, cu punct central Ocna-Mureş, în parteneriat cu judeţul Cluj 
(Turda) sau la nivelul Regiunii Centru cu judeţele Harghita (Praid) şi Sibiu (Ocnele 
Sibiului) 

 Traseul Aurului în Munţii Apuseni. Construcţia şi reabilitarea infrastructurii fizice, clădiri 
galerii şi spaţiilor de acces către obiective precum Muzeul aurului în comuna Bucium; 
Muzeul tehnicii Miniere în oraşul Baia de Arieş; Muzeul mineritului şi Galeriile Romane 
din comuna Roşia Montană 

 Organizarea de tabere pentru copii „Natura şi experienţa vizitei în mină” şi promovarea 
turismului educaţional ecologic (Roşia Montană, Abrud, Baia de Arieş, Zlatna). 
Program de aeraj mine şi de reconstrucţie a zonelor miniere în primă fază  

 Extinderea spatiilor de campare în judeţul Alba 
 Reintroducerea trenului Mocăniţa Turistică, monument istoric, în funcţionare 
 



             ACTUALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN ALBA  
VOLUMUL VI 

STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR ŞI ZONIFICAREA TERITORIULUI 

Copyright © 2011 PROIECT Alba S.A. – IHS România S.R.L. Pagina nr…66 

 Afirmarea turismului tehnologic în sectorul porţelanului, al lemnului sau vitivinicol, prin 
organizarea unor circuite de vizitare a laboratoarelor, atelierelor şi promovarea 
produselor 

 
 Restaurarea şi punerea în valoare a obiectivelor înscrise în lista patrimoniului 

UNESCO (Căpâlna, Câlnic) 
 
 Amenajarea muzeului Avram Iancu şi a arhitecturii săteşti specifice 
 
 Cercetarea cererii viitoare a pieţei pentru turismul activ şi identificarea posibilităţilor de 

turism activ: mountain bike, căţărări, drumeţii (trasee turistice)  
 
 Realizarea de investiţii în domeniul schiabil prin promovarea posibilităţilor de 

dezvoltare a zonei turistice Bubeşti - Vârtop şi găsirea alternativelor pentru turismul 
estival, în vederea atragerii de investitori şi a creşterii gradului de atractivitate turistică 
în Arieşeni. Realizarea proiectului de dezvoltare a staţiunii cu atingerea următoarelor 
obiective: echipare edilitară a zonei, căi de comunicaţii şi transport, spaţii de cazare şi 
alimentaţie publică, pârtii de schi şi instalaţii de transport cu cablul, instalaţie de 
înzăpezit artificial, maşini de bătut zăpada, clădiri anexe, parcări auto, sistem 
electronic de bilete. 

 
 Promovarea Parcului Natural „Apuseni”: amenajarea obiectivelor turistice naturale, 

amenajarea şi dotarea platformelor de campare, marcarea şi anunţarea obiectivelor 
turistice, amenajarea de puncte de observare şi de fotografiere/filmare 

 
 Valorificarea şi promovarea potenţialului natural al Văii Aiudului şi a depresiunii 

Trascăului 
 
 Valorificarea potenţialului şi dezvoltarea domeniului schiabil din zona Şugag – Poarta 

Raiului 
 
 Realizarea strategiei integrate pentru turismul rural/montan la nivel regional 
 
 Înfiinţarea Centrelor de informare şi dezvoltare turistică în punctele de intrare în judeţ 
 
 Crearea unei imagini ca destinaţie turistică a judeţului prin definirea şi promovarea unui 

brand turistic ( ex: vinul de Jidvei, caşul de vacă „Ponor”, Parcul Apuseni, fortificaţiile, 
etc. ) 

 
 Iniţiativa de a realiza parteneriate cu judeţele învecinate in vederea promovării unei 

oferte de trasee turistice comune/ reţea regională de informare şi promovare turistică 
 
 Marketingul şi promovarea judeţului Alba de către CJ, ca destinaţie turistică pentru 

pieţele interne şi  regionale (promovarea imaginii, evenimentelor şi produselor turistice 
din judeţul Alba şi a ofertei de servicii conexe). 


