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A. 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 şi a legislaţiei
aplicabile în momentul întocmirii şi avizării până la aprobare.
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.
A urmat etapa de avizare şi aprobare aprilie 2009 – iulie 2010.
Perioada vizată
Perioada vizată este de 5 până la 10 ani, respectiv 2010 – 2015 până în 2020.
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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 şase secţiuni ale Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - P.A.T.N aprobate şi altor
documentaţii de amenajarea teritoriului (P.A.T.Z.), programe de guvernare sectoriale, etc..
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.
Agenda consultării publicului
Ţinând cont de faptul că iniţiativa elaborării acestei documentaţii aparţine administraţiei judeţene,
s-a realizat informarea şi consultarea tuturor factorilor interesaţi, a colectivităţii privind realizarea
programului de amenajarea teritoriului în contextul importantelor valori de patrimoniu arhitectural, urbanistic
şi peisagistic 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, PATZ).
2. Informarea populaţiei, autorităţilor locale cu competenţe în domeniu, în legătură cu iniţiativa de
actualizare a P.A.T.J. ALBA s-a făcut prin afişarea informaţiilor despre etapele de
desfăşurare şi programarea datelor de consultare pe parcurs şi trimiterea de adrese către
organisme naţionale de specialitate, specialişti.
3. La finalizarea Fazei III, s-a procedat la prezentarea suportului grafic a concluziilor studiilor de
fundamentare (prezentare PP). Modalitatea de realizare a fost organizarea de întâlniri la nivel
judeţean, cu invitarea tuturor părţilor interesate. O expoziţie cu planurile de baza ale acestei
faze a fost amplasată în cadrul Consiliului Judeţean Alba, pentru o mai bună vizibilitate a
demersului. De asemenea documentaţia se regăseşte pe pagina de internet a consiliului
judeţean.
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
afectată, implicit cei interesaţi de propunerile de dezvoltare cât şi de efectele acestor propuneri - pe termen
scurt, mediu şi 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 şi
aprobarea ei în conformitate cu legislaţia în vigoare. În acelaşi timp, procedura de informare şi consultare a
reprezentat 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, observaţiile şi corecţii ale datelor
au fost incluse în documentaţie înainte de aprobare.
Formula adoptată a presupus 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 şi întreaga procedură s-a făcut în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare la
data avizării.
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În conformitate cu prevederile HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluării de mediu pentru planuri şi programe art.4. şi art. 20 – evaluarea de mediu pentru planurile
şi programele de dezvoltare la nivel local sau regional care sunt parte integrantă din prezentul plan
care a fost deja supus evaluării de mediu, va ţine cont de rezultatul acestei evaluări, în scopul
evitării duplicării.

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: P.U.G., P.U.Z., P.A.T.Z., etc..
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:
 reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului natural şi construi;
 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;
 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.
Prin instituirea şi aprobarea zonelor protejate naturale şi cu valoare arhitecturală, arheologică şi
istorică, se constituie un cadru legislativ având ca scop gestionarea, conservarea şi valorificarea prin
punerea în valoare a acestora. În acest fel se creează premisele integrării judeţului Alba în preocupările şi
orientările actuale ale Europei legate de dezvoltarea durabilă.
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 amenajare a teritoriului şi 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.
Cadrul legal
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba este elaborat din punct de vedere al conţinutului în
conformitate legislaţia în vigoare la data elaborării şi aprobării.
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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;
- Secţiunea VI – Zone turistice
- Legea nr.190/2009;
 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.107/1996 apelor 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 MCP nr. 2361/2010 privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice cu completările ulterioare;
 Ordinul MCC nr. 2184/20.04.2006 privind clasarea Ansamblului Calea ferată îngustă Abrud – Vidolm;
 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;
De asemenea, secţiunea are drept temei următoarele:

Carta Europeană a Amenajării Teritoriului adoptată în 1983 de Consiliul Europei, care constituie
actul fundamental ce defineşte marile obiective care trebuie să orienteze politice de amenajare a
teritoriului, printre aceste obiective înscriindu-se şi zonele protejate;

Obiectivele din "Agenda 21", precum şi dispoziţiile convenţiilor internaţionale ratificate de România,
între care se menţionează: Convenţia de la Rio de Janeiro privind diversitatea biologică, Convenţia de la
Ramsar privind zonele umede, Convenţia de la Berna privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor
naturale din Europa sau Convenţia de la Paris privind protecţia patrimoniului mondial, cultural sau natural,
document prin care se instituie o practică metodologică de mondializare a problematicii patrimoniilor;
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;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copyright  2011 - PROIECT ALBA S.A.
Pagina nr..8

ACTUALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN ALBA
VOLUMUL VIII
SINTEZA – REGLEMENTĂRI – FISE - AVIZE

 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;
 Rezoluţia Comitetului Miniştrilor Consiliului Europei nr. 7330 şi UNESCO privind terminologia zonelor
protejate;
 Declaraţia finală a Conferinţei ONU pentru mediu şi dezvoltare de la Rio de Janeiro din anul 1992;
 Recomandările UNESCO pentru aplicarea convenţiei patrimoniului mondial din februarie 1994;
Alte reglementări:
 Ghidul de aplicare al Directivei Seveso în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului – RO
2007/IB/EN-02 TL
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 opt secţiuni pe
domenii – ţintă astfel:
SECŢIUNEA I - VOLUMUL I - CADRUL NATURAL - MEDIU - ZONE DE RISC
SECŢIUNEA II - VOLUMUL II - ZONE PROTEJATE – TURISM
SECŢIUNEA III - VOLUMUL III - POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
SECŢIUNEA IV - VOLUMUL IV - CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORT
SECŢIUNEA V - VOLUMUL V - GOSPODĂRIREA APELOR ŞI ECHIPARE TEHNICO – EDILITARĂ
SECŢIUNEA VI - VOLUMUL VI - ZONIFICAREA TERITORIULUI ŞI STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR
SECŢIUNEA VII - VOLUMUL VII - STRATEGIA DE AMENAJARE A TERITORIULUI
SECŢIUNEA VIII - VOLUMUL VIII – SINTEZA – REGLEMENTĂRI – FIŞE - AVIZE

d).STUDIILE DE FUNDAMENTARE, STRATEGIILE ŞI PROGRAMELE DE DEZVOLTARE
CARE AU STAT LA BAZA DOCUMENTAŢIEI
Planul de Amenajare a Teritoriului în corelare cu politicile naţionale de dezvoltare stabilite prin Planul
de Amenajare a Teritoriului Naţional, a fost elaborat şi fundamentat având la bază studii şi cercetări
pluridisciplinare cu participarea unor institute specializate în domeniu, între care amintim:

Studiul de Delimitare şi Inventariere a Zonelor Protejate din judeţul Alba, întocmit de S.C. "PROIECT
Alba" S.A. - beneficiar D.N.S.M.I. - 1991 - 1992 (actualizat);

Studiul "Rezervaţia Biosferei Munţii Apuseni" - întocmit de Institutul de Geografie - Academia
Română 1998 – 1999;
 P.A.T.J. Alba - 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 dezvoltării turistice zona Arieşeni;
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 Planul de Management al bazinului Hidrografic Mureş, care transpune prevederile Directivei Cadru a
Apei 2000/60/EEC;
 Plan local de acţiune pentru mediu;
 Plan judeţean antisărăcie 2005 – 2008;
 Anuarul Statistic al României;
 Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 1992, 2002;
 Studiile şi proiectele realizate în perioada 1990 – 2009 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.

B. DIAGNOSTIC PROSPECTIV ŞI GENERAL
I. CADRUL NATURAL - MEDIU - ZONE DE RISC
În urma analizei multicriteriale s-a stabilit diagnosticul prospectiv şi general, prezentat
sintetic în planşa nr. 1.1. – MEDIUL – PROBLEME ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢI şi în planşa nr. 1.2.1. –
MEDIUL – PROPUNERI, sinteza analizei se prezintă astfel:
ANALIZA SWOT
Puncte tari
Natura bogată, variată şi resurse culturale
Resurse abundente (ex. apă)
Teritorii cu statut de Parc Natural
Puncte slabe
Contradicţii în folosirea durabilă a resurselor
Riscuri în anumite zone (inundaţii, poluare a terenului, apei subterane)
Lipsa de forme reciclabile a deşeurilor
Oportunităţi
Valorificarea patrimoniului natural şi cultural
Dezvoltarea de forme de energie alternativă
Pericole
Poluarea apei şi solului din activităţi economice (ex. mine)
Reducerea diversităţii şi a caracterului rural în zone periurbane
Presiune sau folosire ineficientă a resurselor
Schimbări de mediu (inundaţii, incendii în păduri)
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Propunerile privind protejarea factorilor de mediu evidenţiază ca şi probleme prioritare protecţia
mediului şi a resurselor turistice, revitalizarea demografică şi economică, precum şi echiparea tehnicoedilitară. Pentru reducerea/eliminarea presiunilor antropice şi combaterea poluării în zone/localităţi (Alba
Iulia, Sebeş) se impune controlul în ce priveşte urbanizarea excesivă şi/sau necontrolată (extinderea
perimetrului construibil, asigurarea infrastructurii).
Totodată se impun măsuri pentru reducerea noxelor atmosferice şi încadrarea lor în limitele admise
precum şi încadrarea în normele de calitate a apelor uzate deversate.
Un element deosebit de important este valorificarea durabilă a resurselor (în zonele miniere).
O problemă deosebită este aceea a managementului deşeurilor. Se impune concentrarea
depozitării deşeurilor şi realizarea staţiilor de transfer ecologice şi a rampei ecologice zonale.
În ce priveşte patrimoniul natural construit şi peisajul este necesară stoparea procesului de
deteriorare a mediului natural prin:
Păstrarea caracterului iniţial a zonelor silvice cu funcţii de protecţie şi gospodărire în
raport cu obiectivele ecologice;
Împădurirea zonelor cu deficit de vegetaţie forestieră;
Protejarea resurselor balneoturistice;
Regim special de monitorizare şi protecţie pentru ariile de protecţie specială avifaunistică
şi ariile de interes special pentru conservare;
Cu referire la patrimoniul construit, se impune reabilitarea, protecţia şi conservarea acestuia, precum
şi integrarea în circuitele turistice zonale, regionale, europene.

IPOLITICI - PROGRAME – PROIECTE
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


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
Program 4.1.1. Promovarea biodiversităţii şi protecţia naturii
Implementarea acestui program este justificată de necesitatea (1). Protejării speciilor/habitatelor
de interes comunitar şi naţional (2). Asigurării unui management corespunzător al ariilor naturale
protejate şi necesar împiedicării pierderii biodiversităţii şi a resurselor naturale (3). Dezvoltarea
infrastructurii în siturile protejate pentru activităţi de întreţinere, de operare şi monitorizare şi (4).
Creşterea gradului de conştientizare în ceea ce priveşte protecţia mediului şi comportamentul
prietenos pentru mediu.
Proiecte
PN1-Identificarea, cartografierea şi bornarea arealului Natura 2000
PN2-Introducerea acestor zone în Planurile de Amenajarea a Teritoriului Judeţean
PN3-Realizarea de observatoare şi panouri de informare în siturile Natura 2000
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PN4-Pregătirea planurilor de management pentru ariile naturale protejate identificate în proiectul
PN1
PN5-Pregătirea planurilor de supraveghere a siturilor protejate incluzând serviciile de pază şi de
prevenire a riscurilor la inundaţii şi incendii
PR6-Delimitarea pajiştilor cu Înaltă Valoare Naturală pentru susţinerea PNDR, Măsura 214,submăsura 2: Gospodărirea extensivă a pajiştilor
PR7- Creşterea pădurilor de protecţie în conformitate cu PNDR, Măsura 221
PN8-Construirea şi dotarea centrului de informare Natura 2000, inclusiv achiziţionarea de
echipamente de laborator şi de monitorizare a stării habitatelor naturale
PN9-Realizarea de tuneluri în zonele în care infrastructura de transport împiedică migraţia faunei
PN10-Instruire şi întărirea capacităţii instituţionale a organismelor de management ale siturilor
Natura 2000 şi ale ariilor protejate
PN11-Pregătirea de material de informativ şi de publicitate pentru ariile protejate şi siturile Natura
2000
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
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 AiudRimetea, 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.
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Proiecte
RS1- RS2 Dezafectarea şi ecologizarea suprafeţelor afectate la încetarea
activităţilor economice
RS3-Reabilitarea infrastructurii de utilităţi publice
RS4–Ecologizarea iazurilor de decantare la închiderea exploataţilor miniere
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
Politica 4.5. Reducerea poluării prin reabilitarea sistemelor de încălzire pentru atingerea ţintelor de
eficienţă energetică
Program 4.5.1. Introducerea celor mai bune tehnici pentru utilizare sistemelor de încălzire şi
combustibili
Scopul programului este direcţionat către folosirea eficientă a energiei şi reducerea emisiilor de
SO2, Noxe şi pulberi
Proiecte
SI1-Imbunătăţirea echipamentelor din centralele termice urbane şi a sistemelor de contorizare
SI2-Reabilitarea depozitelor de zgură şi cenuşă neconforme
SI3-Reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei calde şi a căldurii
SI4-Achiziţia/Dotarea cu echipamente de producere de energie regenerabilă în scop public

II. ZONE PROTEJATE - TURISM
PATRIMONIUL NATURAL
Regiunea centrală a Munţilor Apuseni propusă a fi declarată, organizată, amenajată şi administrată
ca arie protejată cu statut de parc natural însumează suficiente trăsături şi condiţii specifice care să justifice
un astfel de regim:
*
reprezintă o arie foarte variată din punctul de vedere al constituţiei geologice (adevărat mozaic
petrografic), al expresivităţii formelor de relief (cu predominarea morfologiei carstice) şi alcătuirii şi
bogăţiei peisajelor, de la cele care oferă o ambianţă calmă, liniştitoare, la cele dominate de stridenţe
(morfologice) impresionante;
*
este o arie de concentrare a unui număr mare de rezervaţii ştiinţifice (cu valoare de unicat) şi de
monumente ale naturii;
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particularităţile reliefului (sistemul de fragmentare, prezenţa resturilor de suprafeţe de nivelare) şi
raporturile cu unităţile vecine îi oferă un grad ridicat de accesibilitate şi posibilităţi de circulaţie şi
legătură în toate direcţiile;
aceleaşi facilităţi ale substratului la care se asociază favorabilitatea celorlalţi factori fizici, conferă
regiunii un potenţial ridicat, evident reflectat de dovezile unei locuiri străvechi şi permanente şi de
numărul mare de aşezări de înălţime (permanente şi temporare);
deşi regiunea a fost supusă neîntrerupt unei anumite presiuni antropice, totuşi procesele de
degradare numai în cazuri izolate şi restrânse au depăşit capacitatea naturală de refacere şi
conservare a mediului spre a duce la stări de degradare ireversibilă. Aceasta nu înseamnă că nu există
pericolul de extindere a suprafeţelor supuse degradării prin accentuarea activităţii antropice
necontrolate (şi de multe ori agresive) şi accelerarea proceselor de denudare;
din suprafaţa totală a rezervaţiei (75.784 ha) circa 61% (adică 46.283 ha) reprezintă terenuri
forestiere, iar din acestea 14.823 ha (ceea ce reprezintă 20% din întreaga suprafaţă şi peste 31% din
cea acoperită cu păduri) sunt constituite în rezervaţii forestiere;
gradul de locuire veche şi relativ intensă şi de utilizare permanentă este reflectat şi de bogăţia
toponimică, doveditoare a relaţiilor neîntrerupte dintre om şi mediu şi nu mai puţin de continuitate a
autohtonilor. Este necesară şi de utilitate punerea ei în evidenţă prin studiul de detaliu înainte ca
procesul actual de dispariţie a unor cătune şi de alterare a toponimiei să înainteze prea mult;
reabilitarea căilor de comunicaţie la nivelul stadiului actual de dezvoltare a societăţii trebuie să
constituie o prioritate în măsurile destinate ridicării şi conservării regiunii;
întrucât aria parcului natural este divizată (administrativ) în trei judeţe este necesară o organizare şi
administrare unitară pentru a se asigura aplicarea reglementărilor (de ocrotire şi de utilizare) în modul
cel mai eficient.

Administraţia Parcului Natural Apuseni (APNA) este instituţia cu rol de analiză, planificare,
supraveghere şi control pe teritoriul Parcului Natural Apuseni. Ca apartenenţă, APNA este o subunitate a
Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi funcţionează în baza unui contract de administrare încheiat cu
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. Prin acest contract RNP-Romsilva, şi-a asumat dotarea şi
finanţarea administraţiei parcului în vederea bunei sale funcţionări. Sediul se află în localitatea Sudrigiu ,
comuna Rieni, judeţul Bihor.
Pe lângă administraţia parcului funcţionează două organisme care s-au înfiinţat conform prevederilor
Legii 462/2001, Consiliul Consultativ de Administrare (CCA) alcătuit din principalii factori interesaţi
(administraţii publice locale, unităţi descentralizate din sectorul guvernamental, agenţi economici,
organizaţii neguvernamentale, etc.) şi Consiliul Ştiinţific alcătuit din personalităţi ştiinţifice recunoscute şi
alţi specialişti în domeniu, a cărui componenţă a fost aprobată printr-un Ordin al Ministrului Mediului şi
Dezvoltării Durabile.
Aplicarea eficientă a unor măsuri de ocrotire va avea un efect pozitiv în ansamblul regiunii, ducând la
menţinerea diversităţii peisagistice şi specificului întregii arii muntoase, contracarând efectele unei presiuni
antropice în creştere, care se manifestă prin exploatări forestiere, miniere şi de materiale de construcţie,
extinderea căilor de comunicaţie, construirea de case de vacanţă, depozitarea de deşeuri, etc.
Pentru protejarea unor rarităţi floristice şi faunistice, a biocenozelor în care se încadrează şi a
peisajului în ansamblu este necesar un regim strict de ocrotire a perimetrelor în care ele se mai păstrează.
Activitatea antropică trebuie să fie eliminată sau, de la caz la caz, redusă la acţiuni care nu modifică
echilibrul natural (cosit, păşunat moderat, cu efective mici de animale, tăieri de igienă în cazul pădurilor,
turism individual sau cu grupuri restrânse, fără a se recolta plante).
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În cazul unor obiective speologice sau geomorfologice care includ şi cursuri subterane, resurgenţe
carstice, etc., este necesară protejarea ariei de colectare a apelor, evitându-se eventualele surse de
poluare sau captările de izvoare care să ducă la pierderi de apă în arealul ocrotit.
În cuprinsul Parcului Natural Munţii Apuseni se pot desfăşura în continuare activităţi tradiţionale, care
nu afectează direct perimetrele ocrotite, îndeosebi pot fi utilizate ca fâneţe (ceea ce are un efect pozitiv atât
pentru păstrarea echilibrului ecologic cât şi pentru aspectul estetic), livezi tradiţionale (fără utilizarea în
exces a pesticidelor), pentru păşunat cu efective mici de animale, extragere de material lemnos în mici
cantităţi, fără a afecta structura arboretelor (dar nu tăieri rase).
Dimensiunile, limitele şi tipul de restricţii din parcul natural variază de la caz la caz, şi în planul de
management al parcului acestea trebuiesc bine stabilite avându-se în vedere în special:
- construcţia de locuinţe
Construcţiile realizate trebuie să nu afecteze specificul zonei şi să nu obtureze câmpul vizual (mai
ales în cazul unui relief impozant, de mare efect peisagistic - chei, stânci, cascade, ş.a.). Dat fiind
caracterul Munţilor Apuseni, de regiune umanizată, în care omul s-a integrat armonios în peisaj, în cazuri
speciale se poate accepta amplasarea de case ale localnicilor sau case de vacanţă ale proprietarilor de
terenuri, cu condiţia ca organele competente să avizeze stilul construcţiei (pentru a nu distona cu specificul
zonei) şi să nu se ajungă la o densitate mare a construcţiilor (specific pentru Munţii Apuseni fiind caracterul
dispersat al construcţiilor). Trebuie avut în vedere că nu întotdeauna construirea de case de vacanţă este
un element negativ - dacă acestea sunt bine realizate şi întreţinute pot contribui chiar la realizarea unui
aspect agreabil, de zonă bine îngrijită şi prosperă. Pentru încadrarea zonei într-un flux turistic de amploare,
care să contribuie la ridicarea nivelului de trai al localnicilor, sunt necesare o serie de dotări (benzinării,
restaurante moderne, tonete, moteluri, etc. ), dar acestea trebuie să fie amplasate cât mai discret, la
distanţă suficient de mare de sectoarele cele mai pitoreşti şi mai puţin alterate de activitatea antropică
pentru a nu intra în câmpul vizual al celor care vizitează obiectivele respective.
- activităţile industriale, chiar de mică amploare, trebuie excluse complet din cuprinsul parcului
natural;
- exploatarea calcarului (inclusiv a grohotişurilor calcaroase) şi a altor materiale de construcţie - chiar
în afara perimetrelor strict ocrotite, dar în imediata lui apropiere, duce la deteriorarea peisajului;
- trebuie evitată modernizarea excesivă prin panouri publicitare şi alte însemne de acest fel.
Deocamdată nu se manifestă pregnant în aria Munţilor Apuseni, dar trebuie avut în vedere faptul că în
viitor ar putea să apară şi astfel de tendinţe.
- depozitarea deşeurilor - problemă inexistentă în economia tradiţională, în care toate reziduurile
erau biodegradabile şi în general erau "reciclate". În prezent nu există un mod eficient, organizat, de
rezolvare a problemei. Un exemplu îl constituie depozitarea haotică a rumeguşului rezultat de la
numeroasele gatere din arealul Munţilor Apuseni şi chiar a resturilor de material lemnos - acestea sunt
depuse în special în albiile majore ale râurilor (dând deja o notă caracteristică peisajului în Valea Arieşului).
Pe lângă aspectul inestetic, această practică are efecte negative asupra calităţii apei din râuri şi implicit
asupra faunei piscicole, datorită antrenării treptate în albia minoră; se poate ajunge chiar la moartea
peştilor prin obturarea branhiilor.
Trebuie avut în vedere şi faptul că peisajul Munţilor Apuseni, pe lângă valoarea sa ştiinţifică şi
sentimentală poate să constituie şi un capital important pentru promovarea turismului, deci în cele din urmă
eforturile depuse pentru menţinerea echilibrului ecologic pot avea efecte pozitive şi pe plan economic, prin
afluxul unui număr mai mare de turişti, organizarea unui turism de sejur cu infrastructura corespunzătoare
şi implicit crearea de noi locuri de muncă.
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Judeţul Alba este o zonă de mare interes turistic atât pentru turiştii români cât şi pentru străini.
Potenţialul turistic al judeţului constă în numeroasele vestigii al trecutului milenar, prin monumentele
istorice, arhitectonice şi de arta cât şi prin peisajele variate şi pitoreşti şi prin rezervaţiile naturale unice
în Romania şi în Europa. Obiceiurile şi tradiţiile populare sunt de asemenea un punct de interes
pentru români şi turişti străini. Dintre aceste tradiţii menţionăm Târgul de Fete de pe Muntele Găina
organizat în fiecare an pe 20 iulie, de Sf. Ilie.
În judeţul Alba, ca şi în multe alte judeţe din ţară, bunurile cu valoare de excepţie ale patrimoniului
naţional sunt din ce în ce mai ameninţate de distrugere nu numai datorită cauzelor naturale de
degradare dar şi ca urmare a impactului necontrolat al vieţii sociale şi economice.
Considerând că degradarea sau dispariţia ale unor bunuri ale patrimoniului natural sau cultural
instituie pierderi irecuperabile, se impune în cadrul Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Alba,
propunerea unor măsuri pentru ocrotirea patrimoniului cultural şi natural de interes naţional cu valoare
excepţională şi de interes zonal.
În acest scop a apărut ca indispensabilă identificarea, ierarhizarea şi delimitarea acelor zone
deţinătoare de bunuri imobile ale patrimoniului cultural sau natural de o deosebită valoare, denumite
zone protejate, în vederea conservării şi valorificării lor şi armonizării acestor acţiuni în amenajarea
teritoriului.
Potrivit Convenţiei privind diversitatea Biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 şi
ratificată de România prin Legea nr. 58 din 13 iulie 1994 "Zona protejată înseamnă o zonă delimitată
geografic care este desemnată sau reglementată şi administrată pentru atingerea obiectivelor specifice
de conservare".
Secţiunea a II-a "Zone protejate - turism" - 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 (Academia Română Institutul de Geografie, Muzeul Naţional al Unirii, Direcţia Naţională a Siturilor şi Monumentelor Istorice.

PATRIMONIUL CULTURAL SI CONSTRUIT
Pornim de la principiul că ,,accesul la cultură şi participarea la viaţa culturală sunt drepturi fundamentale,
care trebuie promovate şi respectate”de asemenea trebuie urmărită promovarea diversităţii şi protejarea
identităţii culturale, precum şi creşterea contribuţiei culturii la coeziunea şi incluziunea socială.
În urma analizei multicriteriale a situaţiei existente s-a stabilit diagnosticul prospectiv şi general,
prezentat sintetic în planşa nr.1.1.2. –ZONE PROTEJATE NATURALE – NATURA 2000 – SITURI DE
ARII PROTEJATE, planşa nr.1.1.3. – ZONE PROTEJATE CU VALOARE ARHITECTURALĂ,
ARHEOLOGICĂ, ISTORICĂ şi . planşa nr. 1.2.2. TURISM – PROPUNERI.
Sinteza analizei se prezintă astfel:
ANALIZA SWOT
Puncte tari
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Patrimoniul material
 Densitate mare de monumente de valoare în mediul urban şi în cel rural
 Diversitate a patrimoniului tangibil, care include cetăţi, castele, conace, alte, clădiri civile urbane,
ansambluri urbane, biserici din lemn, biserici, mănăstiri, arhitectura industrială; amenajări căi de
comunicaţie, monumente de arhitectură populară locuinţe săteşti, monumente şi ansambluri
arheologice, etc.
 Valoare deosebită a peisajului rural în zona munţilor Apuseni, Valea Sebeşului, Valea Secaşelor, Valea
Târnavelor, Valea Mureşului, etc.
taPatrimoniul imaterial
 Asocierea centrelor urbane cu evenimente semnificative din istorie (1600, 1784, 1848, 1918) şi cu
personalităţi marcante culturale şi istorice
 Varietatea şi bogăţia patrimoniului intangibil în mediul rural, prin meşteşuguri, folclor, târguri şi
sărbători tradiţionale
Puncte slabe
Patrimoniul material
 Starea de degradare fizică a unor monumente
 Lipsa înscrierii monumentelor istorice în circuite turistice culturale europene
Patrimoniul imaterial
 Infrastructura culturală depăşită, în mediul rural, improprie desfăşurării evenimentelor culturale şi
dotată modest cu echipamente
 Slaba implicare a comunităţilor locale în revitalizarea vieţii culturale
 Slaba dezvoltare atât a turismului cultural, cât şi a celui montan, în ciuda potenţialului valoros
existent
 Lipsa capacităţii de management a structurilor existente; lipsa personalului şi a specializării
acestuia în domeniile patrimoniului
 Lipsa de cunoaştere/de promovare a patrimoniului tangibil şi intangibil la nivel naţional ţi
internaţional
 Insuficienţa programelor sectoriale şi a resurselor financiare dedicate protecţiei patrimoniului şi
promovării activităţilor culturale
Oportunităţi
Patrimoniul material
 Dezvoltarea turismului cultural, înscrierea patrimoniului tangibil urban şi rural în trasee culturale
europene
 Cooperarea în cadrul unei reţele a centrelor istorice la nivel regional/naţional
Patrimoniul imaterial
 Dezvoltarea agro-turismului, promovarea patrimoniului intangibil rural la scară europeană
 Creşterea contribuţiei locale la îmbogăţirea patrimoniului cultural european
 Diversificarea programelor de finanţare prin accesul la FEDR şi CULTURA 2007
 Relaţii cu programe bilaterale
 Cooperarea la nivel regional între localităţi aflate pe trasee culturale specifice
 Conştientizarea comunităţilor şi administraţiilor locale şi interesul sectorului privat pentru
dezvoltarea centrelor istorice, creşterea interesului profesional al specialiştilor - crearea Centrului
de Cultură Alba care comasează Şcoala Populară de Arte şi Meserii cu Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Alba
 Existenţa instrumentelor şi a posibilităţilor de educare a populaţiei şi de perfecţionare a forţei de
muncă în domeniu
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Riscuri
Patrimoniul material
 Degradarea fizică a patrimoniului tangibil, prin lipsa intervenţiilor de reabilitare, sau prin intervenţii
necontrolate
 Degradarea peisajului natural şi construit prin poluare industrială
Patrimoniul imaterial
 Pierderea integrităţii patrimoniului intangibil, prin îmbătrânirea şi migraţia populaţiei
 Scăderea interesului generaţiilor tinere de a păstra şi perpetua tradiţiile locale/ lipsa de adaptare,
de continuare a tradiţiilor
 Pierderea identităţii culturale, sau conservarea acesteia doar pe plan local (fără impact la nivel
cultural naţional/european)
 Capacitatea slabă de accesare a fondurilor destinate programelor culturale
 Competiţia inter-sectorială la nivel regional pe FEDR în defavoarea patrimoniului şi activităţilor
culturale
 Slaba dezvoltare a infrastructurii turistice, cu influenţă negativă asupra atractivităţii pentru vizitatori
IPOLITICI - PROGRAME – PROIECTE
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
3.3. 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
Program 4.1.1. Promovarea biodiversităţii şi protecţia naturii
Implementarea acestui program este justificată de necesitatea (1). Protejării speciilor/habitatelor de interes
comunitar şi naţional (2). Asigurării unui management corespunzător al ariilor naturale protejate şi necesar
împiedicării pierderii biodiversităţii şi a resurselor naturale (3). Dezvoltarea infrastructurii în siturile protejate
pentru activităţi de întreţinere, de operare şi monitorizare şi (4). Creşterea gradului de conştientizare în
ceea ce priveşte protecţia mediului şi comportamentul prietenos pentru mediu.
Proiecte
PN1-Identificarea, cartografierea şi bornarea arealului Natura 2000
PN2-Introducerea acestor zone în Planurile de Amenajarea a Teritoriului Judeţean
PN3-Realizarea de observatoare şi panouri de informare în siturile Natura 2000
PN4-Pregătirea planurilor de management pentru ariile naturale protejate identificate în proiectul PN1
PN5-Pregătirea planurilor de supraveghere a siturilor protejate incluzând serviciile de pază şi de prevenire
a riscurilor la inundaţii şi incendii
PR6-Delimitarea pajiştilor cu Înaltă Valoare Naturală pentru susţinerea PNDR, Măsura 214,sub-măsura 2:
Gospodărirea extensivă a pajiştilor
PR7- Creşterea pădurilor de protecţie în conformitate cu PNDR, Măsura 221
PN8-Construirea şi dotarea centrului de informare Natura 2000, inclusiv achiziţionarea de echipamente de
laborator şi de monitorizare a stării habitatelor naturale
PN9-Realizarea de tuneluri în zonele în care infrastructura de transport împiedică migraţia faunei
PN10-Instruire şi întărirea capacităţii instituţionale a organismelor de management ale siturilor Natura 2000
şi ale ariilor protejate
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PN11-Pregătirea de material de informativ şi de publicitate pentru ariile protejate şi siturile Natura 2000
REN11-Construire de piscine şi ştranduri în legătura cu terenuri de mini-golf, tenis, şi echitaţie
3.4. Patrimoniul cultural
Obiectiv 5: Acordarea unei atenţii speciale în găsirea formelor de valorificare, protejare şi promovare a
specificităţii patrimoniului cultural judeţean, tangibil şi intangibil, în peisajul cultural european
Politica 5.1: Restaurarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi cultural, precum şi crearea şi modernizarea
infrastructurilor conexe
Program 5.1.1. Valorificarea patrimoniului tangibil cu valoare culturală
Programul are ca scop crearea de plus valoare economică prin turism şi educaţie, în urma activităţilor de
protecţie, conservare şi reabilitare a patrimoniului tangibil din judeţul Alba.
Proiecte
RP1-Amenajarea căilor de acces către obiective culturale şi de cult incluzând zone de parcare
RP2-Amenajarea şi marcarea itinerare culturale
RP3-Amenajarea zonelor de protecţie prin delimitarea şi împrejmuirea ansamblului/obiectivului de
patrimoniu
RP5-Asigurarea sistemului de iluminat interior şi exterior, a iluminatului decorativ, de siguranţă la foc şi
avertizare efracţie
RP6-Restaurarea şi consolidarea clădirilor de patrimoniu inclusiv a elementelor decorative şi arhitecturale
interioare
RP7-Modernizarea utilităţilor aferente obiectivului de patrimoniu (energie electrică, alimentare cu apă,
canalizare)
RP8-Amenajări peisagistice pentru evidenţierea obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat
RP9-Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil .

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
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).
În urma analizei multicriteriale a situaţiei existente s-a stabilit diagnosticul prospectiv şi
general, prezentat sintetic în planşa nr.1.2.2. TURISM – PROPUNERI
Se propune zonarea turistică a teritoriului judeţului Alba în funcţie de specificul zonelor protejate în
5 zone de interes naţional în care vor fi efectuate lucrări de protecţie, restaurare, conservare şi punere în
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valoare a patrimoniului precum şi lucrări de reabilitare a construcţiilor, echipamentelor şi infrastructurii în
paralel cu dezvoltări de noi funcţiuni economice pe baza potenţialului propriu cu accent pe servicii şi turism.
Cele cinci zone sunt următoarele:



Zona I - ALBA IULIA – declarată conform propunerilor din PATJ ALBA, prin Legea nr.
344/2001 pentru aprobarea OG 93/2000 ca obiectiv de interes naţional;



Zona II - VALEA SEBEŞULUI;
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Zona III –MUNŢII APUSENI;



Zona IV- VALEA TÂRNAVELOR;



Zona V- COMPLEX BALNEAR OCNA MUREŞ
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Sunt evidenţiate terenurile pentru amenajări de complexe balneare, turistice, amenajări de vacanţă
şi pentru sporturi de iarnă şi altele situate în apropierea sau în intravilanul localităţilor
O atenţie deosebită a fost acordată căilor de comunicaţie marcându-se “drumul vinului” şi traseele
drumurilor turistice care necesită evaluare şi protecţie propunând în acest sens şi modalitatea printr-o fişă
de evaluare.
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
 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
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Riscul pierderii unor tradiţii şi obiceiuri populare
Economia subterană, practicarea turismului de slabă calitate
Poluarea

POLITICI - PROGRAME – PROIECTE
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
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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).

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
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
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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
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.

III. POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
În urma analizei multicriteriale s-a stabilit diagnosticul prospectiv şi general, prezentat sintetic în
planşa nr. 2.1. – REŢEAUA DE LOCALITĂŢI ŞI POPULAŢIA – PROBLEME ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢI
şi în planşa nr. 2.2. – REŢEAUA DE LOCALITĂŢI ŞI POPULAŢIA – PROPUNERI.
ANALIZA SWOT
1. Dezvoltare, competitivitate şi inovare

Puncte tari
Reţele de oraşe existente prin asocieri între unităţi administrativ teritoriale inclusiv Consiliul Judeţean
Protejarea mediului natural ca factor cheie în localizare de afaceri
Culturi productive specifice în agricultură
Universităţi şi reţea de ONG-uri ca resurse în crearea unui climat propice cercetării şi inovării
Puncte slabe
Motoare urbane ale dezvoltării în fază de formare
Slăbiciuni în sectorul economic primar şi secundar cauzat de lipsa de marketing şi resurse umane
Disparităţi teritoriale între teritorii aparţinând judeţului
Impact negativ asupra mediului generat de activităţile miniere dezvoltate anterior
Emigrare temporară sau definitivă a forţei de muncă
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Oportunităţi
Dezvoltarea formelor de inovare în special prin parteneriate public-privat, cluster, etc
Diversificarea turismului prin dezvoltare agro - turismului şi a turismului de nişă
Specializare către eco-agricultură
Dezvoltarea unor poli regionali (ex. Sibiu prin statutul de capitală culturală europeană)
Pericole
Competiţia cu piaţa europeană (agricultură, industrie şi turism)
Competiţia dintre minerit şi mediu
Impactul poluării din minerit în dezvoltarea agriculturii şi eco – turismului
2. Structura teritorială

Puncte tari
Amplasare centrală în context teritorial naţional
Reţea densă de comune montane
Iniţiative privind colaborare între localităţi
Oraşe compacte cu tradiţie culturală şi economică
Puncte slabe
Disparităţi între zonele de est şi de vest ale judeţului
Disparităţi între zonele rurale (zone turistice, zone izolate)
Lipsa de capacitate resurse umane la nivel de reţea de localităţi pentru accesarea de fonduri
Oportunităţi
Realizarea şi implementarea de strategii de dezvoltare locală
Realizarea de parteneriate între unităţi administrativ teritoriale (reţea policentrică)
Dezvoltarea unor reţele judeţene (transport regional, IT&C)
Pericole
Creşterea disparităţilor urban-rural
Disparităţi în ierarhia urbană
Polarizarea urbană în favoarea zonei de centru şi sud a judeţului
Introducerea unor comune/sate în circuitul economic cu valoare adăugată
Creşterea suburbanizării în defavoare mediului şi a calităţii vieţii
3. Accesibilitate şi mobilitate

Puncte tari
Localizare în partea centrală a României
Existenţa unei reţele de CF şi rutiere naţionale
Puncte slabe
Accesibilitatea neuniformă la scara teritoriului
Legătura dintre zonele urbane majore cu cele rurale subdezvoltate
Poluarea din trafic în zone urbane
Impactul transportului de marfă în zonele de tranzit
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Oportunităţi
Conectarea la coridoarele trans-europene TEN
Pericole
Costul creşterii traficului de marfă şi de persoane (impact negativ asupra mediului)

Viziunea de dezvoltare spaţială a zonelor urbane
Din punct de vedere al utilizării eficiente a utilităţilor şi serviciilor publice, dezvoltarea economică şi socială
a judeţului va trebui coordonată în scopul emiterii de decizii comune privind locul unde viitoarele investiţiile
publice vor trebui realizate cu prioritate.
Utilităţile publice precum apa, canalizarea şi gazul vor trebui extinse în scopul stimulării dezvoltării
economice şi asigurării de alternative economice viabile pentru viitoare amplasări de zone rezidenţiale
şi/sau de afaceri.
Din punct de vedere al modului de utilizare a terenului în intravilanul oraşelor şi mai ales la graniţele dintre
acestea, cererea de terenuri va fi ghidată de planurile urbanistice generale şi a planurilor amenajare a
teritoriului zonal periurban.
Prin aceste instrumente se va coordona (1). Tipurile de investiţii compatibile în scopul evitării externalităţilor
teritoriale negative (2). Capacitatea utilităţilor publice existente sau propuse cu densitatea unităţilor
funcţionale (locuinţe, birouri, parcuri logistice, etc) solicitate de piaţa imobiliară.
Centrele oraşelor/municipiilor precum şi a unor zone cu probleme structurale vor fi revitalizate prin planuri
de acţiune locală în scopul revitalizării lor în puncte de atracţie la nivel zonal şi regional. Vor fi încurajate cu
prioritate programe de renovare şi de construcţii noi, cu rol catalizator pentru dezvoltare, care vor completa
caracterul istoric şi cultural al fondului existent.
Noile dezvoltării rezidenţiale, care vor fi realizate la marginea localităţilor, vor trebui să conţină o varietate
de tipuri de locuinţe, servicii publice şi funcţiuni comerciale suficiente, care să asigure locuitorilor un acces
rapid la aceste servicii urbane, fără să constituie elemente adiţionale de congestie de trafic în zonele
centrale ale localităţilor/puncte de acces în oraşe şi fără să conducă la distrugeri ale mediului/peisajului
înconjurător.
Viziunea de dezvoltare spaţială a zonelor rurale
Echiparea localităţilor rurale cu servicii şi utilităţi publice vor conduce pe termen mediu la creşterea gradului
de confort al locuitorilor şi a calităţii locuirii şi a factorilor de localizare pentru noi investiţii.
Asigurarea accesibilităţii localităţilor şi creşterea gradului de mobilitate a cetăţenilor vor facilita dezvoltarea
judeţului ca urmare a conectării la reţele TEN ale teritoriului european.
Peisajul şi patrimoniul rural, tangibil şi intangibil, trebuie protejat şi pus în valoare, conform ghidului
CEMAT/2003. Din punct de vedere al mediului şi al protecţiei peisajului, terenurile agricole şi pădurile,
publice sau private, trebuie să constituie centuri galbene/verzi de protecţie pentru zonele urbane.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copyright  2011 - PROIECT ALBA S.A.
Pagina nr..27

ACTUALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN ALBA
VOLUMUL VIII
SINTEZA – REGLEMENTĂRI – FISE - AVIZE

Aceste centuri vor include domenii cu patrimoniu cultural şi natural, oferind şi posibilităţi de recreere pentru
locuitorii zonelor rurale şi urbane sau pentru vizitatori.
Activităţile agricole vor trebui încurajate pe terenurile cu potenţial, respectiv cu bonitate ridicată. Zonele
predominant agricole care au demonstrat productivitate trebuie întreţinute şi protejate.
Tipurile de plantaţii agricole vor trebui diversificate pentru a constitui un avantaj pe pieţele urbane şi pentru
a întări industria alimentară. In zonele agricole vor fi limitate noi dezvoltări rezidenţiale, dar vor fi încurajate
acele construcţii de locuinţe şi de producţie pentru familii angajate în activităţile agricole.
Obiective generale
„Crearea de beneficii economice şi sociale pentru comunităţile locale”
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
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
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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.
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).
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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.
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.
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Obiectiv Urban 2: Asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la serviciile oraşului.
Obiectiv Urban 3: Păstrarea echilibrului dintre activităţile economice şi patrimoniul cultural şi natural.
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

Politica 2.1. Revitalizarea şi promovarea oraşelor/municipiilor identificate în coridoarele/polii de
dezvoltare a judeţului Alba

Programe 2.1.1. Realizarea planurilor integrate de dezvoltare a zonelor de acţiune urbană

Scopul acestui program este acela de a coordona elementele dezvoltării urbane, integrând clase
de probleme de infrastructură, economice, sociale între care există relaţii de interdependenţă şi care
afectează şi vecinătăţile zonei de intervenţie propriu-zise.

Proiecte

ET1-Identificarea şi realizarea planurilor integrate de dezvoltare pentru municipii şi oraşe.


Politica 2.2 Creşterea calităţii vieţii în zonele urbane şi rurale în care se constată o infrastructură
edilitară locală deficitară.

Program 2.2.1. Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă canalizare

Scopul programului este justificat prin nevoia de a susţine creşterea accesului comunităţilor locale
la infrastructura de apă potabilă, la îmbunătăţirea calităţii apei potabile şi a facilităţilor de canalizare şi
epurare a apelor uzate.

Proiecte

ET2-Construcţia/modernizarea surselor de apă în vederea potabilizării

ET3-Construcţia/reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile

ET4-Extinderea/reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei potabile şi a sistemelor de canalizare din
zonele urbane

ET5-Construcţia/reabilitarea staţiilor de epurare din zonele urbane

ET6-Reabilitarea facilităţilor de epurare a nămolurilor

ET7-Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor

Politica 2.3. Creşterea calităţii vieţii în zonele urbane şi rurale în care se constată o infrastructură
de servicii publice locale deficitară.
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Program 2.3.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate prin lucrări de construcţie, reabilitare şi
echipare

Scopul acestui program îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă
medicală şi repartizarea echilibrată a acestora pe teritoriul judeţului.

Proiecte

IS1-Imbunătăţirea sistemului de urgenţă la nivel judeţean

IS2-Reabilitarea ambulatoriilor şi a centrelor de permanenţă

IS3-Realizarea în parteneriat cu spitalul judeţean Alba a unui sistem de diagnostic şi tratament
"tele-medicina"

Program 2.3.2. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale prin lucrări de construcţie, reabilitare şi
echipare

Scopul programului îl constituie necesitatea (1). Îmbunătăţirii calităţii infrastructurii sociale şi a
nivelului de dotare cu echipamente, şi (2). Distribuţia teritorială echilibrată a acestor servicii.

Proiecte

ISo - Asistarea persoanelor vârstnice, singure

ISo - Asigurarea de consultanţă ocupaţională pentru vârstnici activi

ISo - Crearea facilităţilor de acces pentru persoane cu dizabilităţi cu prioritate în clădirile publice

ISo - Reabilitarea/modernizarea/extinderea clădirilor care compun centre sociale

Program 2.3.3. Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale preuniversitare prin lucrări de construcţie,
reabilitare şi echipare.

Scopul programului îl constituie necesitatea creşterii ofertei publice de educaţie în siguranţă,
pentru copii din localităţi dezavantajate şi al celor provenind din medii sociale vulnerabile.

Proiecte

IE1-Modernizarea spaţiilor sanitare din şcoli

IE2-Reabilitarea sistemului de încălzire din şcoli

IE3-Realizarea şi echiparea de ateliere/laboratoare/clase de muzică etc.

IE4-Realizarea unui campus educaţional cu pregătire în tehnici tradiţionale de
construcţie/reabilitare

IE5-Realizarea/reabilitarea de terenuri de sport

Program 2.3.4. Îmbunătăţirea infrastructurii operaţionale pentru situaţii de urgenţă prin dotări cu
echipamente

Scopul acestui program se referă la nevoia de organizare de intervenţii integrate în caz de
dezastre sau accidente

cât şi pentru îmbunătăţirea dotării bazelor judeţene existente, în funcţie de specificul diferitelor
zone.

Proiecte

SU1-Achizitionarea vehicule/utilaje pentru deszăpeziri, prăbuşiri copaci/stânci.

SU2-Achizitionare vehicule/utilaje împotriva incendiilor clădiri/păduri

Program 2.3.5. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor menajere şi
industriale

Programul este justificat prin necesitatea respectării angajamentelor cuprinse in Tratatul de
Aderare în scopul îmbunătăţirii managementului deşeurilor şi a reducerii poluării terenurilor şi a pânzei
freatice.

Proiecte

MD 1–Realizarea bilanţului de mediu pentru depozitele existente
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MD 2–Închiderea depozitelor de deşeuri industriale /menajere
MD 3 – Închiderea crematoriilor din spitale
MD 4 – Colectarea uleiului uzat/deşeuri electrotehnice
MD 5 – Realizarea depozitului ecologic final şi a staţiilor de transfer.

IV.CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
În urma analizei multicriteriale s-a stabilit diagnosticul prospectiv şi general, prezentat sintetic în
planşa nr. 3.1.1. – REŢELE DE CĂI DE COMUNICAŢII – PROBLEME ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢI şi în
planşa nr. 3.2.1. – REŢELE DE CĂI DE COMUNICAŢII – PROPUNERI.
ANALIZA SWOT
Accesibilitate şi mobilitate
Puncte tari
Localizare în partea centrală a României
Existenţa unei reţele de CF şi rutiere naţionale
Puncte slabe
Accesibilitatea neuniformă la scara teritoriului
Legătura dintre zonele urbane majore cu cele rurale subdezvoltate
Poluarea din trafic în zone urbane
Impactul transportului de marfă în zonele de tranzit
Oportunităţi
Conectarea la coridoarele trans-europene TEN
Pericole
Costul creşterii traficului de marfă şi de persoane (impact negativ asupra mediului)

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
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.
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.

POLITICI – PROGRAME – PROIECTE
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Pentru fiecare obiectiv sectorial menţionat în cadrul capitolului 2, 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.
3.1.
Infrastructura tehnică
3.1.1. Infrastructura de transport
Obiectiv 1 Creşterea accesibilităţii teritoriului judeţean către coridoarele de transport europene şi
naţionale, coroborată cu creşterea mobilităţii între unităţile administrativ teritoriale componente.
Politica 1.1. Reabilitarea/modernizarea infrastructurii judeţene şi locale de transport;
Program 1.1.1. Conectarea la coridoarele de transport european şi naţional
Scopul programului este justificat de necesitatea conectare a judeţul Alba cu (1). Municipiile care au o
infrastructură existentă de acces aerian (Sibiu, Cluj Napoca, Târgu Mureş), (2). Autostrăzi europene
(Coridorul IV), (3). Autostrăzi şi drumuri naţionale care cresc gradul de accesibilitate în judeţ (Autostrada
Transilvania)
Proiecte
IT1-Drumul naţional DN1/E81 - DN7/E68 Cluj Napoca-Sibiu, cu lucrările de artă conexe
IT2-Drumul naţional 14B Teiuş-Târgul Mureş, cu lucrările de artă conexe
IT3-Coridorul European TEN-IV, Arad-Braşov
IT4-Drumul naţional DN74–DN75 Alba Iulia - Câmpeni cu ramificaţie către Oradea şi Câmpia Turzii,
inclusiv lucrările de artă conexe
IT5-Drumul Expres Turda-Sebeş
IT6-Drumul judeţean 107A Alba Iulia-Simeria către drumul naţional DN66/E79 (către Dolj, podul de la
Calafat), cu lucrările de artă conexe
IT7-Drumul Judeţean 106E din drumul naţional DN67C către judeţul Sibiu
IT8-107A, Alba Iulia-Simeria, jud. Hunedoara
IT9-Aeroport de agrement la Vinţu de Jos
Program 1.1.2. Creşterea mobilităţii între unităţile teritorial administrative ale judeţului, precum şi a
accesibilităţii în zone cu potenţial turistic.
Scopul programului este justificat de (1). Necesitatea implementării planului de coeziune teritorială în
judeţul Alba prin echitatea accesului populaţiei la infrastructuri economice (inclusiv turismul) şi sociale şi
prin (2). Necesitatea creşterii rolului polarizator al unor unităţi administrativ teritoriale în scopul stabilizării
populaţiei active în domeniul activităţilor productive şi servicii în sectorul primar, secundar şi terţiar.
Proiecte
IT9–Reţeaua de drumuri judeţene 106K, Blaj-Sebeş
IT10-Reţeaua de drumuri judeţene 107, Alba Iulia - Cetatea de Baltă, 107I Abrud-Aiud, şi între comunele
din partea de est a judeţului, cu prioritate 107D-107G-107V, Ocna Mureş-Gheja/Luduş-Jidvei
IT11-Drumul judeţean 107M cu acces în Valea Aiudului
IT12-Drumul judeţean 704, Şibot – Cugir - Luncile Prigoanei - Valea Mare
IT13-Drumul judeţean 709K, legătura dintre DJ704- Petroşani
IT14-Drumul judeţean 762, legătura dintre DN 75-Mihoeşti-Dealul Crişului - Baia de Criş (jud. Hunedoara)
Program 1.1.3. Creşterea siguranţei traficului pe drumurile judeţene.
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Necesitatea desfăşurării unui trafic în siguranţă pe drumurile aflate în administrarea consiliului judeţean
este justificată de creşterea viitoarea a mobilităţii generate ca urmare a (1). Localizării de noi firme şi (2).
Creşterii numărului de deplasări generate prin turismul de afaceri, cultural şi de recreere.
Proiecte
IT13–Monitorizarea traficului rutier judeţean pe reţeaua DJ 107
IT14-Monitorizarea traficului rutier judeţean la punctele de contact cu drumurile locale, drumurile de
centură.
Program 1.1.4. Dezvoltarea sistemului de transport
Scopul programului este acelea de a coordona modurile de transport rutiere şi feroviare în scopul creşterii
mobilităţii traficului de persoane.
Proiecte
IT15-Realizarea unui plan de transport intermodal judeţean

V.GOSPODĂRIREA APELOR ŞI ECHIPARE TEHNICO - EDILITARĂ
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
a) Gospodărirea apelor – echipare edilitară
Reţeaua de distribuţie a apei potabile
In judeţul Alba sunt 52 de unităţi teritorial administrative alimentate cu instalaţii de alimentare cu apa
potabila, din care 11 municipii si oraşe, lungimea simpla a reţelei de distribuţie a apei potabile fiind de 800
km. Dintr-un total de 32085 mii mc. de apa potabila distribuita, 9767 mii mc. sunt pentru uz casnic. Din
totalul consumatorilor un procent de aprox. 39% au instalate apometre (vezi grafic nr., RETEAUA DE
DISTRIBUTIE A APEI POTABILE Număr de unităţi teritorial administrative cu instalaţii de alimentare cu
apa potabila la sfârşitul anului 2004, grafic nr., RETEAUA DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE Volumul de
apa potabila distribuita consumatorilor in 2004, grafic nr. RETEAUA DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE
Lungimea totala simpla a reţelei de distribuţie a apei potabile (km) la sfârşitul anului 2004 - sursa: Institutul
National de Statistica)
Resursele de apă, 79.398 mii mc/an, provin din surse subterane şi de suprafaţă. Resursele
subterane, freatice şi de adâncime, asigură 4.706 mii mc. anual. Resursele de suprafaţă, în lungime de
2406 km, 74.697 mii mc/an provin din bazinele Arieşului, Aiudelului, Ampoiului, Cugirului, Galdei,
Geoagiului, Mureşului, Târnavelor şi Secaşului, Sebeşului Arden – Cib - Draşov, Băcăinţi – Câmpeni,
Stânişoarei, Blandianei, Văii Goblii, Văii Vinţului, Văii Pâclişa şi Pârâul cel Mare, Văii Gârbova, Văii
Lopadea – Mirăslău, Văii Ciugudului, Văii Unirea – Feldioara - Grindu, Bazinul Văii Fărăului, Văii Râtu,
Bazinul Văilor Sesu – Băgău - Ciunga, Văii Pianului, Văii Cioara - Freman, Cugir.
Teritoriului Alba are realizate lucrării hidrotehnice pentru acoperirea debitelor de apă necesare
diferitelor folosinţe, locuire şi industrii, şi pentru apărarea terenurilor şi localităţilor împotriva inundaţiilor.
Aceste sunt realizate pe râurile Sebeş în număr de 3, pe râul Arieş, Ampoi, etc. In plus există îndiguiri a
albiilor în lungime de 90,4 km, iar regularizări de râuri în lungime de 136,6 km, râul Mureş, Târnave, Ampoi
şi Arieş.
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Lucrări inginereşti principale privind derivaţii şi aducţiunii de apă tratată pentru alimentarea
localităţilor s-au realizat prin conducta Dn 1000-800-600-400 mm de la staţia de tratare a apei Petreşti-Alba
Iulia – Galda – Aiud - Ocna Mureş cu ramificaţia Galda-Blaj, conducta de apă Dn 600 mm de la sursa 1 de
pe Râul Mare la rezervoarele oraşului Cugir, şi conductele Dn 700 şi Dn 500 mm de la staţia de tratare a
oraşului Sebeş până la rezervoarele oraşului Sebeş.
Canalizare
In judeţul Alba sunt 16 unităţi teritorial administrative care au instalaţii de canalizare publica, din care 11
municipii şi oraşe. Lungimea totala simpla a conductelor este de 321 km. (vezi grafic nr., CANALIZARE
PUBLICA - Unităţi teritorial administrative cu instalaţii de canalizare publica (număr) la sfârşitul anului 2004
şi grafic nr., CANALIZARE PUBLICA - Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare publică la
sfârşitul anului 2004 – sursa: Institutul National de Statistica)
Creşterea calităţii vieţii, în zonele cu infrastructura edilitara deficitara, este o politica a
Administraţiei Judeţului ce se materializează prin programe de extindere şi modernizare a sistemelor de
alimentare cu apa şi canalizare.
Scopul acestor programe este justificat prin nevoia de a susţine creşterea accesului comunităţilor
locale la infrastructura de apa potabila şi la facilităţile de canalizare şi epurare a apelor uzate.
Proiectele care vor transpune in practica aceste programe, vizează următoarele sectoare:
- realizarea de noi surse de apa si modernizarea celor existente;
- construcţia / reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile;
- extinderea / reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei potabile din zonele urbane;
- construcţia / reabilitarea staţiilor de epurare din zonele urbane;
In domeniul alimentarii cu apa si canalizare, este întocmit Master Planul, pentru judeţul Alba, care
acoperă o perioada de 30 de ani şi identifica investiţiile necesare şi alte nevoi, in domeniu, care sa fie in
conformitate cu aquis-ul UE şi al României pentru serviciile publice de apa, în perioadele de tranziţie
acordate.
Pentru alimentarea cu apa, Directiva UE 98/83/EC transpusa în legislaţia naţională de legea
311/2004 (completând legea 458/2002) care defineşte parametrii calităţii apei şi anii ţinta în care aceştia
trebuie atinşi, de asemenea în conformitate cu mărimea aglomerărilor.
Pentru apa uzata, Directiva UE 91/271/CCE transpusă în legislaţia naţională de legea GD
352/2005 (completând legea 188/2002) care defineşte anii ţinta pentru colectarea si tratarea apei reziduale
din zonele urbane în conformitate cu mărimea aglomerărilor.
Nevoia de investiţii în domeniu, este foarte mare, de aceea au fost stabilite priorităţi.
Dezvoltarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizarea apelor uzate în localităţile
judeţului, se înscriu în „Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor de gospodărie comunală”.
Principiile majore ale Strategie sunt:
 Accesibilitatea tuturor consumatorilor, fără discriminări de nici o natură, inclusiv aceea de preţ;
 Calitatea la standarde europene a serviciilor oferite.
Obiectivele principale ale Strategiei sunt:
 descentralizarea serviciilor publice şi creşterea responsabilităţii autorităţilor locale în ceea ce priveşte
calitatea serviciilor asigurate;

extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile cu impact major asupra stării de sănătate şi a
nivelului de trai al populaţiei ( alimentare cu apă şi canalizare ape uzate), precum şi creşterea
gradului de acces al populaţiei la acestea;

promovarea principiilor economiei de piaţă şi reducerea gradului de monopol;

promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă;
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promovarea parteneriatului social;
îndeplinirea exigenţelor impuse prin directivele Uniunii Europene,
protecţia mediului înconjurător;
gospodărirea resurselor naturale în condiţiile dezvoltării durabile;
menţinerea unui echilibru corect între veniturile populaţiei şi tariful serviciilor.

Direcţiile de acţiune pentru atingerea obiectivelor propuse în dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă
şi canalizare a apelor uzate sunt conforme cu cerinţele legislaţie în vigoare, respectiv legea 311/2004
privind calitatea apei potabile care transpune Directiva 98/83/EC şi 80/923/EEC privind calitatea apei
destinate consumului uman, precum şi Directiva 91/271/CCE privind epurarea apelor uzate urbane, şi sunt
următoarele:

extinderea alimentării cu apă în localităţile care au ca sursă de apă sistemul microzonal Şebeş:
Sebeş (sat Răhău), Teiuş (satele Căpud, Peţelca), Galda de Jos (satele Benic, Galda de Sus, Cetea),
Vinţu de Jos (satele Vulpăr, Câmpul Golbii, Valea Golbii, Pârâu lui Mihai, Valea Vinţului, Mereteu);

reabilitarea şi modernizarea lucrărilor existente de alimentare cu apă în localităţile: Alba Iulia
(mărirea capacităţii surselor locale de apă, Pâclişa şi Bărăbanţ, îmbunătăţirea calităţii sursei de apă,
mărirea capacităţii de înmagazinare cu 1000m3, modernizarea şi extinderea reţelei de distribuţie a
apei), Sebeş (mărirea capacităţii de înmagazinare a apei potabile, modernizarea şi extinderea reţelei
de distribuţie a apei), Ciugud, Sântimbru;

realizarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Ighiu: satele Ţelna, Ighiel, Ighiu, Sard în
care există sistem de canalizare executat;

asigurarea calităţii apei potabile distribuite la parametrii prevăzuţi în Directivele de apă potabilă
prin reabilitarea şi modernizarea staţiilor de tratare a apei existente la Petreşti, Totoi, Galda de Jos,
Coşlariu Nou, Oijdea ;

perfecţionarea continuă a personalului care deserveşte partea de tratare a apei captate (staţii de
tratare şi laboratoarele aferente);

instituirea zonelor de protecţie sanitară la obiectele sistemului de alimentare cu apă (captare tratare, înmagazinare, pompare şi distribuţie) conform cu normele în vigoare (HG 930/2005);

extinderea sistemului de canalizare a apei uzate în localităţile: Alba Iulia (extinderea reţelelor de
canale, reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare), Sebeş (extinderea reţelei actuale de
canalizare, extinderea staţiei de epurare la capacitatea prevăzută în studiul de fezabilitate – 250l/s),
Teiuş (extinderea reţelei de canale, finalizarea staţiei de epurare);

realizarea sistemului de canalizare în localităţile în care se va extinde alimentarea cu apă în
sistem centralizat: Căpud, Peţelca (Teiuş), Benic, Cetea, Galda de Sus (Galda de Jos), Tibru (Cricău),
Coşlariu, Totoi, Dumitra (Sântimbru), Teleac, Harpia, Drâmbar, (Ciugud), Valea Vinţului, Pârâul lui
Mihai, Câmpul Golbii, Valea Golbii, Mereteu (Vinţu de Jos), Răhău (Sebeş).
Propunerile de prioritizare a direcţiilor de acţiune prezentate în continuare, ţin seama de prevederile
Planului Local de Acţiune pentru Mediu şi a Master Planului privind dezvoltarea alimentării cu apă şi a
evacuării apelor uzate, şi sunt următoarele:
 retehnologizarea şi staţiilor de epurare existente şi aplicarea unor eco-tehnologii de epurare a apelor
uzate;
 realizarea sistemului de canalizare în localităţile în care se va extinde sistemul de alimentare cu apă;
 extinderea şi modernizarea reţelelor de canalizare în toate localităţile din zona studiată;
 extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă din localităţile zonei;
 realizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare a apelor uzate acolo unde este cazul.
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În planşa nr. 3.2.2. – se reprezintă sintetic propunerile privind gospodărirea apelor şi echiparea
tehnico edilitară.
b.) Producţia şi transportul energiei electrice
Alimentarea cu energie electrică a judeţului Alba se face din sistemul energetic naţional, prin
staţiile de transformare, şi linii de transport de transport de 400Kw, 220KV şi de distribuţie de 110 KV.
Liniile de transport de 400KV care traversează teritoriul judeţului însumează 41,1 km, acestea fiind pe
direcţia Iernut - Sibiu şi Mintia –Sibiu - Sud. Liniile de transport de 220KV care traversează teritoriul
judeţului însumează 132,8 km, acestea fiind pe direcţia Iernut –Cluj, Cluj – Aiud - Alba Iulia, Mintia –Alba
Iulia, Gâlceag - Alba Iulia şi Şugag - Alba Iulia. Lungimile liniilor de distribuţie de 110 KV simplu şi dublu
circuit au 199,5 km, respectiv 208,4 km.
Distribuţia energiei electrice, din staţiile de transformare la consumatori se realizează prin reţele de
20 KV, aeriene pe stâlpi de beton între localităţi şi în localităţile rurale, precum şi în zonele periferice ale
localităţilor urbane , în lungime totală de 1959,8 km şi prin cablu subteran, în general in localităţile urbane,
în lungime totală de 293,2 km la 975 posturi de transformare aeriene sau în construcţie zidită, care
însumează o putere instalată de 183,87 MVA.
Distribuţia pe joasă tensiune se realizează prin reţele aeriene în lungime totală de 3393,6 km, din
care 2089,4 km pe stâlpi de beton şi 1304,2 km pe stâlpi de lemn şi prin reţele în cablu subteran în lungime
de 459,7 km
Exploatarea , întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor electrice este sarcina furnizorului de energie
electrică. Modificările în instalaţiile energetice sunt determinate fie de necesităţile de dezvoltare - prin
apariţia de noi consumatori sau prin cererea de spor de putere de către unii dintre consumatorii existenţi ceea ce poate să conducă la depăşirea capacităţilor de putere a posturilor de transformare sau a
capacităţii de transport a liniilor, fie din cauza uzurii fizice şi morale a acestor instalaţii, ceea ce conduce la
o funcţionare incorectă: întreruperi dese, căderi de tensiune peste limitele admise, fluctuaţii de tensiune
sau avarii.
Prioritar trebuie finalizate lucrările de electrificare a localităţilor neelectrificate sau parţial
electrificate şi în special zonele de dezvoltare urbană ale municipiilor care reprezintă majoritatea
gospodăriilor neelectrificate din judeţ.
Cu ocazia lucrărilor de îmbunătăţiri de tensiune sau de reparaţii capitale ale reţelelor electrice
trebuie avute în vedere următoarele aspecte:
- modernizarea posturilor de transformare sau instalarea de posturi noi;
- înlocuirea conductoarelor neizolate cu conductoare torsadate;
- separarea iluminatului public de reţeaua de distribuţie;
- prevederea unui număr de corpuri de iluminat suficiente pentru realizarea unui nivel de iluminare
corespunzător.
Pentru unităţile administrativ-teritoriale cu concentraţie de valori de patrimoniu se
- realizarea unui iluminat ambiental pe străzile reprezentative;
- prevederea de proiectoare pentru punerea în valoare a clădirilor reprezentative;
- alegerea unor corpuri de iluminat corespunzătoare pentru zonele istorice;
- realizarea unor branşamente electrice, la clădirile de patrimoniu, care să nu le afecteze aspectul, şi
în special faţadele.
De asemenea, cu ocazia lucrărilor de reparaţii la obiectivele de patrimoniu tangibil cu valoare
culturală se va urmări:
- asigurarea iluminatului interior şi exterior;
- realizarea unui iluminat decorativ;
- realizarea iluminatului de siguranţă;
- realizarea instalaţiilor de supraveghere şi alarmare la incendiu;
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- realizarea instalaţiilor de supraveghere şi alarmare antiefracţie.
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ
În activitatea de exploatare a instalaţiilor de distribuţie a energiei electrice se urmăresc mai multe obiective
cum ar fi:
 reabilitarea staţiilor electrice de 110 kV/MT
 reabilitare EMS /SCADA
 monitorizarea on-line a funcţionarii transformatoarelor de 110 kV/MT, având în vedere că sunt cele mai
scumpe echipamente dintr-o staţie.
 înlocuirea transformatoarelor de medie tensiune în ulei cu transformatoare uscate.
SDFEE Alba are ca obiectiv fundamental asigurarea cu energie electrică în condiţii de calitate şi eficienţă ,
cu respectarea legislaţiei de mediu. Acest lucru se poate realiza prin lucrări de exploatare, menţinere şi
modernizare a instalaţiilor electrice, în scopul obţinerii parametrilor de calitate şi siguranţă proiectaţi.
OPERAŢIUNI NECESARE ÎN INFRASTRUCTURA DE ENERGIE ELECTRICĂ
1. Lucrări de reparaţii ale instalaţiilor existente
a) Reparaţiile în reţelele de distribuţie de 110 KW, constau în :
 Înlocuire stâlpi şi conductoare cu grad de uzură peste 68 % (stâlpi de beton, stâlpi metalici uşori,
conductoare instabile din punct de vedere termic ) la LEA 110 KW
 Înlocuire cabluri 110 kV cu nivel de uzură fizică peste 80 %.
 Înlocuire aparataj primar şi secundar uzat moral din staţiile de 110KV/MT ,
b) Reparaţiile în reţelele de distribuţie la medie tensiune, constau în :
 Lucrări de reparaţii la LEA şi LES de medie tensiune
 Lucrări de reparaţii în posturile de transformare.
c) Reparaţiile în reţelele de distribuţie la joasă tensiune, constau în :
 Înlocuire stâlpi de lemn putrezi şi/sau de beton cu uzura avansată şi introducere transformatoare de
egalizare sarcini ,
 Înlocuire cabluri cu uzura peste 80 % în funcţie de modernizarea reţelelor de medie tensiune .
 Reparaţii în reţelele de iluminat urban şi rural.
2. Lucrări de modernizare ale instalaţiilor existente
a) Modernizările în reţelele de 110 kV, constau în :
 Creare bara 20 kV în staţiile 110 kV/m.t..
 Pregatire aparataj primar şi secundar pentru introducerea conducerii operative
 informatizate ,
 Extinderea informaticii de gestiune şi proces .
 Modernizarile în retelele de medie tensiune şi joasă tensiune constau în :
 Introducere posturi de transformare de 20/0,4 kV tip RMU cu izolatie SF.6 şi mediu de stingere a
arcului electic – vid, în paralel cu soluţiile clasice ,
 Modernizare posturi de transformare aeriene prin introducere de trafo uscate ermetice
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Modernizarea LEA medie tensiune cu nivel de uzura peste 68 % prin inlocuire stâlpi
necorespunzatori şi prin introducere coronament compactizat, conductoare din aliaje de Al şi
izolatoare din materiale compozite.

REŢELE DE TRANSPORT
C.N. Transelectrica S.A are în vedere un volum important de lucrări de investiţii realizate cu scopul de a
ridica şi menţine calitatea serviciului de transport la standardele impuse de piaţa europeană de energie
electrică şi pentru a valorifica oportunităţile de afaceri de pe piaţa internă şi regională.
REŢELE DE DISTRIBUŢIE
Se urmăresc obiectivele:
1) Creşterea gradului de siguranţă în alimentarea consumatorilor:
 Reabilitarea staţiilor electrice existente prin înlocuirea parţială / totală a unor categorii de echipamente
primare şi a părţilor de construcţii
 Modernizarea instalaţiilor de protecţie şi automatizare prin înlocuirea elementelor componente cu
elemente digitale de protecţie, introducerea sistemelor de teleconducere şi implementarea EMSSCADA
 Modernizarea posturilor de transformare de MT/JT
 Reabilitarea liniilor electrice aeriene [LEA] şi a liniilor electrice subterane [LES] de 110 kV şi medie
tensiune [MT].
2) Reducerea consumului propriu tehnologic [CPT]:
 Implementarea pe scara larga a conceptului Distributiei in Medie Tensiune [DMT], prin introducerea MT
cat mai aproape de consumatori (utilizand si transformatoare monofazate), in scopul reducerii lungimii
liniilor de joasa tensiune [JT]
 Trecerea la 20 kV a retelelor de 10 kV si 6 kV existente
 Modernizarea retelelor de JT, modernizarea/securizarea bransamentelor
 Inlocuirea contoarelor necorespunzatoare din punct de vedere al uzurii morale
3) Dezvoltarea SCADA şi a Sistemelor de Automatizare a Distribuţiei [SAD].
4) Dezvoltarea sistemelor de telegestiune şi transmitere la distanţă a informaţiilor înmagazinate în
echipamentele de măsurare, utilizând ca suport, inclusiv caăle de alimentare cu energie electrică.
5) Electrificarea rurală.
În ceea ce priveşte activitatea de electrificare, mai sunt de racordat la sistemul de distribuţie localităţi rurale
izolate, catune, aflate în general în zone montane nelocuite permanent sau în care trăiesc comunităţi
sărace. La acestea se adaugă şi construcţiile pe care le ridică noii deţinători de terenuri, dintre care unele
sunt izolate, ceea ce contribuie permanent la creşterea volumului de lucrări pentru electrificare.
3 Lucrari de retehnologizare
Lucrarile de retehnologizare au ca scop aducerea instalaţiilor la nivelul standardelor de performanţă şi
siguranţă în exploatare impus de ANRE, în cazurile în care pentru acestea, costurile de mentenanţă nu
sunt în concordanţă cu rezultatele economice obţinute.
La lucrările de retehnologizare a instalaţiilor au în vedere: gradul de uzură al echipamentelor, depaşirea
performanţelor tehnice actuale ale reţelelor (puterea de rupere a intrerupatoarelor, linia de fugă a izolaţiei,
stabilitatea termică, etc.) gradul de utilizare economică a instalaţiilor,etc.
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În planşa nr. 3.2.3. – se reprezintă sintetic propunerile privind reţelele energetice.
c)Transportul şi distribuţia gazelor naturale
În judeţul Alba sunt 29 de unităţi teritorial administrative în care se distribuie gaze naturale, din care 8
municipii şi oraşe. Lungimea simpla a conductelor de distribuţie a gazelor naturale este de 1144 km, iar
volumul total distribuit este de 337567 mii mc., din care 105921 mii mc, pentru uz casnic.
RETEAUA SI VOLUMUL GAZELOR NATURALE
Municipiile şi oraşele consumatoare de gaz metan, cu excepţia oraşelor Aiud şi Ocna Mureş,1 sunt
alimentate din sistemul interconectat al magistralelor Vest 1, 2 şi 3. Lungimea celor 3 conducte magistrale
de transport măsoară 192 km (LV1 = 66 km; LV2 = 66 km; LV3 = 60 km). De asemenea pe teritoriul
judeţului există câmpul gazeifer Tăuni, de la care se face alimentarea municipiului Sibiu.
Exploatarea , întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale este sarcina
societăţilor comerciale care au licenţe de distribuţie in judeţ.
Extinderile si modificările la reţelele existente sunt determinate de necesităţile de dezvoltare, prin
solicitări de acces la sistemul de distribuţie.
Operatorii reţelelor de distribuţie au programe de investiţii ce vizează reabilitarea reţelelor existente
şi a branşamentelor
ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE
Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor de pe teritoriul judeţului Alba se face din cîmpurile
gazeifere ale Transilvaniei. Astfel, pe teritoriul judeţului există câmpul gazeifer Tăuni de la care printr-o
conductă de transport gazul metan este vehiculat pentru alimentarea Sibiului. Din această conductă de
transport se vor dezvolta sisteme de alimentare a localităţilor din zona zăcământului Tăuni. Pe Valea
Tîrnavei intră în judeţul Alba din judeţul Mureş trei conducte magistrale: VEST 1, VEST 2 şi VEST 3 ce
urmăresc Valea Tîrnavei şi apoi Valea Mureşului până la ieşirea din judeţul Alba. Din cele trei conducte de
transport V1, V2 şi V3 interconectate între ele sunt alimentate toate localităţile consumatoare de gaze din
judeţul Alba. Lungimea celor 3 conducte magistrale de transport a gazelor naturale este LV1 = 66 km; LV2
= 66 km; LV3 = 60 km.
În planşa nr. 3.2.4. – se reprezintă sintetic propunerile privind reţelele de gaze naturale
d). Reţele de telecomunicaţii
Strategia dezvoltarii sectorului de telecomunicatţi are urmatoarele obiective :
 infiinţarea de noi telecentre sătesti (doua telefoane, doua calculatoare legate la Internet şi un aparat
fax) pentru comunităţile izolate.
 conectarea la Internet de mare viteza a scolilor, institutelor de cercetare, bibliotecilor, muzeelor.
 stimularea cererii pentru serviciile de telecomunicaţii prin încurajarea dezvoltării infrastrcturii în bandă
largă şi a aplicaţiilor societăţii informaţionale.
 Crearea şi extinderea de către operatorii alternativi a unor reţele de acces la utilizatorii finali, în scopul
evitării interconectărilor cu reţeaua Romtelecom.
 Înfiinţarea de telecentre (info-chioşcuri) în zonele cu probleme majore de restructurare prin care să fie
posibil accesul public la internet prin conexiuni broadband

1

/ Alimentarea se face prin două conducte de transport din magistralele judeţului Cluj.
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Judeţul Alba este interesat să-şi diversifice sursele de aprovizionare cu energie. Consiliul Judeţean va
încuraja investiţiile în energii regenerabile şi în tehnologii cu consum redus de energie.
Energie,
 Sprijinirea investiţiilor în instalaţiile şi echipamentele din întreprinderi în vederea îmbunătăţirii eficientei
energetice, care sa conducă la economisirea de energie
 Susţinerea realizării de investiţii în noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice prin
valorificarea resurselor energetice regenerabile: eoliene, hidroenergetice (numai capacităţi mici),
solare, a biomasei, bio-carburanţilor. (ex : panouri fotovoltaice la Răcătău)
Obiectiv: Ridicarea nivelului de echipare cu utilităţi de bază a zonelor rurale
 Păstrarea condiţiilor de calitate a vieţii din zonele rurale, prin managementul resurselor, reprezintă
baza dezvoltării viitoarelor generaţii. Practica activităţilor agricole şi industriale trebuie să menţină
echilibrul dezvoltării economice, dezvoltării turismului şi păstrarea mediului natural, prin conformarea la
formele de control al poluării apei, aerului şi terenului.
 Formele de atingere a acestui obiectiv sunt legate de asigurarea accesului locuitorilor şi vizitatorilor la
apă potabilă de bună calitate, prin managementul alimentării cu apă, de la sursele de captare, staţiile
de purificare, reţeaua de distribuţie şi laboratoarele de verificare a calităţii apei.
Legarea sistemului de colectare şi de epurare a apelor reziduale închid sistemul managementului apei
asigurând calitate mediului înconjurător.
Viziunea de dezvoltare
Utilităţile publice precum apa, canalizarea şi gazul vor trebui extinse în scopul stimulării dezvoltării
economice şi asigurării de alternative economice viabile pentru viitoare amplasări de zone rezidenţiale
şi/sau de afaceri.
Echiparea localităţilor rurale cu servicii şi utilităţi publice vor conduce pe termen mediu la creşterea gradului
de confort al locuitorilor şi a calităţii locuirii şi a factorilor de localizare pentru noi investiţii.
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.
Domeniul Echiparea teritoriului
 Obiectiv 2: Reducerea disparităţilor teritoriale prin îmbunătăţirea infrastructurii utilităţilor şi a
serviciilor publice de bază
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.
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Obiectiv Urban 2:
 Asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la serviciile oraşului.
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 5:
 Ridicarea nivelului de echipare cu utilităţi de bază a zonelor rurale

POLITICI – PROGRAME – PROIECTE
Pentru fiecare obiectiv sectorial menţionat în cadrul capitolului 2, 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.

3.1.2. Echiparea teritoriului
Obiectiv 2 Reducerea disparităţilor teritoriale prin îmbunătăţirea infrastructurii utilităţilor şi a serviciilor
publice de bază.
Politica 2.1. Revitalizarea şi promovarea oraşelor/municipiilor identificate în coridoarele/polii de dezvoltare
a judeţului Alba
Programe 2.1.1. Realizarea planurilor integrate de dezvoltare a zonelor de acţiune urbană
Scopul acestui program este acela de a coordona elementele dezvoltării urbane, integrând clase de
probleme de infrastructură, economice, sociale între care există relaţii de interdependenţă şi care
afectează şi vecinătăţile zonei de intervenţie propriu-zise.
Proiecte
ET1-Identificarea şi realizarea planurilor integrate de dezvoltare pentru municipii şi oraşe.
Politica 2.2 Creşterea calităţii vieţii în zonele urbane şi rurale în care se constată o infrastructură edilitară
locală deficitară.
Program 2.2.1. Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă canalizare
Scopul programului este justificat prin nevoia de a susţine creşterea accesului comunităţilor locale la
infrastructura de apă potabilă, la îmbunătăţirea calităţii apei potabile şi a facilităţilor de canalizare şi epurare
a apelor uzate.
Proiecte
ET2-Construcţia/modernizarea surselor de apă în vederea potabilizării
ET3-Construcţia/reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile
ET4-Extinderea/reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei potabile şi a sistemelor de canalizare din zonele
urbane
ET5-Construcţia/reabilitarea staţiilor de epurare din zonele urbane
ET6-Reabilitarea facilităţilor de epurare a nămolurilor
ET7-Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor
Program 2.3.5. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor menajere şi industriale
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Programul este justificat prin necesitatea respectării angajamentelor cuprinse in Tratatul de Aderare în
scopul îmbunătăţirii managementului deşeurilor şi a reducerii poluării terenurilor şi a pânzei freatice.
Proiecte
MD 1–Realizarea bilanţului de mediu pentru depozitele existente
MD 2–Închiderea depozitelor de deşeuri industriale /menajere
MD 3 – Închiderea crematoriilor din spitale
MD 4 – Colectarea uleiului uzat/deşeuri electrotehnice
MD 5 – Realizarea depozitului ecologic final şi a staţiilor de transfer.
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
Politica 4.5. Reducerea poluării prin reabilitarea sistemelor de încălzire pentru atingerea ţintelor de
eficienţă energetică
Program 4.5.1. Introducerea celor mai bune tehnici pentru utilizare sistemelor de încălzire şi combustibili
Scopul programului este direcţionat către folosirea eficientă a energiei şi reducerea emisiilor de SO2, Noxe
şi pulberi
Proiecte
SI1-Imbunătăţirea echipamentelor din centralele termice urbane şi a sistemelor de contorizare
SI2-Reabilitarea depozitelor de zgură şi cenuşă neconforme
SI3-Reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei calde şi a căldurii
SI4-Achiziţia/Dotarea cu echipamente de producere de energie regenerabilă în scop public

VI.ZONIFICAREA TERITORIULUI ŞI STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR
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;
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* 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.
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.
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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).

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)
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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





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 cercetaremediu 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 );
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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;
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;
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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:
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
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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

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

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;
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* 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;
* 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.
3-Realizarea planurilor de zonare fiscală în coordonare cu Planurilor Urbanistice Generale ale unităţilor
administrativ teritoriale aflate pe coridorul Sebeş-Alba Iulia – Aiud - Blaj.
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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.

B. Obiective sectoriale
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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.
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
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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)
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
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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.

C. REGLEMENTĂRI

Art. 1 - Prevederile P.A.T.J. ALBA sunt obligatorii pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului
şi urbanism care le detaliază: P.U.G., P.U.Z., P.A.T.Z., etc..

I.

CADRUL NATURAL - MEDIU - ZONE DE RISC

Art. 2 - Prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Alba SECŢIUNEA I - VOLUMUL I CADRUL NATURAL - MEDIU - ZONE DE RISC se aplică în amenajarea teritoriului municipiilor, oraşelor şi
comunelor judeţului Alba şi sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice locale care vor asigura
preluarea prevederilor acestei legi în toate documentaţiile din teritoriile administrative ale judeţului.
Art. 3 - Evaluarea de mediu pentru planurile şi programele de dezvoltare la nivel local sau regional care
sunt parte integrantă din prezentul plan care a fost deja supus evaluării de mediu, va ţine cont de rezultatul
acestei evaluări, în scopul evitării duplicării.
Art. 4 – Se impune evaluarea nivelului de risc asupra mediului pentru toate Instalaţiile IPPC în vederea
stabilirii zonelor de protecţie care se impun sau a unor restricţii, cu precădere raportate la zonele sensibile,
comunităţi, zone protejate, etc..
Art. 5 – Pentru toate obiectivele care desfăşoară activităţi ce implică utilizarea de substanţe periculoase şi
se supun Directivei SEVESO II, se impune stabilirea unor zonelor de protecţie cu măsuri pentru prevenirea
accidentelor majore, limitarea consecinţelor acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului.
Art. 6 – Se instituie interdicţie de construire pentru siturile contaminate/potenţial contaminate din activităţi
industriale până la curăţirea, remedierea şi/sau reconstrucţia ecologică cu valorificarea lor.
Art. 7 – Pentru amplasarea şi funcţionarea obiectivelor/zonelor de risc se vor institui zone de protecţie
sanitară a căror formă, dimensiune şi mobilare se stabilesc prin studii de impact pe starea de sănătate
conform ORDIN M.S. 536/1997.
2

Proiectele din acest program se constituie ca bază pentru dezvoltarea programelor anterioare menţionate în cadrul Obiectivului 3.
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Art. 8 – Se vor identifica obiectivele/sistemele din sectorul petrol şi gaze naturale şi se va institui regimul
de protecţie aferent luând în considerare şi prevederile Ordinului comun M.E.C./M.T.C./M.A.I. nr.
47/1203/509 din 21.07.2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării
executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor / sistemelor din sectorul petrol şi gaze
naturale.
Art. 9 – Restricţiile în dezvoltarea teritorială vor ţine cont şi de prevederile H.G.R. nr. 804/2007 privind
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, modificată şi
completată de H.G.R. nr. 79/2009.
Art. 10 – În perspectiva realizării unor instalaţii de alimentare cu apă se va lua în considerare şi necesarul
de apă pentru stingerea incendiilor în conformitate cu Normativul şi executarea lucrărilor de alimentare cu
apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural, indicativ P66-2001 sau ale Ghidului pentru proiectarea,
execuţia şi exploatarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural, indicativ GP106/2004,
publicat în Monitorul Oficial nr. 338 bis din 21.04.2004.

II. ZONE PROTEJATE - TURISM
Art. 11 - În înţelesul Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Alba, zonele protejate sunt zonele
naturale sau construite, delimitate geografic, deţinătoare de valori de patrimoniu natural sau cultural, care
sunt declarate şi administrate pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare.
Art. 12 - Delimitarea geografică a zonelor protejate, în vederea protecţiei valorilor de patrimoniu se
stabileşte prin documentaţii de urbanism şi/sau amenajarea teritoriului aprobate potrivit legii.
Art. 13 - Pot fi încadrate în reţeaua de zone protejate de interes naţional şi/sau judeţean şi alte zone decât
cele prevăzute în prezenta documentaţie, la propunerea autorităţilor centrale pentru protecţia mediului sau
a patrimoniului cultural.
Art. 14 - Prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Alba - SECŢIUNEA II - VOLUMUL II ZONE PROTEJATE – TURISM se aplică în amenajarea teritoriului municipiilor, oraşelor şi comunelor
judeţului Alba Şi sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice locale care vor asigura preluarea
prevederilor acestei legi în toate documentaţiile din teritoriile administrative ale judeţului.
Art. 15 - Pentru promovarea unui proces continuu de protecţie şi punere în valoare a zonelor protejate, se
instituie obligativitatea preluării lor în concepţia de planificare şi amenajare a teritoriului de toate unităţile
administrativ teritoriale ale judeţului Alba, municipii, oraşe, comune şi a cooperării tuturor autorităţilor
responsabile în aplicarea prevederilor legale precum şi a modalităţilor de susţinere financiară pentru
protecţia şi punerea în valoare a zonelor protejate.

III. POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Art. 16 - Prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Alba - SECŢIUNEA III - VOLUMUL III
- POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI se aplică în amenajarea teritoriului municipiilor, oraşelor şi
comunelor judeţului Alba şi sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice locale care vor asigura
preluarea prevederilor acestei legi în toate documentaţiile din teritoriile administrative ale judeţului.
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IV. CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Art. 17 - Prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Alba - SECŢIUNEA IV - VOLUMUL IV CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORT se aplică în amenajarea teritoriului municipiilor, oraşelor şi
comunelor judeţului Alba şi sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice locale care vor asigura
preluarea prevederilor acestei legi în toate documentaţiile din teritoriile administrative ale judeţului.
Art. 18 – Se vor evalua drumurile turistice şi se vor stabili măsurile de protecţie necesare privind păstrarea
calităţii peisajului şi a vizibilităţii.

V. GOSPODĂRIREA APELOR ŞI ECHIPARE TEHNICO - EDILITARĂ
Art. 19 - Prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Alba - SECŢIUNEA V - VOLUMUL V GOSPODĂRIREA APELOR ŞI ECHIPARE TEHNICO – EDILITARĂ se aplică în amenajarea teritoriului
municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Alba şi sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice
locale care vor asigura preluarea prevederilor acestei legi în toate documentaţiile din teritoriile
administrative ale judeţului.
Art. 20 – Amplasarea oricăror obiective sociale şi/sau economice în zonele de protecţie a lucrărilor
hidrotehnice de orice fel stabilite în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi
completările ulterioare, este interzisă.
Art. 21 – Amplasarea oricăror obiective sociale şi/sau economice în zonele inundabile ale cursurilor de
apă este interzisă
Art. 22 – Pentru amplasarea unor obiective, indiferent de destinaţia acestora, în zonele inundabile ale
cursurilor de apă este obligatorie scoaterea de sub inundabilitate a zonei cu acordul autorităţii de
gospodărire a apelor conform Ordin MMGA nr. 2/2006.
Art. 23 – De-a lungul cursurilor de apă naturale sunt instituite zone de protecţie în conformitate cu
prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, unde nu este permisă
amplasarea de obiective care ar putea împiedica accesul la albia minoră şi de-a lungul acesteia.
Art. 24 – Dezvoltarea activităţilor industriale se vor face pe platformele existente sau pe platforme
destinate acestui scop ( parcuri industriale) astfel încât să se poată exercita un control real asupra emisiilor
de poluanţi industriali în apele de suprafaţă şi subterane.
Art. 25 – Se vor institui zonele de protecţie ale surselor de apă de suprafaţă, subterane şi a obiectivelor ce
compun sistemele de alimentare cu apă potabilă conform HG 930/2005 privind aprobarea normelor
speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică.
Art. 26 – Lucrările de amenajare a cursurilor de apă se vor face conform prevederilor Ordinului MMDD nr.
1163/2007 privind aprobarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea soluţiilor tehnice de proiectare şi de
realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare şi reamenajare a cursurilor de apă pentru atingerea
obiectivelor de mediu din domeniul apelor.
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Art. 27 – Toate fazele ulterioare de promovare a proiectelor trebuie să prevadă măsuri de
siguranţă/restricţii pentru protejarea corpurilor de apă de suprafaţă şi/sau subterane precum şi pentru
atingerea şi menţinerea “stării bune” a apelor de suprafaţă şi/sau subterane.
Art. 28 – Construirea de noi obiective care au legătură cu apele de suprafaţă sau subterane se poate face
potrivit legii numai în baza unui aviz de gospodărire a apelor emis de Direcţia Apelor Mureş – Târgu Mureş,
care se va solicita pentru fiecare obiectiv în parte.

VI. ZONIFICAREA TERITORIULUI ŞI STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR
Art. 29 - Prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Alba - SECŢIUNEA VI - VOLUMUL VI ZONIFICAREA TERITORIULUI ŞI STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR se aplică în amenajarea teritoriului
municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Alba şi sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice
locale care vor asigura preluarea prevederilor acestei legi în toate documentaţiile din teritoriile
administrative ale judeţului.
Art. 30 – În toate documentaţiile de urbanism obiectivele MAI (unităţi de poliţie, pompieri şi jandarmi),,
MAN şi SRI vor fi reliefate ca terenuri cu destinaţie specială primind reglementările specifice.
Art. 31 – Prin prevederile documentaţiilor de urbanism nu vor fi afectate sub nici o formă terenuri,
construcţii sau instalaţii de orice fel , aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, atât în
extravilan cât şi în intravilan.
Art. 32 – Se vor prevedea şi respecta cu stricteţe zonele de siguranţă a obiectivelor militare existente în
zona studiată.
Art. 33 – Toate documentaţiile de urbanism întocmite pentru localităţile Alba Iulia, Aiud, Abrud, Câmpeni,
Petreşti, Sebeş şi Vinţu de Jos vor cuprinde reglementări privind regimul obiectivelor militare speciale
situate în extravilan cu o zonă de protecţie de 2400 m faţă de acestea.
Reglementări pentru zone miniere (Terenurile pentru exploatarea resurselor minerale se
reprezintă în planşele nr. 4.1. şi 4.2. STRUCTURA ACTIVITAŢILOR ŞI ZONIFICAREA TERITORIUL)
Art. 34 – Toate documentaţiile de urbanism P.U.G.- uri, P.U.Z.- uri întocmite pentru localităţile,
zonele, cu resurse minerale, respectiv cu zone miniere, vor cuprinde reglementări specifice și detaliate
și vor fi elaborate, avizate și aprobate în conformitate cu legislația în vigoare.
Art. 35 – Amplasarea construcţiilor definitive, în zonele miniere se va face în conformitate cu
Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.525 din iunie 1996,
republicata Cap.1 ,ART.6 Resursele subsolului .
Art. 36 – În zonele cu resurse ale subsolului se pot construi clădiri industriale, lucrări inginereşti
necesare protecţiei perimetrelor de exploatare, îndiguiri, devieri de cursuri de apă, consolidări de
maluri, baraje, căi de comunicaţie şi echipamente necesare exploatării şi prelucrării resurselor
identificate ale subsolului. Se pot amplasa construcţii care să deservească şi să fie compatibile cu
funcţiunea dominantă stabilită, care îndeplinesc condiţiile de realizare şi funcţionare conform cerinţelor
acordului de mediu.
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Art. 37 - Autorizarea construcţiilor, care prin natura şi destinaţia lor pot genera riscuri tehnologice, se
face numai pe baza unui studiu de impact elaborat şi aprobat conform prevederilor legale.
Art. 38 - Autorizarea executării lucrărilor de construire în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum
şi în zonele de servitute şi de protecţie a sistemelor de alimentare cu energie electrică, a conductelor
de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură, este
interzisă, cu excepţia lucrărilor care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea,
respectiv eliminarea efectelor acestora.
Art. 39 - Sunt interzise construcţiile şi amenajările care nu îndeplinesc condiţiile de realizare şi
funcţionare conform cerinţelor din acordul de mediu.
Art. 40 - Clădirile vor fi amplasate conform cerinţelor tehnologice, astfel încât să fie asigurată
siguranţa în exploatare.
Art. 41 –. Prin amplasare şi funcţionare, construcţiile nu vor afecta buna desfăşurare a circulaţiilor pe
căile rutiere în condiţii optime de capacitate, fluenţă şi siguranţă. Se interzice a se realiza orice
construcţie care prin amplasare, configuraţie sau exploatare impietează asupra bunei desfăşurări,
organizări şi dirijări a traficului de pe drumuri şi vor prezenta riscuri de accidente. Acestea vor fi
interzise în zona de siguranţă şi protecţie a drumului cu excepţia celor care le deservesc.
Art. 42 – Pentru păstrarea calităţii apelor se vor implementa măsuri pentru o bună gospodărire a
apelor care vor reduce posibilele impacte asociate operaţiunilor de minerit şi care să includă:
- controlul drenajelor care vor capta apa ai cărei parametrii nu au fost semnificativ modificaţi de
activităţile miniere din cadrul zonei industriale;
- refolosirea şi reciclarea apei tratate şi netratate de pe amplasament pentru a reduce consumul de
apă potabilă şi descărcarea apei tratate;
- menţinerea continuă a controlului balanţei de apă de pe amplasament;
- rezolvarea protecţiei aşezărilor umane în condiţii de calamităţi naturale, fenomene meteo deosebite
şi apărarea de riscuri tehnologice.
Art. 43 – În paralel cu exploatarea se va derula şi procesul de reecologizare.

ANEXE
FIŞELE SINTETICE DE REGLEMENTARE ALE UNITĂŢILOR
ADMINISTRATIV – TERITORIALE CE ALCĂTUIESC JUDEŢUL ALBA
La elaborarea Planurilor Urbanistice Generale trebuie avute în vedere pe lângă respectarea
prevederilor de mai sus şi elementele din fişele sintetice de reglementare prezentate în continuare.
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JUDEŢUL ALBA
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 6242,57
Populaţia: 382.747 (2002) - 374.727 (2008) locuitori

Localităţi componente:
Judeţul Alba este compus din 4 municipii, 7 oraşe şi 67 de comune acestea sunt:
Municipii: 4 Alba Iulia (reşedinţa judeţului) Aiud ,Blaj, Sebeş.
Oraşe:
7 Abrud, Baia de Arieş, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Teiuş, Zlatna
Comune: 67.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

JUDEŢUL, LOCALITATEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
MUNICIPIUL AIUD
MUNICIPIUL BLAJ
MUNICIPIUL SEBEŞ
ORAŞUL ABRUD
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
ORAŞUL CÂMPENI
ORAŞUL CUGIR
ORAŞUL OCNA MUREŞ
ORAŞUL TEIUŞ
ORAŞUL ZLATNA
ALBAC
ALMAŞU MARE
ARIEŞENI
AVRAM IANCU
BERGHIN
BISTRA
BLANDIANA
BUCERDEA GRÂNOASĂ
BUCIUM
CÂLNIC
CENADE
CERGĂU
CERU BĂCĂINŢI
CETATEA DE BALTĂ
CIUGUD
CIURULEASA
CRĂCIUNEL
CRICĂU
CUT

POPULAŢIA
LA POPULAŢIA
SUPRAFAŢA – Kmp.
RECENSĂMÂNTUL
2008 (1 ian.)
DIN ANUL 2002
21.680.974
21504442
237.500
382.747
374727
6242,57
66.406
66775
104,00
28.934
26239
143
20.765
20853
99
27.698
29304
116
6.195
5830
32
4.669
4442
80
8.080
7867
87
25.977
26399
346
15.503
15226
68
7.284
7375
45
8.612
8338
254
2.220
2170
54
1.690
1446
93
1.921
1822
33
1.865
1750
97
2.169
2151
75
5.066
5039
118
1.187
1117
78
2.300
2363
41
1.792
1663
86
1.753
1742
45
1.015
958
44
1.747
1593
48
376
300
49
3.217
3105
65
2.664
2714
44
1.368
1223
56
2.092
2143
26
2.097
2146
51
1.254
1252
30
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Nr. JUDEŢUL, LOCALITATEA

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

DAIA ROMÂNĂ
DOŞTAT
FĂRĂU
GALDA DE JOS
GÂRBOVA
GÂRDA DE SUS
HOPÂRTA
HOREA
IGHIU
ÎNTREGALDE
JIDVEI
LIVEZILE
LOPADEA NOUĂ
LUNCA MUREŞULUI
LUPŞA
METEŞ
MIHALŢ
MIRĂSLĂU
MOGOŞ
NOŞLAC
OCOLIŞ
OHABA
PIANU
POIANA VADULUI
PONOR
POŞAGA
RĂDEŞTI
RÂMEŢ
RIMETEA
ROŞIA DE SECAŞ
ROŞIA MONTANĂ
SĂLCIUA
SĂLIŞTEA
SÂNCEL
SÂNTIMBRU
SĂSCIORI
SCĂRIŞOARA
ŞIBOT
SOHODOL
ŞONA
ŞPRING
STREMŢ
ŞUGAG
UNIREA
VADU MOŢILOR
VALEA LUNGĂ
VIDRA
VINŢU DE JOS

POPULAŢIA
LA POPULAŢIA
SUPRAFAŢA – Kmp.
RECENSĂMÂNTUL
2008 (1 ian.)
DIN ANUL 2002
3.109
3113
42
1.072
1005
40
1.909
1646
82
4.882
4554
102
2.059
2097
59
1.865
1760
83
1.372
1247
61
2.371
2258
60
6.432
6518
128
877
732
83
5.244
5277
105
1.526
1372
66
3.001
2909
94
2.669
2558
31
3.867
3653
103
3.181
2979
142
3.679
3448
65
2.334
2206
67
1.114
941
81
2.035
1897
48
846
708
86
920
812
41
3.390
3528
115
1.304
1227
69
697
557
62
1.383
1272
136
1.398
1315
30
751
621
79
1.213
1106
57
1.696
1599
52
3.872
3325
42
1.785
1662
75
2.374
2313
60
2.790
2640
51
2.740
2925
44
5.954
5927
121
1.850
1708
94
2.480
2464
42
2.085
1916
65
4.514
4525
106
2.536
2405
91
2.822
2606
69
3.239
2926
253
5.506
5270
100
1.558
1508
32
3.271
3146
75
1.964
1830
61
5.295
5371
85
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FIŞA NR. 1 - MUNICIPIUL ALBA IULIA - REŞEDINŢĂ JUDEŢ ALBA
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 104,00 Kmp.
Populaţia: 66.406 (2002) 66775 (2008)
Localităţi componente: Bărăbanţ, Miceşti, Oarda, Pâclişa,

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apa

2
mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Alba Iulia

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

PROBLEME DE MEDIU
Instalaţii IPPC: - SATURN S.A. Alba Iulia
- S.C. TRANSAVIA S.A. Pâclişa
Situri contaminate/potenţial contaminate:
- S.C. APULUM S.A. – depozit deşeuri industriale (sulfaţi)
- S.C. PETROM S.A. – depozit activităţi comerciale (hidrocarburi)
- Pârâul Iovului – depozit deşeuri ( metale grele, substanţe organo-clorurate)
- S.C. TRANSAVIA S.A. Pâclişa
- Fosta întreprindere REFRACTARA
ZONE DE RISC
Fenomenul fizico - geologic

5
-

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Grupa
Municipiul Alba Iulia
Situri UNESCO
Nu
Situri arheologice
A
Da
B
Da
Monumente şi ansambluri de arhitectură
A
Da
B
Da
Monumente de for public
A
Nu
B
Da
Monumente funerare, case memoriale,
A
Da
ansambluri comemorative:
B
Da
Zone cu patrimoniu imaterial:
Nu
CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 2 - MUNICIPIUL AIUD
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 143 Kmp.
Populaţia: 28.934(2002) 26.239 (2008)
Localităţi componente: 10 - Aiudul de Sus, Ciumbrud, Gâmbaş, Gârbova de Jos, Gârbova de
Sus, Gârboviţa, Măgina, Păgida, Sâncrai, Ţifra.
PROBLEME DE MEDIU
Instalaţii IPPC: - S.C. METALURGICA TRANSILVANIA AIUD S.A.
Situri contaminate/potenţial contaminate:
- METALURGICA TRANSILVANIA S.A. Aiud (fost I.M. Aiud) – haldă nisipuri uzate
- SITINDUSTRIE ROMÂNIA (fost I.M. Aiud) – haldă deşeuri (metale grele)
- nordul municipiului - depozit deşeuri (amoniu, substanţe organice)
ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Aiud

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Grupa
Municipiul Aiud
Situri UNESCO
Nu
Situri arheologice
A
Nu
B
Da
Monumente şi ansambluri de arhitectură
A
Da
B
Da
Monumente de for public
A
Nu
B
Da
Monumente funerare, case memoriale,
A
Nu
ansambluri comemorative:
B
Da
Zone cu patrimoniu imaterial:
Nu
CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 3 - MUNICIPIUL BLAJ
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 99 Kmp.
Populaţia: 20.765(2002) şi 20.853 (2008)
Localităţi componente: 8 Deleni - Obârşie, Fliteşti, Izvoarele, Mănărade, Petrisat, Tiur, Veza, Spatac

PROBLEME DE MEDIU
Situri contaminate/potenţial contaminate - depozit deşeuri (amoniu, fosfaţi, substanţe organice)

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
-

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Scăzut

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Blaj

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Grupa
Municipiul Blaj
Situri UNESCO
Nu
Situri arheologice
A
Nu
B
Da
Monumente şi ansambluri de arhitectură
A
Da
B
Da
Monumente de for public
A
Nu
B
Da
Monumente funerare, case memoriale,
A
Nu
ansambluri comemorative:
B
Da
Zone cu patrimoniu imaterial:
Valea Târnavelor
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 4 – MUNICIPIUL SEBEŞ
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 116 Kmp.
Populaţia: 27.698 (2002) şi 29.304 (2008)
Localităţi componente: 3 - Lancrăm, Petreşti, Răhău

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Scăzut

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Sebeş

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

PROBLEME DE MEDIU
Instalaţii IPPC: - S.C. PEHART TEC S.A. Petreşti
- S.C. KRONOSPAN SEBEŞ S.A. Sebeş
Obiective care se supun Directivei SEVESO II cu risc major:
- S.C. KRONOSPAN SEBEŞ S.A. Sebeş
Situri contaminate/potenţial contaminate:
- S.C. PETROM S.A. Sebeş – depozit activităţi comerciale (hidrocarburi)
- S.C. KRONOSPAN SEBEŞ S.A. Sebeş – industria lemnului (poluare industrială)
- Depozit deşeuri (metale grele, azotaţi, fosfaţi, substanţe organice)
ZONE DE RISC
Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE PROTEJATE NATURAL
NATURA 2000 - ROSCI 211 - RÂPA ROŞIE
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Grupa
Municipiul Sebeş
Situri UNESCO
Nu
Situri arheologice
A
Da
B
Da
Monumente şi ansambluri de
A
Da
arhitectură
B
Da
Monumente de for public
A
Nu
B
Da
Monumente funerare, case memoriale,
A
Da
ansambluri comemorative:
B
Da
Zone cu patrimoniu imaterial:
Valea Sebeşului
Da
CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 5 - ORAŞUL ABRUD
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 32 Kmp.
Populaţia: 6.1195 (2002) şi 5.830 (2008)
Localităţi componente: 3 - Abrud Sat, Gura Cornei, Soharu
PROBLEME DE MEDIU
Instalaţii IPPC: – S.C. CUPRUMIN S.A. Abrud
Obiective care se supun Directivei SEVESO II cu risc minor: - S.C. CUPRUMIN S.A. Abrud
Situri contaminate/potenţial contaminate:
- S.C. ENERGOMINERAL S.A. – Industrie minieră (metale grele, ape acide)
- Depozit deşeuri (substanţe organice)
ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Abrud

Căderi de stânci

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Grupa
Oraşul Abrud
Situri UNESCO
Nu
Situri arheologice
A
Nu
B
Da
Monumente şi ansambluri de arhitectură
A
Nu
B
Da
Monumente de for public
A
Nu
B
Nu
Monumente funerare, case memoriale,
A
Nu
ansambluri comemorative:
B
Nu
Zone cu patrimoniu imaterial:
Ţara Moţilor
Da
CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
Ansamblul Calea ferată îngustă Abrud – Vidolm, clasat, necesită protecţie şi punere în valoare
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FIŞA NR. 6 – ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 80 Kmp.
Populaţia: 4.669 (2002) şi 4.442 (2008)
Localităţi componente: 5 - Brăzeşti, Cioara de Sus, Muncelu, Sărtaş, Simuleşti

PROBLEME DE MEDIU
Situri contaminate/potenţial contaminate: Perimetrul minier: iazuri, halde steril (metale grele, ape acide)
- Depozit deşeuri (metale grele, sol uşor acid, substanţe organice)
ZONE DE RISC

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de
arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Zone mlăştinoase

4
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

3
da

Căderi de stânci

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1
Baia de Arieş

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Mocănimea Apusenilor

Oraşul Baia de Arieş
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Ansamblul Calea ferată îngustă Abrud – Vidolm, clasat, necesită protecţie şi punere în valoare
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FIŞA NR. 7 – ORAŞUL CÂMPENI
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 87 Kmp.
Populaţia: 8.080 (2002) şi 7.867 (2008)
Localităţi componente: 21 - Bonceşti, Borleşti, Botești, Certege, Coasta Vâscului, Dănduţ, Dealu Bistrii,
Dealu Capsei, Dric, Faţa Abrudului, Florești, Furduiești, Mihoeşti, Motorăşti,
Peste Valea Bistrii, Poduri, Sorliţa, Tomuşeşti, Valea Bistrii, Valea Caselor, Vârși
PROBLEME DE MEDIU
Situri contaminate/potenţial contaminate: Depozit deşeuri (metale grele, sol uşor acid, substanţe
organice)
ZONE DE RISC
Zone mlăştinoase

4
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

3
da

Căderi de stânci

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1
Câmpeni

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Grupa
Oraşul Câmpeni
Situri UNESCO
Nu
Situri arheologice
A
Nu
B
Nu
Monumente şi ansambluri de arhitectură
A
Nu
B
Nu
Monumente de for public
A
Nu
B
Da
Monumente funerare, case memoriale,
A
Nu
ansambluri comemorative:
B
Nu
Zone cu patrimoniu imaterial:
Ţara Moţilor
Da
CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
Ansamblul Calea ferată îngustă Abrud – Vidolm, clasat, necesită protecţie şi punere în valoare.
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FIŞA NR. 8 – ORAŞUL CUGIR

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 347 Kmp.
Populaţia: 25.977 (2002) şi 26.399 (2008)
Localităţi componente: 7 – Bocşitura, Bucuru, Călene, Feţeni, Goaşele, Mugeşti şi Vinerea.

PROBLEME DE MEDIU
Instalaţii IPPC: S.C. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.
Obiective care se supun Directivei SEVESO II cu risc minor: S.C. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.
Situri contaminate/potenţial contaminate: Depozit deşeuri (amoniu, substanţe organice)

ZONE DE RISC

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

Zone mlăştinoase

3
da

Căderi de stânci

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1
Cugir

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

4
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
-

Oraşul Cugir
Nu
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
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FIŞA NR. 9 – ORAŞUL OCNA MUREŞ
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 68 Kmp.
Populaţia: 15.503 (2002) şi 15.226 (2008)
Localităţi componente: 5 Cisteiu de Mureş, Războieni-Cetate, Uioara de Jos, Uioara de Sus,
Micoşlaca
PROBLEME DE MEDIU
Instalaţii IPPC : - S.C.VGHCL UPSOM ROMANIA S.A.
Obiective care se supun Directivei SEVESO II cu risc minor - S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A.
Situri contaminate/potenţial contaminate: - SALINA – Câmp de sonde Ocna Mureş, Războieni – Ind.
minieră – exploatare sare subteran (produse petroliere, compuşi anorganici),
- Depozit deşeuri (produse petroliere, substanţe organice),
- Exploatare bentonită
ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Scăzut

Inundaţii datorate
torenţilor –
vai torenţiale

Căderi de stănci

1
Ocna-Mureş

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE PROTEJATE NATURAL
NATURA 2000 – ROSCI004 Băgău
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
-

Oraşul Ocna Mureş
Nu
Nu
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
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FIŞA NR. 10 – ORAŞUL TEIUŞ
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 45 Kmp.
Populaţia: 7.284 (2002) şi 7.375 (2008)
Localităţi componente: 4 - Beldiu, Căpud, Coşlariu Nou şi Peţelca.
PROBLEME DE MEDIU
Obiective care se supun Directivei SEVESO II cu risc minor: S.C. UNICOM HOLDING S.A. Bucureşti,
punct de lucru Teiuş, zona Onduroaie, acces DN 14 B km2=850
Situri contaminate/potenţial contaminate: Depozit deşeuri (metale grele, hidrocarburi, substanţe
organice)
ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Scăzut

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Teiuş

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Grupa
Oraşul Teiuş
Situri UNESCO
Nu
Situri arheologice
A
Nu
B
Da
Monumente şi ansambluri de arhitectură
A
Da
B
Nu
Monumente de for public
A
Nu
B
Nu
Monumente funerare, case memoriale,
A
Nu
ansambluri comemorative:
B
Nu
Zone cu patrimoniu imaterial:
Nu
CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 11 – ORAŞUL ZLATNA

4
da

Zone mlăştinoase

Căderi de stânci

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

Zlatna

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 254 Kmp.
Populaţia: 8.612 (2002) şi 8.338 (2008)
Localităţi componente: 18 - Boteşti, Budeni, Dealu Roatei, Dobrot, Dumbrava, Feneş, Galaţi,
Izvoru Ampoiului, Pârău Gruiului, Pătrângeni, Pirita, Podu lui Paul, Runc,
Ruşi, Suseni, Trâmpoiele, Valea Mică şi Vâltori.
PROBLEME DE MEDIU
Obiective care se supun Directivei SEVESO II:
- cu risc minor S.C. ALBA ALUMINI S.A. Zlatna,
- cu risc major S.C. CRIMBO GAZ S.R.L. Zlatna,
- cu risc minor S.C. PRIMA GAZ ROMANIA S.A. Zlatna – Pătrungeni.
Situri contaminate/potenţial contaminate:
- Perimetrul minier Zlatna – Ind. minieră – iazuri, halde de steril (metale grele, ape acide),
- S.C. ALBA ALUMINIU S.R.L. Zlatna – Ind. metalurgie neferoasă (metale grele),
- Primăria Zlatna - poluare istorică - Ind. metalurgie neferoasă (metale grele Pb, Zn, Cd, Cu,
As),
ZONE DE RISC
Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE PROTEJATE NATURAL
NATURA 2000 – MUNŢII TRASCĂULUI - SPA
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Grupa
Oraşul Zlatna
Situri UNESCO
Nu
Situri arheologice
A
Nu
B
Da
Monumente şi ansambluri de arhitectură
A
Da
B
Da
Monumente de for public
A
Nu
B
Nu
Monumente funerare, case memoriale,
A
Nu
ansambluri comemorative:
B
Nu
Zone cu patrimoniu imaterial:
Mocănimea Apusenilor
Da
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FIŞA NR. 12 – COMUNA ALBAC
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 54 Kmp.
Populaţia: 2.220 (2002) şi 2.170 (2008) locuitori
Localităţi componente: 15 – Bărăşti, Budăieşti, Cioneşti, Costeşti, Dealu Lămăşoi, Deve, După Pleşe,
Faţa, Pleşeşti, Potionci, Rogoz, Roseşti, Ruseşti, Sohodol, Tamboreşti
ZONE DE RISC

Zone mlăştinoase

4
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

3
da

Căderi de stânci

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
vai torenţiale

1
Albac

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

ZONE PROTEJATE NATURAL
–
–

MUNŢII APUSENI VLĂDEASA - SPA
PARCUL NATURAL APUSENI – ROSCI0002

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Ţara Moţilor

Comuna Albac
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR.13 – COMUNA ALMAŞUL MARE
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 93 Kmp.
Populaţia: 1.690 (2002) şi 1.446 (2008)
Localităţi componente: 6 - Almaşu de Mijloc, Brădet, Cheile, Cib, Glod, Nădăşia

ZONE DE RISC

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

Zone mlăştinoase

3
da

Căderi de stânci

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1
Almaşu Mare

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
-

7
-

4
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Mocănimea
Apusenilor

Comuna Almaşu Mare
Nu
Nu
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Da

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copyright  2011 - PROIECT ALBA S.A.
Pagina nr..75

ACTUALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN ALBA
VOLUMUL VIII
SINTEZA – REGLEMENTĂRI – FISE - AVIZE

FIŞA NR.14 – COMUNA ARIEŞENI
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 33 Kmp.
Populaţia: 1.921 (2002) şi 1.822 (2008)
Localităţi componente: 17- Avrămeşti, Bubeşti, Casa de Piatră, Bajului, Faţa Cristesei, Faţa
Lăpuşului, Galbena, Hodobana, Izlaz, Pănteşti, Patrahaiteşti, Poieniţa, Ravicşti, Sturu, Ştei Arieşeni, Vănvuceşti
ZONE DE RISC

4
da

Zone mlăştinoase

Căderi de stânci

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

Arieşeni

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
-

7
-

ZONE PROTEJATE NATURAL
– MUNŢII APUSENI VLĂDEASA - SPA
– PARCUL NATURAL APUSENI - ROSCI0002
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE

Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Ţara Moţilor

Comuna Arieşeni
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR.15 – COMUNA AVRAM IANCU

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 97 Kmp.
Populaţia: 1.865 (2002) şi 1.750 (2008)
Localităţi componente: 32 - Achimeteşti, Avrămeşti, Bădai, Boldeşti, Călugăreşti, Casoaia,
Cindeşti, Cirăşti, Cirtuleşti, Coceşti, Cocoşeşti, Coroieşti, Dealu Crişului, Doleşti, Dumăceşti,
Gojeieşti, Heleresşi, Inceşti, Jojei, Mărteşti, Orgeşti, Pătruţeşti, Plai, Puseleşti, Soiceşti, Sterteşti,
Tirsa, Tirsa - Plai, Valea Măciului, Valea Uţului, Verdeşti, Vidrişoara

ZONE DE RISC

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

Zone mlăştinoase

3
da

Căderi de stânci

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
vai torenţiale

1
Avram Iancu

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

4
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Ţara Moţilor

Comuna Avram Iancu
Nu
Nu
Nu
Da
Da
Nu
Da
Nu
Nu
Da
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FIŞA NR.16 – COMUNA BERGHIN

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 75Kmp.
Populaţia: 2169 (2002) şi 2151 (2008)
Localităţi componente: 3 - Ghirbom, Henig, Straja

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Ridicat

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Berghin

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
-

7
-

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Ţara Secaşelor

Comuna Berghin
Nu
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
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FIŞA NR.17 – COMUNA BISTRA
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 118 Kmp.
Populaţia: 5066 (2002) şi 5039 (2008)
Localităţi componente: 34 - Aroneşti, Băleşti, Băleşti - Cătun, Birleşti, Cheleteni, Ciuldeşti, Creţeşti,
Dealu - Muntelui, Dimbureni, Durăşti, Găneşti, Girde, Hodiseşti, Hudriceşti, Lipaia, Lunca - Largă,
Lunca -Merilor, Mihăieşti, Nămaş, Novăceşti, Perjeşti, Poiana, Poiu, Rătiţiş, Runcuri, Sălăgeşti,
Ştefanca, Tolăceşti, Tomnatic, Trisoreşti, Taraneşti, Virşi - Rontu, Virşii - Mari, Virşii- Mici.

ZONE DE RISC

Zone mlăştinoase

4
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

3
da

Căderi de stânci

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1
Bistra

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE PROTEJATE NATURAL
– MUNTELE MARE – ROSCI0119
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Ţara Moţilor

Comuna Bistra
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Ansamblul Calea ferată îngustă Abrud – Vidolm, clasat, necesită protecţie şi punere în valoare.
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FIŞA NR.18 – COMUNA BLANDIANA
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 78Kmp.
Populaţia: 1187 (2002) şi 1117 (2008)
Localităţi componente: 4 - Acmariu, Ibru, Poieni, Răcătău

ZONE DE RISC

Inundaţii datorate
revărsării unui curs de
apă

Zone mlăştinoase

3
da

Căderi de stânci

2
Scăzut

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1
Blandiana

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

4
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
-

Comuna Blandiana
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copyright  2011 - PROIECT ALBA S.A.
Pagina nr..80

ACTUALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN ALBA
VOLUMUL VIII
SINTEZA – REGLEMENTĂRI – FISE - AVIZE

FIŞA NR. 19 – COMUNA BUCERDEA GRÂNOASĂ

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 41 Kmp.
Populaţia: 2300 (2002) şi 2363 (2008)
Localităţi componente: –

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
ridicat

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Bucerdea Grânoasă

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Valea Târnavelor

Nu
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
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FIŞA NR. 20 – COMUNA BUCIUM
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 86 Kmp.
Populaţia: 1797 (2002) şi 1663 (2008)
Localităţi componente: 29 - Angheleşti, Bisericani, Bucium - Sat, Cerbu, Ciuculeşti, Coloşeni,
Dogăreşti, Fereşti, Floreşti, Gura Izbitei, Heleşti, Izbicioara, Izbita, Jurcuieşti,
Lupuleşti, Măgura, Muntari, Petreni, Poiana, Poieni, Stilnişoara, Valea Abruzel, Valea
Albă, Valea Cerbului, Valea Negrileşii, Valea Poienii, Valea Şesii, Văleni, Vilcea
ZONE DE RISC

4
da

Zone mlăştinoase

Căderi de stânci

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

Bucium

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

ZONE PROTEJATE NATURAL
Poiana narciselor de la Negrileasa

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Ţara Moţilor

Comuna Bucium
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Nu
Da
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FIŞA NR. 21 – COMUNA CÂLNIC

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 45 Kmp.
Populaţia: 1753 (2002) şi 1742 (2008)
Localităţi componente: Deal

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Scăzut

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Câlnic

Căderi de stânci

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Ţara Secaşelor

Comuna Câlnic
Da
Nu
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 22 – COMUNA CENADE

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 44 Kmp.
Populaţia: 1015 (2002) şi 958 (2008)
Localităţi componente: 2 - Capu Dealului, Gorgan

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Ridicat

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Cenade

Căderi de stânci

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
-

7
-

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
-

Comuna Cenade
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
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FIŞA NR. 23 – COMUNA CERGĂU

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 48 Kmp.
Populaţia: 1747 (2002) şi 1593 (2008)
Localităţi componente: 3 - Cergaul Mare, Cergaul Mic, Lupu

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
-

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Ridicat

Inundaţii datorate
torenţilor –
vai torenţiale

Căderi de stânci

1
Cergău

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
-

7
-

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
-

Comuna Cergău
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
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FIŞA NR. 24 – COMUNA CERU BĂCĂINŢI

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 49 Kmp.
Populaţia: 376 (2002) şi 300 (2008)
Localităţi componente: 9 - Bolovăneşti, Bulbuc, Cucuta, Curpeni, Dumbrăviţa, Fintinele, Groşi,
Valea Mare, Viezuri

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Ceru Băcăinţi

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
-

7
-
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FIŞA NR. 25 – COMUNA CETATEA DE BALTĂ
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 65 Kmp.
Populaţia: 3217 (2002) şi 3105 (2008)
Localităţi componente: 3 - Crăciunelu de Sus, Sintămărie, Tătirlaua

PROBLEME DE MEDIU
Obiective care se supun Directivei SEVESO II risc major:
 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Cetatea de Baltă

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Scăzut

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Cetatea de Baltă

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Valea Târnavelor

Cetatea de Baltă
Nu
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copyright  2011 - PROIECT ALBA S.A.
Pagina nr..87

ACTUALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN ALBA
VOLUMUL VIII
SINTEZA – REGLEMENTĂRI – FISE - AVIZE

FIŞA NR. 26 – COMUNA CIUGUD

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 44 Kmp.
Populaţia: 2664 (2002) şi 2714 (2008)
Localităţi componente: 5 - Teleac, Limba, Drâmbar, Hăpria, Şeuşa

PROBLEME DE MEDIU
Situri contaminate/potenţial contaminate: exploatare bentonită.

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Ridicat

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Ciugud

Căderi de stânci

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice

Grupa
A
B

Monumente şi ansambluri de arhitectură

A
B

Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

A
B
A
B
-

Comuna Ciugud
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
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FIŞA NR. 27 – CIURULEASA

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 56 Kmp.
Populaţia: 1368 (2002) şi 1223 (2008)
Localităţi componente: 8 – Bidigeşti, Bodreşti, Bogleşti, Buninginea, Gheduleşti, Mătişeşti,
Morareşti, Vulcan

ZONE DE RISC

Zone mlăştinoase

4
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

3
da

Căderi de stânci

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1
Ciuruleasa

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

ZONE PROTEJATE NATURAL
– MUNTELE VULCAN – ROSCI0119
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FIŞA NR. 28 – COMUNA CRĂCIUNEL
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 26 Kmp.
Populaţia: 2092 (2002) şi 2143 (2008)
Localităţi componente: 4 - Crăciunelu de Jos, Cornu, Pădure, Pinca

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Scăzut

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Crăciunelu de Jos

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
-

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Valea Târnavelor

Crăciunelu de Jos
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 29 – COMUNA CRICĂU
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 51 Kmp.
Populaţia: 2097 (2002) şi 2146 (2008)
Localităţi componente: 2 – Craiva, Tibru

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Cricău

Căderi de stânci

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
-

7
-

ZONE PROTEJATE NATURAL
NATURA 2000 – Munţii Trascăului - SPA
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
-

Comuna Cricău
Nu
Da
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 30 – COMUNA CUT

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 30 Kmp.
Populaţia: 1254 (2002) şi 1252 (2008)
Localităţi componente: –

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
-

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Scăzut

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Cut

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-
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FIŞA NR. 31 – COMUNA DAIA ROMÂNĂ

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 42 Kmp.
Populaţia: 3109 (2002) şi 3113 (2008)
Localităţi componente: –

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Ridicat

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Daia Română

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Ţara Secaşelor

Comuna Daia Română
Nu
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
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FIŞA NR. 32 – COMUNA DOŞTAT

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 40 Kmp.
Populaţia: 1072 (2002) şi 1005 (2008)
Localităţi componente: 2 - Boz, Dealul Doştatului

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Ridicat

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Doştat

Căderi de stânci

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
-

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Ţara Secaşelor

Comuna Doştat
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
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FIŞA NR. 33 – COMUNA FĂRĂU

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 82 Kmp.
Populaţia: 1909 (2002) şi 1646 (2008)
Localităţi componente: 4 - Heria, Medveş, Sinbenedic, Şilea

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Ridicat

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Fărău

Căderi de stânci

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
-

Comuna Fărău
Nu
Nu
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
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FIŞA NR. 34 – COMUNA GALDA DE JOS
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 102 Kmp.
Populaţia. 4882 (2002) şi 4554 (2008)
Localităţi componente: 10 - Benic, Cetea, Galda de Sus, Lupşeni, Măgura, Mesentea, Oiejdea,
Poaiana Galdei, Răicani, Zagriş
PROBLEME DE MEDIU
Instalaţii IPPC: S.C. TRANSAVIA S.A. Galda de Jos şi 2 instalaţii la Oiejdea

ZONE DE RISC
Zone mlăştinoase

4
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

3
da

Căderi de stânci

2
Scăzut

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1
Galda de Jos

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE PROTEJATE NATURAL
NATURA 2000 – Munţii Trascăului – SCI – SPA
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
-

Comuna Galda de Jos
Nu
Nu
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copyright  2011 - PROIECT ALBA S.A.
Pagina nr..96

ACTUALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN ALBA
VOLUMUL VIII
SINTEZA – REGLEMENTĂRI – FISE - AVIZE

FIŞA NR. 35 – COMUNA GÂRBOVA
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 59 Kmp.
Populaţia: 2059 (2002) şi 2097 (2008)
Localităţi componente: 2 - Cărpiniş, Reciu

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţi datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Gârbova

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
-

7
-

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Ţara Secaşelor

Comuna Gârbova
Nu
Nu
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 36 – COMUNA GÎRDA DE SUS
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 83 Kmp.
Populaţia: 1865 (2002) şi 1760 (2008)
Localităţi componente: 16 - Biharia, Dealu Frumos, Dealu, Ordîncuşii, Dobreşti, Gheţari, Gârda
Seacă, Hănăşeşti, Huzaresti, Izvoarele Mununa, Ocoale, Plai, Plişti, Scoarţa, Snide, Suceşti,

ZONE DE RISC

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

Zone mlăştinoase

3
da

Căderi de stânci

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1
Gârda de Sus

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

4
da

ZONE PROTEJATE NATURAL
SPA – MUNŢII APUSENI VLĂDEASA
SCI – ROSCI0002 PARCUL NATURAL APUSENI

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Ţara Moţilor

Comuna Gârda de Sus
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 37 – COMUNA HOPÂRTA
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 61 Kmp.
Populaţia: 1372 (2002) şi 1247 (2008)
Localităţi componente: 4 – Silivaş, Şpălanca, Turdaş, Vama Seacă

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Ridicat

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Hopârta

Căderi de stânci

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice

Grupa
A
B

Monumente şi ansambluri de arhitectură

A
B

Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

A
B
A
B
-

Comuna Hopârta
Nu
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
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FIŞA NR. 38 – COMUNA HOREA

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 60 Kmp.
Populaţia: 2371 (2002) şi 2258 (2008)
Localităţi componente: 14 – Baba, Buteşti, Dîrleşti, Fericet, Giurgiuţ, Mănceşti, Măticeşti, Niculeşti,
Pătruşeşti, Petreasa, Preluca, Teiu, Trifeşti, Zinzeşti
ZONE DE RISC

Zone mlăştinoase

Căderi de stânci

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

Horea

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
-

7
-

4
da

ZONE PROTEJATE NATURAL
SPA – MUNŢII APUSENI VLĂDEASA
ROSCI0002 – PARCUL NATURAL APUSENI
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Ţara Moţilor

Comuna Horea
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 39 – COMUNA IGHIU

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 128 Kmp.
Populaţia: 6432 (2002) şi 6518 (2008)
Localităţi componente: 4 – Bucerdea Vinoasă, Ighiel, Şard, Ţelna

ZONE DE RISC

Zone mlăştinoase

Căderi de stânci

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

Ighiu

2
Scăzut

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

4
da

ZONE PROTEJATE NATURAL
NATURA 2000 – Munţii Trascăului – SPA
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Mocănimea Apusenilor

Comuna Ighiu
Nu
Nu
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 40 – COMUNA ÎNTREGALDE
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 83 Kmp.
Populaţia: 877 (2002) şi 732 (2008)
Localităţi componente: 10 – Dealu Geoagiului, Ghioncani, Ilieşti, Ivăniş, Mărineşti, Modoleşti,
Necrileşti, Popeşti, Sfircea, Tecşeşti
ZONE DE RISC

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

Zone mlăştinoase

3
da

Căderi de stânci

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1
Întregalde

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

4
da

ZONE PROTEJATE NATURAL
NATURA 2000 – Munţii Trascăului – SPA
– Trascău - ROSCI0253

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice

Grupa
A
B

Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

A
B
A
B
A
B
Mocănimea Apusenilor

Comuna Întregalde
Nu
Nu
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copyright  2011 - PROIECT ALBA S.A.
Pagina nr..102

ACTUALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN ALBA
VOLUMUL VIII
SINTEZA – REGLEMENTĂRI – FISE - AVIZE

FIŞA NR. 41 – COMUNA JIDVEI
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 105 Kmp.
Populaţia: 5244 (2002) şi 5277 (2008)
Localităţi componente: 4 – Bălcaciu, Căpâlna de Jos, Feisa, Veseuş

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Scăzut

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Jidvei

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Valea Târnavelor

Comuna Jidvei
Nu
Nu
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 42 – COMUNA LIVEZILE
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 66 Kmp.
Populaţia: 1526 (2002) şi 1372 (2008)
Localităţi componente: 3 – Izvoarele, Poiana Aiudului, Vălişoara
PROBLEME DE MEDIU
Situri contaminate/potenţial contaminate: carieră de calcar (prăbuşiri),
ZONE DE RISC

Zone mlăştinoase

4
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

3
da

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

2
Mediu

1
Livezile

Căderi de stânci

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

ZONE PROTEJATE NATURAL
NATURA 2000 – Munţii Trascăului – SPA
– Trascău - ROSCI0253
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
-

Comuna Livezile
Nu
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 43 – COMUNA LOPADEA NOUĂ
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 94 Kmp.
Populaţia: 3001(2002) şi 2909 (2008)
Localităţi componente: 7 - Asinip, Beţa, Băgău, Cicîrd, Ciuguzel, Ocnişoara, Odverem

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
-

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Ridicat

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Lopadea Nouă

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice

Grupa
A
B

Monumente şi ansambluri de arhitectură

A
B

Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

A
B
A
B
-

Comuna Lopadea Nouă
Nu
Nu
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
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FIŞA NR. 44 – COMUNA LUNCA MUREŞULUI
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 31 Kmp.
Populaţia: 2669 (2002) şi 2558 (2008)
Localităţi componente: 1 Gura Arieşului

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Scăzut

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Lunca Mureşului

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice

Grupa
A
B

Monumente şi ansambluri de arhitectură

A
B

Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

A
B
A
B
-

Lunca Mureşului
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
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FIŞA NR. 45 – COMUNA LUPŞA
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 103 Kmp.
Populaţia: 3867 (2002) şi 3653 (2008)
Localităţi componente: 22 – Birdeşti, Bîrzan, Curmătura, După Deal, Geamăna, Hădărău, Holobani,
Lazuri, Lunca, Mănăstire, Mărgaia, Muşca, Pitiga, Piriu - Cărbunari, Poşogani,
Şasa, Trifeşti, Valea Holhorii, Valea Lupşii, Valea Şesii, Văi, Vinta
ZONE DE RISC

4
da

Zone mlăştinoase

Căderi de stânci

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

Lupşa

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

ZONE PROTEJATE NATURAL
Natura 2000 – Muntele Mare – ROSCI0119
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Mocănimea
Apusenilor

Comuna Lupşa
Nu
Nu
Nu
Da
Da
Nu
Da
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Ansamblul Calea ferată îngustă Abrud – Vidolm, clasat, necesită protecţie şi punere în valoare.
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FIŞA NR. 46 – COMUNA METEŞ

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 142 Kmp.
Populaţia: 3181(2002) şi 2979 (2008)
Localităţi componente: 11 – Ampoiţa, Isca, Lunca Ampoiţei, Lunca Meteşului, Pădurea, Poiana
Ampoiului, Poiana Ursului, Presaca Ampoiului, Remetea, Tăuţi, Văleni
ZONE DE RISC

4
da

Zone mlăştinoase

Căderi de stânci

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

Meteş

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

ZONE PROTEJATE NATURAL
NATURA 2000 – Munţii Trascăului - SPA

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice

Grupa
A
B

Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

A
B
A
B
A
B
Mocănimea Apusenilor

Comuna Meteş
Nu
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Da
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 47 – COMUNA MIHALŢ

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 65 Kmp.
Populaţia: 3679 (2002) şi 3448 (2008)
Localităţi componente: 3 – Cistei, Obreja, Zărieş

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Scăzut

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Mihalţ

Căderi de stânci

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Valea Târnavelor

Comuna Mihalţ
Nu
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
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FIŞA NR. 48 – COMUNA MIRĂSLĂU

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 67 Kmp.
Populaţia: 2334 (2002) şi 2206 (2008)
Localităţi componente: 5 - Cicău, Decea, Lopadea Veche, Ormeniş, Răchiş

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Mirăslău

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE PROTEJATE NATURAL
NATURA 2000 – Munţii Trascăului – SPA
- Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău – ROSCI0147

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice

Grupa
A
B

Monumente şi ansambluri de arhitectură

A
B

Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

A
B
A
B
-

Comuna Mirăslău
Nu
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
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FIŞA NR. 49 – COMUNA MOGOŞ

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 81 Kmp.
Populaţia: 1114 (2002) şi 941 (2008)
Localităţi componente: 20 – Bărbeşti, Bîrleşti, Bîrleşti - Cătun, Barzogani, Boceşti, Bogdăneşti,
Buteşti, Cojocani, Cristeşti, Mămăligani, Negreşti, Onceşti, Poienile
Mogoş, Tomeşti, Valea Barnii, Valea Birluţeşti, Valea Coceşti, Valea
Giogeşti, Valea Mlacii, Valea Ţupilor
ZONE DE RISC

4
da

Zone mlăştinoase

Căderi de stânci

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

Mogoş

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Mocănimea Apusenilor

Comuna Mogoş
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
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FIŞA NR. 50 – COMUNA NOŞLAC

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 48 Kmp.
Populaţia: 2035 (2002) şi 1897 (2008)
Localităţi componente: 5 – Căptălan, Copand, Găbud, Stîna de Mureş, Valea Ciuciului

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Ridicat

Inundaţii datorate
torenţilor –
vai torenţiale

Noşlac

Căderi de stânci

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
-

Comuna Noşlac
Nu
Nu
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
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FIŞA NR. 51 – COMUNA OCOLIŞ

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 86 Kmp.
Populaţia: 846 (2002) şi 708 (2008)
Localităţi componente: 3 - Lunca Largă, Runc, Vidolm

ZONE DE RISC

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

Zone mlăştinoase

3
da

Căderi de stânci

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1
Ocoliş

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

4
da

ZONE PROTEJATE NATURAL
NATURA 2000 – Munţii Trascăului – SPA
– Trascău - ROSCI0253
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Mocănimea Apusenilor

Comuna Ocoliş
Nu
Nu
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Ansamblul Calea ferată îngustă Abrud – Vidolm, clasat, necesită protecţie şi punere în valoare.
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FIŞA NR. 52 – COMUNA OHABA

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 41 Kmp.
Populaţia: 920 (2002) şi 812 (2008)
Localităţi componente: 3 – Colibi, Măghierat, Secăşel

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Ridicat

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Ohaba

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da
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FIŞA NR. 53 – COMUNA PIANU

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 115 Kmp.
Populaţia: 3390 (2002) şi 3528 (2008)
Localităţi: 5 - Pianu de Sus, Pianu de Jos, Plaiuri, Purcăreţi, Strungari

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Scăzut

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Pianu

Căderi de stânci

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Valea Sebeşului şi
Pianului

Comuna Pianu
Nu
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Da
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FIŞA NR. 54 – COMUNA POIANA VADULUI

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 69 Kmp.
Populaţia: 1304 (2002) şi 1227 (2008)
Localităţi componente: 10 - Costeşti, Duduieni, Făgetu de Jos, Făgetu de Sus, Hănăşeşti, Lupăieşti,
Mocăneşti, Păsteşti, Petelei, Stăneşti

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Poiana Vadului

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
-

7
-
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FIŞA NR. 55 – COMUNA PONOR

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 62 Kmp.
Populaţia: 697 (2002) şi 557 (2008)
Localităţi componente: 5 – După Deal, Geogel, Măcăreşti, Valea Bucurului, Vale de Jos

ZONE DE RISC

Zone mlăştinoase

4
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

3
da

Căderi de stânci

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1
Ponor

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

ZONE PROTEJATE NATURAL
NATURA 2000 – Munţii Trascăului – SPA
– Trascău - ROSCI0253

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Mocănimea Apusenilor

Comuna Ponor
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
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FIŞA NR. 56 – COMUNA POŞAGA
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 136 Kmp.
Populaţia: 1383 (2002) şi 1272 (2008)
Localităţi: 7 - Poşaga de Jos, Corteşti, Inceşti, Lunca, Orăşti, Poşaga de Sus, Săgagea

PROBLEME DE MEDIU
Situri contaminate/potenţial contaminate: Carieră ( prăbuşiri şi surpări)
ZONE DE RISC

Zone mlăştinoase

4
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

3
da

Căderi de stânci

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1
Poşaga

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

ZONE PROTEJATE NATURAL
NATURA 2000 – Munţii Trascăului – SPA
– Trascău - ROSCI0253
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Mocănimea Apusenilor

Comuna Poşaga
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Ansamblul Calea ferată îngustă Abrud – Vidolm, clasat, necesită protecţie şi punere în valoare.
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FIŞA NR. 57 – COMUNA RĂDEŞTI

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 30 Kmp.
Populaţia: 1398 (2002) şi 1315 (2008)
Localităţi componente: 3 - Leorinţ, Mescreac, Şoimuş

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Scăzut

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Rădeşti

Căderi de stânci

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice

Grupa
A
B

Monumente şi ansambluri de arhitectură

A
B

Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

A
B
A
B
-

Comuna Rădeşti
Nu
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
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FIŞA NR. 58 – COMUNA RÂMEŢ
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 79 Kmp.
Populaţia: 751 (2002) şi 621 (2008)
Localităţi componente: 12 - Boţani, Brădeşti, Cheia, Cotorăşti, Floreşti, Olteni, Valea Făgetului,
Valea Inzelului, Valea Mănăstirii, Valea Poienii, Valea Uzei, Vlădeşti
ZONE DE RISC

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

Zone mlăştinoase

3
da

Căderi de stânci

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1
Râmeţ

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
-

7
-

4
da

ZONE PROTEJATE NATURAL
NATURA 2000 – Munţii Trascăului – SPA
– Trascău - ROSCI0253
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Mocănimea Apusenilor

Comuna Râmeţ
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 59 – COMUNA RIMETEA
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 57 Kmp.
Populaţia: 1213 (2002) şi 1106 (2008)
Localităţi componente: 1 - Colţeşti

ZONE DE RISC

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

Zone mlăştinoase

3
da

Căderi de stânci

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1
Rimetea

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

4
da

ZONE PROTEJATE NATURAL
NATURA 2000 – Munţii Trascăului – SPA
– Trascău - ROSCI0253
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Mocănimea Apusenilor

Comuna
Rimetea
Nu
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 60 – COMUNA ROŞIA DE SECAŞ
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 52 Kmp.
Populaţia: 1696 (2002) şi 1599 (2008)
Localităţi componente: 2 - Tău, Ungurei

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Roşia de Secaş

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Ţara Secaşelor

Comuna Roşia de Secaş
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
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FIŞA NR. 61 – COMUNA ROŞIA MONTANĂ
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 42 Kmp.
Populaţia: 3872 (2002) şi 3325(2008)
Localităţi componente: 15 - Bălmoşeşti, Blideşti, Bunta, Cărpiniş, Coasta Henţii, Corna, Curături,
Dăroaia, Gârda - Bărbuleşti, Gura Roşiei, Iacobeşti, Ignăţeşti, Soal, Ţarina, Vârtop
PROBLEME DE MEDIU
Situri contaminate/potenţial contaminate:
 Perimetrul minier Roşia Montană – Ind. minieră – iazuri, halde de steril (metale grele, ape acide)
ZONE DE RISC
Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

Zone mlăştinoase

3
da

Căderi de stânci

2
Ridicat

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1
Roşia Montană

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

4
da

ZONE PROTEJATE NATURAL
PIATRA DESPICATĂ şi PIATRA CORBULUI
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Mocănimea
Apusenilor

Comuna Roşia Montană
Nu
Da
Nu
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Ansamblul Calea ferată îngustă Abrud – Vidolm, clasat, necesită protecţie şi punere în valoare.
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FIŞA NR. 62 – COMUNA SĂLCIUA
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 75 Kmp.
Populaţia: 1785 (2002) şi 1662 (2008)
Localităţi: 6 - Sălciua de Jos, Dealu Caselor, Dumeşti, Sălciua de Sus, Sub Piatră, Valea Largă

ZONE DE RISC

4
da

Zone mlăştinoase

Căderi de stânci

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

Sălciua

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

ZONE PROTEJATE NATURAL
NATURA 2000 – Munţii Trascăului – SPA
– Trascău - ROSCI0253
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Mocănimea
Apusenilor

Comuna Sălciua
Nu
Nu
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Ansamblul Calea ferată îngustă Abrud – Vidolm, clasat, necesită protecţie şi punere în valoare.
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FIŞA NR. 63 – COMUNA SĂLIŞTEA
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 60 Kmp.
Populaţia: 2374 (2002) şi 2313 (2008)
Localităţi componente: 3 – Mărgineni, Săliştea - Deal, Tărtăria,

ZONE DE RISC

4
-

Săliştea

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

Căderi de stânci

2
Scăzut

1

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
-

Comuna Săliştea
Nu
Da
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
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FIŞA NR. 64 – COMUNA SÎNCEL

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 51 Kmp.
Populaţia: 2790 (2002) şi 2640 (2008)
Localităţi componente: 2 - Iclod, Pănade

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Scăzut

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Sâncel

Căderi de stânci

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da
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FIŞA NR. 65 – COMUNA SÂNTIMBRU
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 44 Kmp.
Populaţia: 2740 (2002) şi 2925 (2008)
Localităţi componente: 4 – Coşlariu, Dumitra, Galtiu, Totoi
PROBLEME DE MEDIU
Instalaţii IPPC:

- S.C.AVIA ALBA IULIA S.R.L. Sântimbru
- S.C. TRANSAVIA S.A. Sântimbru 2 instalaţii
Situri contaminate/potenţial contaminate:
- Perimetrul comunei – Zona vulnerabilă Sântimbru – ZV cf. Ord. comun
MMGA nr. 241 /2005 şi MAPDR nr. 196/2005 - Agricultura (nitraţi, nitriţi).

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Scăzut

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Sântimbru

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
-

Comuna Sântimbru
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 66 – COMUNA SĂSCIORI
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 121 Kmp.
Populaţia: 5954 (2002) şi 5927 (2008)
Localităţi componente: 8 – Căpâlna, Dumbrava, Laz, Loman, Pleşi, Răchita, Sebeşel, Tonea

ZONE DE RISC

4
da

Zone mlăştinoase

Căderi de stânci

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

Săsciori

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
-

7
-

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Valea Sebeşului şi
Pianului

Comuna Săsciori
Nu
Da
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 67 – COMUNA SCĂRIŞOARA
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 94 Kmp.
Populaţia: 1850 (2002) şi 1708 (2008)
Localităţi componente: 13 - Bârleşti, Boteşti, Faţa - Lăzeşti, Floreşti, Lăzeşti, Lespezea, Matei,
Negeşti, Preluca, Runc, Sfoartea, Ştiuleţi, Trinceşti
ZONE DE RISC

Zone mlăştinoase

4
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

3
da

Căderi de stânci

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
vai torenţiale

1
Scărişoara

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
-

7
-

ZONE PROTEJATE NATURAL
SPA – Arie de protecţie avifaunistică - MUNŢII APUSENI VLĂDEASA
SCI - Arie de interes special pentru conservare – ROSCI0002 PARCUL NATURAL APUSENI

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Ţara Moţilor

Comuna Scărişoara
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 68 – COMUNA ŞIBOT

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 42 Kmp.
Populaţia: 2480 (2002) şi 2464 (2008)
Localităţi componente: 3 - Balomiru de Câmp, Băcăinţi, Sărăcsău

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Scăzut

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Şibot

Căderi de stânci

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
-

Comuna Şibot
Nu
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
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FIŞA NR. 69 – COMUNA SOHODOL

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 65 Kmp.
Populaţia: 2085 (2002) şi 1916 (2008)
Localităţi componente: 30 - Brăzeşti, Bilăneşti, Bobăreşti, Brădeana, Burzoneşti, Deonceşti,
Dilimani, Furduieşti, Gura Sohodol, Hoanca, Joldişeşti, Lazuri, Leheşti, Lumineşti,
Medreşti, Morăreşti, Muneşti, Năpăieşti, Nelegeşti, Nicoreşti, Peleş, Poiana,
Robeşti, Sicoieşti, Surdeşti, Sebişeşti, Simoceşti, Toci, Valea Verde, Vlădoşesti

PROBLEME DE MEDIU
Situri contaminate/potenţial contaminate: Carieră calcar

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Sohodol

Căderi de stânci

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
-

7
-
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FIŞA NR. 70 – COMUNA ŞONA

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 106 Kmp.
Populaţia: 4514 (2002) şi 4525 (2008)
Localităţi componente: 6 - Alecuş, Biia, Doptău, Lunca Târnavei, Sânmiclăuş, Valea Sasului

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Scăzut

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Şona

Căderi de stânci

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Valea Târnavelor

Comuna Şona
Nu
Nu
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 71 – COMUNA ŞPRING

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 91 Kmp.
Populaţia: 2536 (2002) şi 2405 (2008)
Localităţi componente: 5 - Carpen, Carpenii de Sus, Cunţa, Draşov, Vingard

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Ridicat

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Şpring

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Ţara Secaşelor

Comuna Şpring
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
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FIŞA NR. 72 – COMUNA STREMŢ
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 69 Kmp.
Populaţia: 2822 (2002) şi 2606 (2008)
Localităţi componente: 3 – Faţa Pietrii, Geoagiu de Sus, Geomal

ZONE DE RISC

Zone mlăştinoase

Căderi de stânci

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

Stremţ

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

4
da

ZONE PROTEJATE NATURAL
NATURA 2000 – Munţii Trascăului – SPA
– Trascău - ROSCI0253
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
-

Comuna Stremţ
Nu
Nu
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 73 – COMUNA ŞUGAG
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 253 Kmp.
Populaţia: 3239 (2002) şi 2926 (2008)
Localităţi componente: 6 – Arţi, Bârsana, Dobra, Jidoştina, Mărtinie,Tău Bistra

ZONE DE RISC

4
da

Zone mlăştinoase

Căderi de stânci

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

Şugag

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
-

7
da

ZONE PROTEJATE NATURAL
NATURA 2000 – Frumoasa – SPA, ROSCI0085
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Valea Sebeşului şi a
Pianului

Comuna Şugag
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 74 – COMUNA UNIREA

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 100 Kmp.
Populaţia: 5506 (2002) şi 5270 (2008)
Localităţi componente: 5 – Ciugudu de Jos, Ciugudu de Sus, Dumbrava, Inoc, Măhăceni

PROBLEME DE MEDIU
Instalaţii IPPC - S.C. TRANSAVIA S.A.
- SOLARIS IMPEX S.R.L.
Situri contaminate/potenţial contaminate: S.C.GHCL UPSOM S.A. Ocna Mureş – Ind. chimică batal nr.5, 6 şi de urgenţă (compuşi anorganici)

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Ridicat

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Unirea

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da
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FIŞA NR. 75 – COMUNA VADU MOŢILOR

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 32 Kmp.
Populaţia: 1558 (2002) şi 1508 (2008)
Localităţi componente: 11 - Bodeşti, Burzeşti, Dealu Frumos, Lăzeşti, Necşeşti, Poduri - Briceşti,
Popeştii de Jos, Popeştii de Sus, Tomuţeşti, Toţeşi, Vâltori.
ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Vadu Moţilor

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Ţara Moţilor

Comuna Vadu Moţilor
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Da

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
Drum turistic care necesită evaluare şi protecţie.
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FIŞA NR. 76 – COMUNA VALEA LUNGĂ

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 75 Kmp.
Populaţia: 3271 (2002) şi 3146 (2008)
Localităţi componente: 4 - Făget, Glogoveţ, Lodroman, Lunca Tăuni

PROBLEME DE MEDIU
Situri contaminate/potenţial contaminate: Perimetrul comunei – poluare industrială sursa Copşa
Mică (compuşi cu plumb).
ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Scăzut

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Valea Lungă

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Valea Târnavelor

Comuna Valea Lungă
Nu
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
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FIŞA NR. 77 – COMUNA VIDRA

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 61 Kmp.
Populaţia: 1964 (2002) şi 1830 (2008)
Localităţi componente: 39 - Bai, Bobăreşti, Bogdăneşti, Bordeştii, Poieni, Culdeşti, Dealu Goieşti,
Dos, Dosu Luncii, Dosu Văseşti, Drăgoieşti - Lunca, Ficăreşti, Gligoreşti, Goieşti, Haiduceşti,
Hărăşti, Hoanca, Jefleşti, Lunca, Lunca Bisericii, Lunca de Jos, Lunca Goieşti, Lunca Veseşti,
Modoleşti, Nemeşi, Oideşti, Pitărceşti, Pleşcuţa, Poieni, Ponorel, Puiuleţeşti, Runc, Segaj, Urdes,
Valea Morii, Văseşti, Vilcăneasa, Vilceşti, Virtăneşti

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Mediu

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Vidra

Căderi de stânci

1

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
-

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice
Monumente şi ansambluri de arhitectură
Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

Grupa
A
B
A
B
A
B
A
B
Ţara Moţilor

Comuna Vidra
Nu
Nu
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
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FIŞA NR. 78 – COMUNA VINŢU DE JOS

POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Suprafaţa: 85 Kmp.
Populaţia: 5295 (2002) şi 5371 (2008)
Localităţi componente: 17 - Ciocaşu, Câmpu Goblii, Crişeni, Dealu Ferului, Gura Cuţului,
Haţegana, Inuri, Laz, Mătăcina, Mereteu, Pârău lui Mihai, Poieniţa,
Stăuini, Valea Goblii, Valea lui Mihai, Valea Vântului, Vurpăr
PROBLEME DE MEDIU
Instalaţii IPPC – INCUBA PRODUCTION S.R.L. Sibişeni

ZONE DE RISC

4
-

Zone mlăştinoase

3
da

Inundaţii datorate
revărsării unui curs
de apă

2
Scăzut

Inundaţii datorate
torenţilor –
văi torenţiale

Căderi de stânci

1
Vinţu de Jos

Eroziuni de maluri

Teritoriul

Potenţialul de
producere a
alunecărilor de teren

Fenomenul fizico - geologic

5
da

6
da

7
da

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Unitate administrativ teritorială cu concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000
Categoria monument
Situri UNESCO
Situri arheologice

Grupa
A
B

Monumente şi ansambluri de arhitectură

A
B

Monumente de for public
Monumente funerare, case memoriale,
ansambluri comemorative:
Zone cu patrimoniu imaterial:

A
B
A
B
-

Comuna Vinţu de Jos
Nu
Nu
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
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SURSE DE DOCUMENTARE:
1. Institutul Naţional de Statistică – Recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2002,
2. Direcţia Regională de Statistică ALBA - Buletin statistic lunar (ianuarie 2007, 2008)
3. Legea Nr.2/1968 republicată în 1981 – Judeţul Alba.
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