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MEMORIUL GENERAL 
 
 

DATE GENERALE 
 
SCOP 
 

Mureşul este cel de-al doilea râu ca mărime din Romania şi se varsă în 
Tisa. Suprafaţa totală a bazinului hidrografic Mureş este de 5397 km2, 
repartizat pe teritoriul a trei judeţe: Alba (cea mai mare parte), Sibiu şi Cluj. 
Lungimea reţelei hidrografice este de 2021 km. Râul s-a adaptat la cel mai 
vechi traseu de legătură tectonică şi hidrografică a Podişului Transilvaniei cu 
Depresiunea  Panonică. Teritoriul judeţului Alba se află pe cursul său mijlociu.
 În judeţul Alba Mureşul intră în amonte de confluenţa cu Arieşul  şi iese 
după confluenţa cu pârâul Băcăinţi, având un parcurs de 141 Km. 

  Planul de amenajare a teritoriului va servi la punerea în valoare a Văii 
Mureșului și la valorificarea acesteia ca resursă economică și de agrement, 
în concordanță cu necesitățile de apărare împotriva inundațiilor.  
  De asemenea, documentația va servi la reglementarea activităților de 
amenajare a teritoriului și de urbanism  în zona Văii Mureșului, contribuind la 
dezvoltarea durabilă a zonei. 
 

UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE VIZATE 
 

De-a lungul Mureşului s-au dezvoltat importante aşezări ale judeţului 
Alba.  Prin această documentaţie sunt vizate unităţile administrativ - teritoriale 
al căror teritoriu este străbătut de râul Mureş. Spaţiul natural Valea Mureşului 
ce trebuie luat în considerare cuprinde 2 municipii, 2 oraşe şi 12 comune 
  
Municipii:  
  
1. MUNICIPIUL ALBA IULIA  - REŞEDINŢĂ JUDEŢ ALBA 
 Suprafaţa:  104,00 Kmp. 
 Populaţia:   66.406 (2002) 66775 (2008) 
 Localităţi componente: Bărăbanţ, Miceşti, Oarda, Pâclişa, 
 Concentrare de patrimoniu construit  conform Legii 5/2000 
2.  MUNICIPIUL  AIUD 
 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. 
 Concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000 
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Oraşe:  
 
1. ORAŞUL OCNA MUREŞ 
 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 
 Zone  protejate  natural -  NATURA 2000 – ROSCI004 Băgău 
2. ORAŞUL TEIUŞ 
 Suprafaţa:      45 Kmp. 
 Populaţia:  7.284 (2002)  şi  7.375 (2008) 
 Localităţi componente:4 - Beldiu, Căpud, Coşlariu Nou şi Peţelca. 
 Concentrare de patrimoniu construit conform Legii 5/2000 
  
Comune: 
  
1. BLANDIANA 
 Suprafaţa:     78Kmp. 
 Populaţia:  1187 (2002)  şi  1117 (2008) 
 Localităţi componente: 4 -  Acmariu, Ibru, Poieni, Răcătău 
2. CIUGUD 
 Suprafaţa:      44 Kmp. 
 Populaţia:  2664 (2002)  şi 2714 (2008) 
 Localităţi componente:5 - Teleac, Limba, Drâmbar, Hăpria, Şeuşa 
3. LUNCA MUREȘULUI 
 Suprafaţa:      31 Kmp. 
 Populaţia:  2669 (2002)  şi  2558 (2008) 
 Localităţi componente:  1-  Gura Arieşului 
4. MIHALȚ 
 Suprafaţa:     65 Kmp. 
 Populaţia:  3679 (2002)  şi  3448 (2008) 
 Localităţi componente:  3 – Cistei, Obreja, Zărieş 
5. MIRĂSLĂU 
 Suprafaţa:     67 Kmp. 
 Populaţia:  2334 (2002)  şi  2206 (2008) 
 Localităţi componente: 5 - Cicău, Decea, Lopadea Veche, Ormeniş, 
Răchiş 
6. NOȘLAC 
 Suprafaţa:     48 Kmp. 
 Populaţia:  2035 (2002)  şi  1897 (2008) 
 Localităţi componente: 5 – Căptălan, Copand, Găbud, Stîna de Mureş, 
Valea Ciuciului 
7. RĂDEȘTI 
 Suprafaţa:     30 Kmp. 
 Populaţia: 1398 (2002)  şi  1315 (2008) 
 Localităţi componente:  3 - Leorinţ, Mescreac, Şoimuş 
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8. SĂLIȘTEA 
 Suprafaţa:     60 Kmp. 
 Populaţia:  2374 (2002)  şi  2313 (2008) 
 Localităţi componente: 3 – Mărgineni, Săliştea - Deal, Tărtăria,  
9. SÂNTIMBRU 
   Suprafaţa:     44 Kmp. 
 Populaţia:  2740 (2002)  şi  2925 (2008) 
 Localităţi componente:  4 – Coşlariu, Dumitra, Galtiu, Totoi 
10. ȘIBOT 
 Suprafaţa:    42 Kmp. 
 Populaţia: 2480 (2002)  şi  2464 (2008) 
 Localităţi componente: 3 - Balomiru de Câmp, Băcăinţi, Sărăcsău 
11. UNIREA 
   Suprafaţa:   100 Kmp. 
 Populaţia:  5506 (2002)  şi  5270 (2008) 
 Localităţi componente:  5 – Ciugudu de Jos, Ciugudu de Sus, 
Dumbrava, Inoc, Măhăceni 
12 VINȚU DE JOS. 
   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. 

 
 
 

OBIECTIVELE PROIECTULUI ŞI REZULTATELE AŞTEPTATE 
 
 
 PREZENTAREA ASPECTELOR CONSIDERATE CA FIIND ESENŢIALE PENTRU 
OBŢINEREA REZULTATELOR AŞTEPTATE ALE PROIECTULUI ŞI ATINGEREA 
OBIECTIVELOR ACESTUIA  

 
Obiectivele urmărite prin realizarea acestei documentaţii sunt 
următoarele: 
 stabilirea necesarului de lucrări necesare pentru diminuarea 

efectelor inundaţiilor (îndiguiri, decolmatări, etc.); 
 stabilirea zonelor care necesita protecţie din punct de vedere a 

peisajului cultural, zone cu perimetre arheologice, zone protejate 
naturale si antropice; 

 stabilirea zonelor de agrement şi turism, spaţii nautice; 
 stabilirea zonelor în care se pot realiza activităţi economice de 

exploatare a produselor de balastiere, amenajări piscicole, etc.. 
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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. 

 
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; 
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 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; 
 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; 
 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; 
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Alte reglementări: 
 Ghidul de aplicare al Directivei Seveso în domeniul amenajării teritoriului şi 
urbanismului – RO 2007/IB/EN-02 TL 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR, CONŢINUTUL PROIECTULUI ŞI ETAPELE DE 
REALIZARE 
 
ETAPA I - ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE - DIAGNOSTIC 
 
 1. Activitatea de întocmire a temei  
 1.1.  parcurgerea în teren, recunoaşterea zonei de studiu şi identificarea 
problemelor - finalizată cu întocmirea documentaţiei fotografice şi fişe de 
probleme pe fiecare unitate administrativ-teritorială  vizată; 
 1.2. consultări cu beneficiarul şi cu toţi factorii interesaţi şi implicaţi de la 
nivelul judeţului şi în toate unităţile administrativ - teritoriale vizate - finalizate 
cu procese - verbale întocmite; 
 1.3. definitivarea temei.  
 
      2. Activitatea de întocmire a suportului topografic pentru piesele desenate 
 

3. Activitatea de documentare, analiza domeniului tematic 
 3.1. documentare în specificul lucrării; 
 3.2. documentare în literatura de specialitate; 
 3.3. documentare în legislaţia specifică; 
 3.4. culegerea selectată de date; 
 3.5. investigări la instituţii de specialitate sau unităţi care deţin materiale 
documentare, în domeniu, etc.; 
 
 4. Analiza situaţiei existente şi identificarea elementelor care 
condiţionează dezvoltarea, cu evidenţierea problemelor şi disfuncţionalităţilor  
 4.1. selectarea şi centralizarea informaţiilor, datelor, elementelor obţinute;  
 4.2.analiza de ansamblu în raport cu cerinţele tematice ale beneficiarului; 
 4.3. analiza încadrării în prevederile documentațiile de amenajare a 
teritoriului şi urbanism existente pentru această zonă, respectiv Planurile de 
Amenajare a teritoriului Naţional, Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean 
Alba, Planurile Urbanistice Generale ale unităţilor administrativ-teritoriale 
vizate prin studiu precum și alte documentații referitoare la zona studiată; 
 4.4. elaborarea analizei situaţiei existente pe baza sintezei documentare, 
a rezultatele analizelor şi cercetărilor preliminare, a concluziile studiilor de 
fundamentare; 
 4.5. întocmirea analizei swot, a diagnosticului prospectiv şi general: 
evaluarea decalajului dintre situaţia actuală şi cea anticipată şi dorită 
alcătuirea programului şi bazei tehnologice de declanşare a procesului 
pentru etapa următoare; 
 4.6.  Redactarea pieselor scrise şi desenate, predarea etapei I.. 
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ETAPA II - REGLEMENTĂRI, DEZVOLTARE - PROPUNERI 
 1. Efectuări de anchete, chestionări, investigaţii directe în teritoriu la 
diverse surse, unităţi specializate, etc.;  
 
 2. Stabilirea obiectivelor şi direcţiilor de dezvoltare teritorială pe termen 
 2.1. scurt, 
 2.2. mediu, 
 2.3. lung. 
 
 3. Întocmirea programului de măsuri cu stabilirea responsabilităţilor de 
realizare 
 
 4. Elaborarea strategiei de dezvoltare 
Din punct de vedere metodologic, strategia trebuie să urmeze următorii paşi: 
 4.1. Audit, cu analiza socio-economică şi analiza SWOT; 
 4.2. Viziune şi Obiective strategice şi specifice;  
 4.3. Politici de dezvoltare cu programe şi proiecte; 
 4.4. Implementare, cu definirea resurselor şi a modului de organizare şi 
  4.5. Monitorizare şi evaluare, cu stabilirea indicatorilor şi analiza impactului. 
 4.6. Redactarea Strategiei 
 
 5. Elaborarea reglementărilor 
 
 6. Redactarea pieselor scrise şi desenate. 
 
      7. Consultări cu reprezentanții administrațiilor publice locale vizate prin 
studiu, ai Consiliului Judeţean Alba şi ai Sistemului de gospodărire a Apelor 
Alba (consultări ce se vor concretiza prin încheierea unor procese verbale); 
 
      8. Consultarea publicului 
 La elaborarea documentaţiei se vor respecta prevederile Ordinului nr. 
2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare a publicului cu 
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de 
urbanism precum si cele ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
103/21.04.2011 privind aprobarea Regulamentului de consultare a publicului 
in procesul de elaborare a planurilor de amenajarea a teritoriului a căror 
aprobare revine Consiliului Judeţean Alba.  
 
ETAPA III  REDACTAREA DOCUMENTAȚIILE NECESARE PENTRU OBȚINEREA 
TUTUROR AVIZELOR/ACORDURILOR NECESARE 
conform prevederilor legale, în vederea aprobării documentaţie;  
 
Obţinerea avizelor/acordurilor (avizele consiliilor locale vizate prin studiu,  
aviz gospodărire a apelor,  mediu,  ISU, MI, SRI, MAPN, aviz Cultura, MDRT.) şi 
introducerea recomandărilor din avize; 
 
Editarea finală şi aprobarea în Consiliului Judeţean Alba. 
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ASPECTELE PE CARE LE CONSIDERĂM ESENŢIALE PRIVIND EXECUŢIA 
ACTIVITĂŢILOR PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ŞI A REZULTATELOR 
PROIECTULUI CUPRINSE ÎN ETAPA I 

 
1. Echipă pluridisciplinară, componenţa echipei disponibile pentru 

proiect 
Datorită caracterului şi specificului lucrării, considerăm că execuţia 

activităţilor pentru atingerea obiectivelor propuse de proiect şi obţinerea 
unor rezultate corespunzătoare trebuie şi poate fi realizată numai în echipă 
pluridisciplinară: arhitecţi, ingineri (specializarea: construcţii hidrotehnice, 
instalaţii tehnico - edilitare, drumuri şi sistematizare verticală, topografie, 
geodezie, cadastru, geologie), istoric, sociolog, economist, jurist - cu 
experienţă în realizarea proiectelor de amenajarea teritoriului şi urbanism. 

 
2. Documentare temeinică în teritoriu 
Fără o documentare temeinică în teritoriu pentru o bună cunoaştere a 

zonei de studiu şi identificarea problemelor (finalizată cu întocmirea 
documentaţiei fotografice şi fişe de probleme pe fiecare unitate 
administrativ-teritorială  vizată) nu se poate întocmi un proiect viabil. 

 
3. Consultări iniţiale şi pe parcurs cu beneficiarul şi cu toţi factorii 

interesaţi 
Sunt importante pentru selectarea aspectelor esenţiale care au 

relevanţă asupra dezvoltării durabile şi asigurării interesului general, 
argumentate în mod obiectiv.  
  

4. Întocmirea temei 
O temă bine întocmită constituie suportul unei bune şi corecte 

fundamentări a proiectului. 
 

  5. Întocmirea suportului topografic pentru piesele desenate 
  Acurateţea, precizia şi corectitudinea pieselor desenate, analiza 
situaţiei existente, evidenţierea problemelor şi disfuncţionalităţilor, 
reglementările depind de un suport topografic bine realizat. 
 

6. Documentare 
 O amplă documentare pe specificul lucrării, în literatura de 
specialitate, în legislaţia specifică care presupune culegerea selectată de 
date dar şi investigări la instituţii de specialitate sau unităţi care deţin  
materiale documentare în domeniu, etc. a fost absolut indispensabilă în 
execuţia activităţilor privind etapa I-a analiza situaţiei existente - diagnostic. 
    
  7. Selectarea şi centralizarea informaţiilor, datelor, elementelor obţinute  
  Acest aspect este esenţial luând în considerare volumul mare de 
informaţii şi diversitatea acestora şi presupune o bună capacitate de sinteză 
şi interpretare în transpunerea în proiect şi efectuarea analizelor sectoriale şi 
de ansamblu. 
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  8. Analiza de ansamblu în raport cu cerinţele tematice ale 
beneficiarului 
  Acest aspect este important pentru a putea răspunde aşteptărilor 
beneficiarului şi atingerea obiectivelor propuse. 
  
  9. Analiza încadrării în prevederile documentațiile de amenajare a 
teritoriului şi urbanism existente pentru această zonă respectiv Planurile de 
Amenajare a teritoriului Naţional, Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean 
Alba, Planurile de amenajare zonale şi Planurile Urbanistice Generale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale vizate prin studiu precum și alte documentații 
referitoare la zona studiată este un aspect esenţial şi obligatoriu şi pe cale de 
consecinţă legală. 
 
  10. Analiza situaţiei existente şi identificarea elementelor care 
condiţionează dezvoltarea, cu evidenţierea problemelor şi disfuncţionalităţilor  
 pe baza sintezei documentare, a rezultatele analizelor şi cercetărilor 
preliminare, a concluziilor, a presupus o mare capacitate de sinteză. Această 
activitate materializată în această etapă este foarte importantă deoarece 
din corecta şi completa ei realizare rezultă propuneri şi reglementări fezabile, 
necesare şi obiective. 
 
 17. Consultări cu reprezentanții administrațiilor publice locale vizate prin 
studiu, ai Consiliului Judeţean Alba şi ai Sistemului de gospodărire a Apelor 
Alba (consultări ce se vor concretiza prin încheierea unor procese verbale); 
Aspectul pe care îl considerăm esenţial privind execuţia activităţilor pentru 
atingerea obiectivelor este dialogul constructiv dintre administraţiile publice a 
tuturor municipiilor, oraşelor şi comunelor şi partenerii locali şi judeţeni, în 
încercarea de a cuprinde cât se poate de exact dorinţele şi ideile atât ale 
locuitorilor din valea Mureşului cât şi ale factorilor de decizie. În această 
ordine de idei nu este vorba doar de o însumare teoretică a opiniilor, ci şi de 
sprijin în elaborarea planului, pentru a consolida astfel motivele participării la 
implementarea ulterioară a strategiei. 
 
 
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); 
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 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 Alba Iulia – Sebeş – Teiuş – 2008, 
U.A.U. „ION MINCU” CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZE ŞI 
CONSULTING; 

 P.U.G. urile unităţilor administrative din zona studiată; 
 Studiu privind zonele expuse la riscuri naturale sau tehnologice din judeţul 

Alba,  elaborat de S.C. “PROIECT ALBA” S.A; 
 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. 
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I. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE ŞI IDENTIFICAREA 
ELEMENTELOR CARE CONDIŢIONEAZĂ DEZVOLTAREA, CU 
EVIDENŢIEREA PROBLEMELOR ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢILOR 
 
 
 
I. 1. CONTEXTUL SUPRATERITORIAL  
 
 
Încadrare în bazinul Mureșului, judeţ, regiune 
 
Conform   - Planşa nr. 1.1. -  CONTEXTUL SUPRATERITORIAL, Zona studiată 
acoperă zona mediană a BAZINULUI HIDROGRAFIC AL RÂULUI MUREŞ, pe 
întregul teritoriu al JUDEŢULUI ALBA, judeţ situat în REGIUNEA CENTRU. 
 
Probleme teritoriale litigioase 
 
Conform proceselor verbale întocmite  cu unităţile administrative din  zona 
studiată, probleme teritoriale litigioase au semnalat oraşele OCNA MUREŞ, 
TEIUŞ şi comuna UNIREA.  
 
Zone declarate defavorizate din teritoriul regional care influențează negativ 
teritoriul intercomunal  
 
Nu este cazul. 
 
Funcţiuni similare concurente în teritorii învecinate 
 
Polii de dezvoltare supraregionali DEVA, SIBIU şi regionali TURDA, MEDIAŞ din 
teritoriile vecine  deţin funcţii similare concurente. 
  
Probleme specifice de soluţionat prin cooperare 
 
Prin cooperare pot fi rezolvate probleme specifice privind: 
- colectarea şi depozitarea deşeurilor; 
- dezvoltarea infrastructurii; 
- amenajarea şi regularizarea văii Mureşului; 
- valorificarea văii Mureşului economic, turistic şi pentru agrement. 
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I.2. MEDIUL  
  
Cadrul natural/mediu 
  
 Varietatea reliefului judeţului Alba corespunde unei structuri geologice 
complexe cu o evoluţie îndelungată diferită de la o zonă la alta cu 
compartimentare tectonică şi asociere petrografică distinctă.  
 Reprezentativ pentru judeţ poate fi considerat culoarul Mureşului. 
Culoarul Mureşului face parte din marea unitate a Podişului Transilvaniei. 
 Podişul Transilvaniei reprezintă o parte importantă a Depresiunii 
Transilvaniei şi prezintă  un relief dezvoltat pe nisipuri , argile şi marne cu 
frecvente procese de versant. Interfluviile sunt largi şi orientate est – vest iar 
văile principale au terase bine dezvoltate. 

 Din punct de vedere tectonic se disting două zone: una a domurilor 
gazeifere în partea de est (Cetatea de Baltă şi alta a cutelor diapire în vest 
(Ocna Mureş). 

 Podişul Secaşelor se află în partea sud – estică a judeţului la sud de 
valea Târnavei. Este o unitate mai puţin fragmentată şi prezintă o dublă 
înclinare est – vest şi sud –  .Marnele, argilele şi nisipurile îi conferă o fizionomie 
de platou unor vălurit. 

 Podişul Măhăceni situat la nord de Valea Mureşului este puternic 
fragmentat scoţând în evidenţă roci paleogene şi neogene, un relief 
structural cu frecvente procese de versant. 

 Dealul Bilag (404 m) este situat în unghiul de confluenţă a Mureşului cu 
Ampoiul. Acest martor de eroziune aparţine în vest muntelui iar în est 
podişului. 

 Culoarul Mureşului este o unitate 
de contact ce desparte Munţii Apuseni 
de Podişul Transilvaniei. Are altitudinea  
coborâtă cuprinsă între 220 m la 
confluenţa cu Sebeşul şi 270 m la 
confluenţa cu Arieşul. 

 Sunt  individualizate cele 8 terase 
ale Mureşului, bine utilizate în 
agricultură, favorizând şi dezvoltarea 
aşezărilor. 

 În zona de culoar se 
individualizează două depresiuni Sebeş 
– Alba Iulia şi Teiuş, netede, sculptate în 
formaţiuni pliocene. 

Culoarul Mureşului cuprinde : 
Unitatea dealurilor şi podişurilor 
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 Unitatea dealurilor şi podişurilor Această unitate este alcătuită din 
dealuri piemontane ale Trăscăului cât şi de Podişul Transilvaniei. 

 Dealurile piemontane ale Trascăului reprezintă treapta intermediară 
între munţi şi culoarul Mureşului. Se prezintă sub forma unor interfluvii largi ce 
coboară lin care se pierd în terasele Mureşului. 

 
 Geologia regiunii 
 
 Regiunea luată în studiu pentru prezenta lucrare, cuprinde formaţiuni 
ce aparţin unităţii structurale majore şi anume: Unitatea Bazinului Transilvaniei.  
 Ca unitate geologico - structurală Depresiunea Transilvaniei este 
delimitată de cele trei ramuri ale Carpaţilor iar din punct de vedere 
morfologic se prezintă ca un podiş. 
 Depresiunea Transilvaniei a început să funcţioneze ca atare spre sfârşitul 
cretacicului - începutul paleogenului şi a durat până în pliocen. Aceasta a 
luat naştere prin afundarea unui teritoriu foarte întins cuprins între cele trei 
ramuri ale Carpaţilor în urma mişcărilor orogenetice din faza laramică ce au 
produs un sistem de falii profunde. Pe această arie odată cu începutul 
afundării s-a instalat un bazin de acumulare ce a funcţionat până în pliocen. 
  În judeţul Alba formaţiunile Depresiunii (Bazinului) Transilvaniei ocupă 
partea central - estică fiind cuprinsă pe o arie destul de largă între râul Mureş 
şi văile Târnavelor – inclusiv culoarul Mureşului . 
 Structura geologică este constituită din: 
* fundament alcătuit din şisturi cristaline neregenerate în orogeneza 

alpină; 
* cuvertura prelaramică; 
* depozite de vârstă paleogenă şi neogenă. 
 Fundamentul cristalin este reprezentat, predominant, în vestul depresiunii 
prin şisturi cu cristalinitate mai pronunţată: micaşisturi, paragneise cu muscovit 
şi biotit, şisturi cuarţitice cu granaţi, calcare cristaline şi chiar injecţii 
pegmatitice şi amfibolite. 
 Depozitele premiocene sunt alcătuite din sedimente triasice (dolomite, 
calcare, marnocalcare şi conglomerate), jurasice (calcare gălbui), cretacic 
inferioare (calcare) şi cretacic superioare (dezvoltate în facies de fliş). 
 Deasupra depozitelor cretacice sau direct peste cristalin se află 
paleogenul (transgresiv şi cu mari variaţii de facies datorită cutărilor laramice 
şi postlaramice). Depozite paleogene aflorează pe suprafeţe restrânse în 
colţul sud-vestic al depresiunii: 
* eocenul, reprezentat prin gresii grosiere cu intercalaţii de nisipuri şi gresii 

conglomeratice este prezent la intrarea Mureşului în culoarul Deva - Alba 
Iulia între Şard şi Bărăbanţ; 

* depozitele oligocene aflorează în zona Alba Iulia unde sunt reprezentate 
prin nisipuri silicioase, gresii şi calcare bituminoase. 

 În Depresiunea Transilvaniei neogenul este caracterizat prin dezvoltarea 
depozitelor marine de facies normal şi salmastru caracteristice miocenului; 
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spre sfârşitul acestuia se dezvoltă faciesurile de apă puternic îndulcită care se 
continuă şi în pliocenul inferior. 
 O nouă etapă în evoluţia Depresiunii Transilvaniei începe în tortonian 
când întregul teritoriu transilvan devine zonă submersă şi evoluează ca arie 
de acumulare cu o subsidenţă foarte activă. Mişcările stirice începute încă 
din helveţian au continuat în timpul tortonianului când a avut loc şi o intensă 
activitate vulcanică în regiunile carpatice. Efectele acestui vulcanism s-au 
concretizat prin depunerea materialului piroclastic reprezentat prin tufuri cu o 
grosime variabilă de la zeci de metri până la 500 m (complexul tufului de Dej). 
 Peste acest complex urmează depozite care încep prin evaporite peste 
care se dezvoltă argile şi marne. Formaţiunea cu sare are un caracter 
regresiv fiind pusă în evidenţă de anticlinale diapire de la Ocna Mureş şi Aiud 
- Blaj - Şeica Mare. Succesiunea tortonianului se încheie cu marne, argile, 
nisipuri şi strate subţiri de tufite. 
 Sarmaţianul se dezvoltă în continuitate de sedimentare cu tortonianul, în 
facies de molasă reprezentat printr-o serie monotonă de argile marnoase şi 
nisipuri. 
 Sarmato - pliocenul în facies panonic se dezvoltă după besarabianul 
inferior când se resimt consecinţele ridicării ansamblului Carpaţilor Orientali 
urmată de întreruperea legăturilor dintre bazinul panonic şi bazinele 
extracarpatice. În acest interval în Depresiunea Transilvaniei s-a acumulat o 
suită de depozite a căror grosime este cuprinsă între 20 - 450 m şi care ocupă 
o zonă orientată SW - NE între Mureş şi Târnave. Spre partea superioară a 
succesiunii se trece la o alternanţă de pachete de marne cenuşii cu strate 
subţiri de nisipuri. 
 Depozitele miocenului superior şi pliocenului sunt dominate de structura 
cutelor diapire şi a domurilor determinate de existenţa şi modul de 
comportare al sării. 
  În cuaternar mişcările scoarţei au condiţionat procesele exogene, mai 

ales denudarea şi acumularea. Ariile 
exondate au fost supuse unor eroziuni 
intense, în timp ce acumulările au fost 
reduse la formarea unor depozite 
subaeriene (eluviale, coluviale, 
deluviale). 
 Dispoziţia reţelei hidrografice a 
dus la formarea teraselor şi luncilor cu 
depunerile corespunzătoare. 
 
 
 Cursul inferior al râului Mureş (în 
partea vestică a judeţului Alba) se 
încadrează, din punct de vedere 
geologic în cadrul "zonelor adiacente" 
în centrul unui graben post-tectonic 
cunoscut sub numele de Culoarul 
Mureşului.  
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 Acesta este încadrat de Munţii Şurianului (care aparţin de Carpaţii 
Meridionali) - şi de ramura sudică a Munţilor Apuseni (Munţii Metaliferi). Zona 
depresionară s-a instalat sub forma unui culoar orientat E - W prin care se 
făcea legătura între Bazinul Panonic şi Bazinul Transilvaniei.  
 
 Evoluţia acestuia a început din tortonian iar depozitele ce formează 
umplutura aparţin tortonianului (reprezentat printr-un facies predominant 
calcaros, microconglomerate şi nisipuri care pot trece la depozitele 
marnoase şi argiloase cu intercalaţii de nisipuri) şi sarmaţianului (cu aceeaşi 
constituţie monotonă: nisipuri, marne, argile). 
 Fundul culoarului era marcat de depresiuni, de anticlinale şi horsturi 
ceea ce a determinat cantitatea sedimentelor ulterioare iar ridicarea sa de 
la sud spre nord a dat o înclinare uşoară S - N stratelor, fapt ce a silit ulterior 
râul Mureş să-şi mute treptat albia spre nord, lăsând în stânga sa piemontul 
creat de activitatea torenţială a materialelor locale (în timpul ridicării 
munţilor) şi câmpiile largi de terase. 
  În cuaternar mişcările scoarţei au condiţionat accentuarea proceselor 
endogene, mai ales denudarea şi acumularea; astfel ariile exondate au fost 
supuse unor eroziuni intense în timp ce acumulările au fost reduse la formarea 
unor depozite subaeriene (în general - deluviale). Reţeaua hidrografică 
formată în cuaternar a fost influenţată de mişcările neotectonice urmare fiind 
formarea teraselor fluviatile. 
 Depozitele cuaternare sunt reprezentate prin formaţiuni pleistocen - 
superioare (würm) - în mare parte constituite din depozite fluviatile (pietrişuri şi 
nisipuri din alcătuirea teraselor inferioare) - şi holocene, constituite, la rândul 
lor, din depozite fluviatile (pietrişuri, nisipuri, argile - din zonele de luncă); de 
asemenea îşi fac simţită prezenţa şi acumulările, în general deluviale 
(reprezentate prin argile) dar şi cele coluviale (care formează conurile de 
dejecţie dezvoltate la contactul luncilor cu terasele şi în zonele de confluenţă 
ale râurilor). 
 

 Clima 
 

Prin poziţia sa geografică Culoarul Mureşului permite pătrunderea maselor de 
aer cu diferite origini: 

- Mase de aer cu origine mediteraneeană dinspre regiunile de S şi 
SV,care favorizează toamnele lungi şi iernile blânde; 

- Mase de aer polare dinspre N,barate într-o oarecare măsură de 
dealul Bilag,favorizând temperaturile scăzute din timpul iernii şi care 
se manifestă mai pregnant la nord de Alba-Iulia ,în interiorul 
culoarului; 

- Mase de aer de origine vestică care traversează Munţii Apuseni şi îşi 
pierd umezeala astfel că în descendenţa lor pe versanţii estici se 
încălzesc şi se usucă ,determinând un timp senin cu o durată 
prelungităa strălucirii soarelui (2000-2100 ore/an)şi o cantitate de 
precipitaţii mai reduse,toate acestea fiind datorate unui proces 
intens de foehnizare. 
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 Vânturile dominante sunt de culoar şi de direcţie sud-vest cu puternice 
influenţe locale de tip foehn sau brize.Intensitatea lor este deosebită cele mai 
mari vitezeînregistrându-se în luna iulie 1996 când s-au realizat peste 120 
km/oră cu consecinţe din cele mai păgubitoare. 

 

   
  
 Radiaţia totală ajunge la 120kcal/cm2. 
  
 Temperatura aerului .Datele existente arată că Alba Iulia este 
dominată de izoterma de 90C .Cele mai ridicate temperaturi sunt în luna 
august,media multianuală fiind de 210C faţă de luna ianuarie cu cele mai 
scăzute valori –30C.Extremele ajung la + 39,70 vara (în 9 iulie 1968) şi – 
31,00C(în 31 ianuarie 1947). 
 Umezeala relativă este de 80% ,excelentă pentru desfăşurarea vieţii. 
 Primele zile cu îngheţ sunt în jurul datei de 16 octombrie iar ultimele la 
16 aprilie. 
 Numărul zilelor tropicale este de 20(media),al zilelor de vară 82. 
 Acest element climatic variază în funcţie de  marile unităţi de relief, cu 
valori mai ridicate pe culoarul Mureşului şi Târnavelor (medii multianuale 
cuprinse între 8 şi 100C) şi mai scăzute la munte (medii de 50C la înălţimi de 
1300 – 1400 m şi 0 -10C la peste 2000 m). Cele mai coborâte temperaturi se 
produc în ianuarie cu medii cuprinse între 3  şi 10 0C ca în luna de vară, iulie, 
să se înregistreze peste 250C în zona de culoar al Mureşului şi Târnavelor şi 
coboară la 200C în zona celor mai mari înălţimi. 
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 La Alba Iulia temperatura minimă absolută a fost de - 310C iar maxim 
de 390C ceea ce corespunde unei amplitudini termice maxime de 70,70C. 

 Precipitaţiile medii multianuale sunt de 600 mm/mp,suma celor mai 
importante valori realizându-se în sezonul de primăvară ,iar cele mai ridicate 
valori în 24 de ore se produc la ploile torenţiale de vară. 
 
 Stratul de zăpadă ajunge la 5 cm în zona Mureşului şi 25-30 cm în 
partea montană înaltă Dealul Mamut,Bilag sau Podişul Secaşelor de peste 
Mureş. 
 

 
  
 

 Hidrografia şi hidrogeologia  
 
 Ape de suprafaţă 
  
 Mureşul colectează cei mai mulţi afluenţi, dintre râurile menţionate, 
bazinul său hidrografic suprapunându-se peste mai multe unităţi naturale. 
Aceşti afluenţi contribuie la creşterea debitului, la formarea undelor de 
viitură,la mărirea puterii de eroziune şi transport, la formarea unei văi largi cu 
aspect de culoar,cu o luncă mult extinsă şi numeroase terase,dezvoltate atât 
pe dreapta cât şi pe stânga,dar în mod asimetric. 
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 Valea Mureşului are o dezvoltare pe direcţia NE-SV cu o pantă medie 
de 0,5-0,7 m/km. 
 Cel mai mare volum al scurgerii se realizează la sfârşitul iernii şi începutul 
primăverii ,ca rezultat al suprapunerii fenomenului de topire a zăpezii cu o 
cantitate mare de precipitaţii,riscând să apară fenomenul inundaţiilor. 
Debitele maxime se produc în prima jumătate a anului,având o frecvenţă 
mai mare în luna aprilie,mai,iunie şi foarte rar toamna în luna noiembrie. 
Debitul mediu al Mureşului este de 110 mc/s în secţiunea Alba-Iulia (staţie 
hidrometrică înfiinţată în anul 1872),cel mai mare de 2450 atins în 14 iulie 1975 
iar cel mai mic în data de 01. Februarie  1987 (Q – 10,6 mc/s),1989 (10,9 
mc/s).În perioada în care râul nu era îndiguit ,albia râului la debite de peste 
1000 mc/s ajungea în centrul Municipiului (1970,1975,1981,1984).În momentul 
de faţă nu există posibilitatea de inundare a localităţii. 
 
 Apele subterane 
 
 Stratele acvifere cantonate în depozitele aluvionare reprezintă 
importante rezerve de apă ale judeţului şi se întâlnesc în lunca şi terasele 
principalelor văi. Unele sunt puse în evidenţă la baza teraselor inferioare prin 
izvoare cu debite bogate pe partea stângă a culoarului Mureşului pe 
aliniamentul localităţilor Lancrăm – Vinţu de Jos – Şibot – Aurel Vlaicu. 
 Apele subterane se regăsesc în formaţiunile poroase şi sunt 
reprezentate de stratele acvifere locale discontinui cantonate în pietrişurile şi 
nisipurile din lunca Mureşului şi ale afluenţilor săi . Din punct de vedere 
hidrochimic aceste ape sunt clorurate având o concentraţie de 0-500 mg/l 
fiind întâlnite în lungul Mureşului şi pe cursurile inferioare ale afluenţilor. 
 Din punct de vedere morfologic se disting două zone: 

- Lunca Mureşului şi terasa joasă (221 – 224 m) unde apa subterană se 
situează în general la cotele de – 2,5 m şi – 3,0 m de la nivelul 
suprafeţei topografice. Se poate aprecia că executarea lucrărilor 
de canalizare va contribui la drenarea apelor subterane şi la 
scăderea nivelului acestora. Se impune totuşi o atenţie deosebită la 
stabilirea  subsolurilor ,în general nefiind recomandate,necesitând 
instalaţii hidrofuge foarte costisitoare. 

- Terasa superioară (243-249 m) unde apa subterană este cantonată 
la adâncimi de –7 şi –10 m de la nivelul suprafeţei topografice ,ea 
neafectând fundaţiile. 

 Apele subterane sunt cantonate în diverse structuri hidrogeologice 
impuse de o geologie foarte variată. Din punct de vedere geologic  se 
disting următoarele complexe: 

- Complexul rocilor cretacice din zona montană îm care apa 
cantonează pe fisuri,diaclaze ,etc.,fără a realiza depozite majore în 
care se întâlnesc puţine izvoare şi ele sărace în ape,Fântâna 
Hoţilor,fiind cel mai important (debit 0,3l/s). 

- Complexul rocilor sedimentare ale Podişului Secaşelor cu argilă 
preponderentă,bentonite,marne,pietrişuri cu argile în care nu sunt 
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structuri acvifere şi pe care apele din precipitaţii staţionează mult 
timp fără a se infiltra. 

- Complexul Bilag în care se întâlnesc depozite geologice ce aparţin 
Apusenilor (calcare),dar şi podişului Secaşelor(argile,marne,etc.)Nu 
se întâlnesc structuri acvifere ,sunt puţine izvoare unele seci vara 
(Izvolul Morii din Bărăbanţ). Izvorul de la Vălae de lângă Bărăbanţ 
este permanent,are un debit de 1,5 l/s şi este potabil. 

- Complexul acvifer al râurilor Mureş,Sebeş, Ampoi. Este cel mai 
important şi este utilizabil. 

- Complexul Mureş are o lungime de circa 10 km ,este dezvoltat pe 
terasa de luncă şi celelalte două pe care se află şi municipiul. Terasa 
de luncă este cea cu acviferul cel mai evoluat,de aici se alimenta 
cu apă potabilă reşedinţa de judeţ prion 22 foraje la Drâmbar şi 8 
foraje la Pâclişa. Nivelul hidrostatic se află la circa 5,0 m (cel 
productiv)are un debit mediu de circa 3,5 l/s mp .Pe terasa a doua 
a Mureşului freaticul se află la 12 m,este bun calitativ,are înclinare 
spre fruntea terasei unde apare sub formă de izvoare 

- Complexul Ampoi dezvoltat în conul de dejecţie al aceluiaşi râu 
între Bărăbanţ - Miceşti - Şard. Nivelul freatic se află la 2,5m pe 
Ampoiul Mic şi 4,5 m lângă actualul curs al Ampoiului. Nivelul freatic 
este influenţat de oscilaţiile de nivel ale râului. 

 De specificat faptul că freaticele se întrepătund în zona Mureşului 
îmbogăţind debitele acviferului acestuia. 
   

Resursele subsolului 
 
 Structura petrografică complexă pusă în evidenţă printr-un mozaic al 
formaţiunilor geologice face ca subsolul judeţului să dispună de resurse 
variate în cantităţi apreciabile altele mai  rare dar de o valoare deosebită. 

 În evoluţia geologică îndelungată fiecare etapă şi-a lăsat amprenta 
prin numeroase tipuri genetice ale substanţelor minerale utile. 

 Bine reprezentat şi de valoare deosebită regăsim materializate prin 
sedimentele din Depresiunea Transilvaniei, cu zăcămintele de sare şi gaze 
naturale. 

 De-alungul Văii Mureşului in judeţul Alba întâlnim: 

* zăcăminte de sare  la Ocna Mureş; 
* betonita de Ciugud şi Ocna Mureş; 
* argile: Sântimbru . 
 Nisipurile şi pietrişurile se exploatează din albiile râurilor la Aiud,  
Sântimbru, Vinţu de Jos . 
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 Zone expuse sau afectate de riscuri naturale (inundații, 
alunecări de teren, seismicitate, riscuri aferente mediului carstic) 
 

Zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, în interiorul 
cărora există un potenţial de producere a unor fenomene naturale 
distructive, care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural şi 
cel construit şi pot produce pagube şi victime umane.  

 
Termenii specifici folosiţi în lege corespund definiţiilor cuprinse în 

Glosarul internaţional al termenilor de bază specifici managementului 
dezastrelor, editat de Departamentul Afacerilor Umanitare (DHA), Geneva, 
decembrie 1992, DHA/93/96, sub egida O.N.U. Această terminologie a fost 
adoptată şi în legislaţia ţărilor aparţinând Comunităţii Europene. 

 
• Risc - estimare matematică a probabilităţii producerii de pierderi umane şi 
materiale pe o perioadă de referinţă viitoare şi într-o zonă dată pentru un 
anumit tip de dezastru. 
 
• Cutremur - mişcare vibratoare a scoarţei terestre, generată de o ruptură 
brutală în aceasta, ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale. 
 
• Inundaţie - acoperire a terenului cu un strat de apă în stagnare sau în 
mişcare, care, prin mărime şi durată, poate provoca victime umane şi 
distrugeri materiale, ce dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-
economice din zona afectată. 
 
• Alunecare de teren - deplasare a rocilor şi/sau a masivelor de pământ care 
formează versanţii unor munţi sau dealuri, a pantelor unor lucrări de 
hidroamelioraţii sau a altor lucrări funciare, ce poate produce victime umane 
şi pagube materiale. 
 
Judeţul Alba, privit în contextul teritoriului european, este clasificat „sub 
mediu” în ceea ce priveşte expunerea la riscurile naturale, dar la foarte 
ridicat în ceea ce priveşte vulnerabilitatea la risc în condiţiile unui PIB sub 80% 
din media UE-25 . Harta - conform PATJ, ia în consideraţie indicatori care 
definesc şapte evenimente de risc: inundaţii, furtuni, cutremur, vulcani, 
incendii în păduri, contaminare radioactivă (distanţa de centrale nucleare) şi 
accidente cu petrol (rafinării, ţevi, etc. ).  
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Zonele expuse la riscuri naturale şi tehnologice sau altor tipuri de risc şi poluări   
Centralizate pe teritoriile ce apartin Culoarului Muresului  

 
Nr. 
crt. 

Teritoriul Zone de risc 
Fenomene fizico-geologice 

Fenomene 
carstice 

Risc  
Tehnologic 

 

Observaţii 

  Fenomenul fizico-
geologic 

Localizare Propuneri pentru 
combaterea 
fenomenului 

   

0 1 2 3 4 5 6 7 
 

1. 
Municipiu 
reşedinţă de 
judeţ: 
ALBA - IULIA 

- alunecări de 
teren 
 cca 10 ha 

 
- Dealul Bilag - pârâul 
Iovului 

- studii 
geotehnice şi 
hidrogeologice 
- evitarea de 
excavaţii la 
baza versanţilor 
- corectări de 
pantă 

- - poluare: 
* Refractar
a (s) 
* Avicola 
Pâclişa 
(a,h,s) 
* rampă 
deşeuri 
urbane 
(p.Iovului) 
(a,h,s 
* ) 

 
 
 

  - eroziuni de 
maluri  
 cca 0,5 km 

- malul drept al văii Sebeş 
- Dealul Feţilor Oarda de 
Jos 

- lucrări de 
apărare a 
malurilor 
- regularizări de 
curs 
- îndiguiri 

  - pentru eroziunile de 
maluri se impune 
reactivare secţiune  
- exista o documentaţie 
care prevede 
regularizarea văii 
Sebeşului de la Petreşti 
la confluenta cu râul 
Mureş  
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  - văi torenţiale  
 cca 26 ha 

- Pâclişa: pârâul Cel 
Mare; Valea Seacă; 
Valea Pâclişii (amonte) 
- Oarda de Sus: Valea 
Vintiei, Valea Negru 
 

- corectarea 
cursului văilor 
- ruperi de pantă 

   

  - zone inundabile 
 cca 800 ha 

- râul Ampoi la confluenţa 
cu râul Mureş – exista dig 
cu asigurare mai mica 

- corectarea 
înălţimii digurilor 
de apărare în 
zonele de risc 

  - Valea Mureşului în 
sudul municipiului 
(Partoş, st. de epurare, 
Pâclişa) – exista reţea de 
desecare prin pompare  
- Valea Mureşului în zona 
sud-estică mal stâng - 
Oarda de Jos – exista 
dig  

  - zone 
mlăştinoase  
 cca 10 ha 
 

- zona de frunte a terasei 
r. Mureş (pe partea 
dreaptă a DJ Alba Iulia - 
Pâclişa) 

- lucrări de 
desecare 
- canale de 
drenaj 
- captări de 
izvoare 

  - pentru zona 
mlăştinoasă este 
propusa reabilitare  

2. Municipiul: 
Aiud 

- alunecări de 
teren 
 cca 20 ha 

- potenţiale la fosta 
carieră de argilă 
- nord - estul localităţii 
Păgida 
 

- executarea de 
studii 
geotehnice 
- evitarea de 
excavaţii la 
baza versantului 
- plantarea cu 
vegetaţie 
arboricolă 

- - poluare 
* I.M. Aiud 

(a) 
* rampă 

deşeuri 
urbane 
(a,h,s) 

* In sud – 
estul 
localităţi 

*  
*  

 
- Pentru zona Aiudul de 
Sus alunecarea de teren 
activa este in 
permanenta 
supravegheata . 
Intravilanul este puternic 
afectat fiind executate 
studii de specialitate in 
zona .  
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- nordul localităţii Măgina 
– râpa de desprindere  
 
- Gârbova de Sus - Dealul 
Herja 

 
 
- Gârboviţa - Dealul 
Felendului 

    
 

* i Păgida 
exista o 
rampa 
de 
deşeuri 
rezultata 
de la o 
topitorie 
 

Casele sunt puternic 
avariate . Unii dintre 
locuitori au executat 
ziduri des prijin in 
vederea încetinirii 
procesului de alunecare 
. 
 
 
 
 
 
 
- Există un plan de 
acţiune pe termen scurt 
care include lucrările 
urgente necesare 
pentru a reduce cit mai 
mult din zonele afectate  
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- mal stâng râu Mureş - 
localitatea Gîmbaş – 
râpe de desprindere 

 
  - eroziuni de 

maluri 
 cca 2 km 

- mal stâng râu Mureş - 
localitatea Gâmbaş 
 
- mal drept şi stâng 
localitatea Păgida 

- lucrări de 
apărare a 
malurilor 
- ziduri de sprijin 
- diguri 
- regularizări de 
curs 
 

  - s-au executat unele 
Lucrări de regularizare 
pe valea Gârbovei  

 
  - văi torenţiale 

(ravene, râpe) 
 cca 20 ha 

- afluenţii Văii Săcădaş - 
loc. Sâncrai  
- Valea Lupului - 
municipiul Aiud  
- torent D. Pleşu - loc. 
Măgina 

- decolmatarea 
Văilor  
- corectarea 
cursului văilor 
- ruperi de pantă 
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- valea Măgina - loc. 
Măgina 
 

 
- între Pe Deal şi D. 
Furnicari - loc. Gârbova 
de Sus 
 

 
- pârâul Gârbova cu 
afluentul V. Seacă - 
loc.Gârbova de Jos 
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  - zone inundabile 

 cca 1200 ha 
- mal drept r. Mureş între 
Păgida şi confluenţa cu 
Valea Aiudului 
- mal drept între 
Ciumbrud şi Sâncrai 

- regularizări de 
curs 
- îndiguiri 

   

  - zone 
mlăştinoase  
 cca 15 ha 

- nord-estul mun. Aiud (str. 
Tribun Tudoran, str. Morii, 
str. Izvorului) 
- pădurea Sloboda la km 
8 Aiud – Râmeţ 

- lucrări de 
desecare 
- canale de 
drenaj 
 

   

1. Orasul: 
Ocna Mureş 

- alunecări de 
teren 
 cca 15 ha 

- Valea Socşoara (curs 
superior) 
- Valea Rea 
- Valea Ocna Mureş 
(Dealul Banţa) 
- Valea Ciunga 
- Valea Pusta Băgăului 

- studii 
geotehnice şi 
hidrogeologice 
- evitarea de 
excavaţii la 
baza versanţilor 
- lucrări de 
rectificare a 
pantelor 
- plantări de 
vegetaţie 
arboricolă 
 

- - poluare: 
* bataluril

e de 
reziduuri 
UPS Oc. 
Mureş 
(h,s) 

* rampă 
deşeuri 
urbane 
(a,h,s) 

- prăbuşiri: 
* masivul 

de sare 

- 
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  - eroziuni de 
maluri 
 cca 2 km 

- eroziuni (scufundări şi 
surpări) în zona masivului 
de sare din Oc.    Mureş 
- eroziuni de maluri - V. 
Feldioara, V. Ocna Mureş, 
V. Ciunga, Valea Papii  
- râul Mureş - Micoşlaca 

- studii pentru 
urmărirea 
dizolvării 
masivului de sare 
- lucrări de 
apărare a 
malurilor 
- îndiguiri 
- regularizări de 
curs ale văilor 

 din Ocna 
Mureş 
(Salina SA) 
(h,s) 
* exploat

are 
bentonit
ă (a) 

- pe malul stâng al 
râului Mureş  - Micoşlaca 
exista lucrare de 
apărare şi consolidare  
- pe malul drept 
Lucrările sunt in curs de 
execuţie   

  - văi torenţiale 
 cca 10 ha 

- Valea Hajbodic 
- Valea Papii 
- Valea Feldioara 
- Valea Ocna Mureş 

- decolmatarea 
şi adâncirea 
văilor 
- corectarea 
cursului văilor 
- ruperi de pantă 

   

  - zone inundabile 
 cca 654 ha 

- Valea Mureşului malul 
drept - în zona Războieni - 
Oc. Mureş - Unirea 
 

- decolmatarea 
şi adâncirea 
văilor 
- îndiguire 
- corectarea 
coronamentului 
digurilor 
- canale de 
drenaj 

  - Valea Mureşului mal 
stâng are dig la Cisteiu 
de Mureş 

  - zone 
mlăştinoase  
 cca 20 ha 

- Valea Mureşului (mal 
drept în zona batalurilor) 
- localitatea Cisteiu de 
Mureş 
- localitatea Micoşlaca 
- oraş Ocna Mureş - zona 
lacurilor sărate 
 

- îndiguire 
- lucrări de 
drenare a apelor 
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2. Orasul: 
Teiuş 

- alunecări de 
teren 
 cca 65 ha 

- malul stâng al r.Mureş - 
localităţile Căpud şi 

 
 
Peţelca 

 
 

- studii 
geotehnice şi 
hidrogeologice 
- evitarea de 
excavaţii la 
baza versanţilor 
- corectări de 
pantă a 
versanţilor 
- plantări de 
vegetaţie 
arboricolă 
 
Alunecarea este 
activa şi 
evoluează 
permanent 
producând 
pagube 
materiale  

 
 

- - - 
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- Valea Peţelca D. Gloduri 
- versant vestic 

 
 

 

 

- eroziuni de 
maluri 
 cca 1,5 km 

- mal stâng al Văii Mureş 
(Căpud + Peţelca) 

 
- Valea Geoagiului 
amonte şi aval de oraş 
Teiuş 

- lucrări de 
apărare a 
malurilor 
- regularizări de 
curs 
- îndiguiri 

  - văi torenţiale 
 cca 5 ha 

- Dealul Viilor (Căpud - 
Peţelca) 

 

- decolmatarea 
văilor 
- corectarea 
cursului 
- ruperi de pantă 
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  - zonă inundabilă 
 cca 370 ha 

- lunca malului drept al r. 
Mureş între Beldiu şi 
Coşlariu 
- cursul inferior al Văii 
Geoagiu - la confluenţa 
cu râul Mureş 
 

- Lucrările sunt in 
faza de 
proiectare  

   

  - zone 
mlăştinoase 
 cca 10 ha 

- zona gării Teiuş (pe 
stânga C.F. Teiuş - Cluj) 
- Coşlariu - pe DJ 107 B-:-
DN 14B 

- îndiguiri 
- lucrări de 
drenare a apelor  
- s-au executat 
Lucrări de 
desecări in 
proporţie de 30% 
 

   

1. Comuna : 
Blandiana 

- alunecări de 
teren 
 cca 150 ha 

- D.Pleşii - versant sudic 
(DJ107A) 
- DJ107A - versant sudic 
D.Gorgani 
- DJ107A - versant sudic 
V.Călan 
- Valea Blandiana versant 
estic Dealu lui Ion 

- studii 
geotehnice şi 
hidrogeologice 
- evitarea de 
excavaţii la 
baza versanţilor 
- corectări de 
pantă a 
versanţilor 
- ziduri de sprijin 
 

- - - 

- eroziuni de 
maluri 
 cca 2,0 km 

- Valea Mureşului pe DJ 
107A - zona Acmariu 
- Valea Blandiana curs 
superior şi mijlociu 
- Valea Dogarului 

- lucrări de 
apărare a 
malurilor 
- regularizări de 
curs 
- îndiguiri 
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- dislocări de 
stânci şi căderi de 
pietre 

- Valea Blandiana versant 
vestic - D.Cinjetu Mic 
- Valea Blandiana versant 
sud-vestic D.Tomii 
- Valea Dogarului 

- ancoraje 
- plase metalice 

   

- văi torenţiale 
 cca 10 ha 

- pârâul Stânişoarei 
- pârâul Broasca 
- pârâul Băieşilor 
- pârâul Lupului 
- pârâul Feneşului 
- Valea Boca 
- Valea Dogarului 

- decolmatarea 
şi adâncirea 
văilor 
- regularizări şi 
corectări de curs 
- ruperi de pantă 

   

- zone inundabile 
 cca 600 ha 

- Valea Blandiana 
- Valea Acmariu - zona 
localităţilor 
- râul Mureş - mal drept în 
zona Blandiana 
 

- îndiguire  
- consolidare 
diguri existente 

  - există dig dimensionat 
la probabilitatea de 
depăşire de 10 % 

2. Comuna : 
Ciugud 

- alunecări de 
teren 
 cca 110 ha 

- Dumbrava: Vf.Tuţuiului - 
versant vestic 
- Ciugud: D.Gruiu cu Fragi - 
versant vestic; 
curs mijlociu Valea 
Ciugudului mal stâng 
 

 

- studii 
geotehnice şi 
hidrogeologi
ce 
- evitarea de 
excavaţii la 
baza 
versanţilor 
- corectări de 
pantă ale 
versanţilor 
- ziduri de 
sprijin 
- consolidări 
cu coloane 

- - surpări şi 
prăbuşiri: 

* carieră 
de 
bentonită 
(s) 

- 
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- Şeuşa: Valea Şeuşii - cursul 
superior şi mijlociu 
- Drâmbar: Dealul Dosu Perii; 
- Malul stâng al râului Mureş 
între Drâmbar şi Teleac; 
- Teleac: versant vestic 
- Hăpria: Valea Hăpria pe 
cursul superior; Dealul Gruia 
Cetăţii - versant sudic 
- In 2005 drumul DC 101 
Teleac Totoi a fost afectat pe 
o lungime de 1 km  
 

 
 

 
 

de beton 
armat 
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  - eroziuni de 
maluri 
 cca 0,5 km 

- Valea Ciugud (curs mijlociu 
) 

 
- Valea Şeuşii - curs mijlociu  
- Valea Hăpriei 

- lucrări de 
apărare a 
malurilor 
- regularizări 
de curs 
- îndiguiri 

  - la Drâmbar există un 
dig parapet  

- văi torenţiale 
 cca 16 ha 

- Valea Ciugudului - cursul 
superior 

 
- Valea Şeuşii - cursul superior 
- Valea Hăpriei - cursul 
superior 
- torenţi versant sudic Vf. 
Gruiu 

- 
decolmatare
a şi 
adâncirea 
văilor 
- corectarea 
cursului 
- ruperi de 
pantă 

   

- zonă inundabilă 
 cca 350 ha 

- malul stâng al r. Mureş în 
zona Ciugud - Dumbrava 

- îndiguire   - râul Mureş pe malul 
stâng are dig în zona 
localităţii Ciugud care 
apără intravilanu 
-  
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3. Comuna : 
Lunca 
Mureşului 

- alunecări de 
teren 
 cca 10 ha 

- D.C. în zona fermei 
zootehnice (localitatea 
Lunca Mureşului) 
- Gura Arieşului (versant estic) 
- Valea Grindu - versant SW 

- studii 
geotehnice şi 
hidrogeologi
ce 
- evitarea de 
excavaţii la 
baza 
versanţilor 
- corectări de 
pantă ale 
versanţilor 

- - - 

- eroziuni de 
maluri 
 cca 1,0 km 

- confluenţa râului Arieş cu 
râul Mureş 
- râul Mureş în aval de 
confluenţa cu râul Arieş 
 

- lucrări de 
apărare a 
malurilor 
- regularizări 
de curs 

   

- văi torenţiale 
 cca 15 ha 

- Valea Rea – afectează 
gospodăriile localităţii Lunca 
Mureşului  
- Valea Socşoara – 
afectează gospodăriile 
localităţii gura Arieşului 
- versant NW zona Gura 
Arieşului - ogaşe în zona 
conductelor de alimentare 
cu apă 

-  
decolmatare
a şi 
adâncirea 
văilor 
- regularizări 
de curs 
- ruperi de 
pantă 

   

- zone inundabile 
 cca 70 ha 

- râului Mureş - pe malul 
drept afectează gospodăriile 
localităţilor Gura Arieşului şi 
Lunca Mureşului 
- râul Arieş afectează o 
balastieră la Gura Arieşului  
 

- apărare de 
mal 
- îndiguiri 

  - s-au executat lucrări 
de recalibrare secţiune 
canale de desecare si 
astfel s-a redus zona 
mlăştinoasă  
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4. Comuna : 
Mihalţ 

- alunecări de 
teren 
 cca 370 ha 

- mal stâng al râului Mureş - 
versant NE Dealu Zărieş 
- D. Cisteiului, versant sudic 
(spre vechiul drum Mihalţ - 
Blaj) 
- Măgura Căpud, versant 
sudic 
- Măgura Mihalţ, versant 
sudic 
- mal stâng Târnava 
confluenţa cu p. Izvorul 
Iezerului zona Obreja 
- râpele Oilor - versant SE 
- Coasta Zapodiei, versant 
vestic 
- D. Zlatina - versant SW 
- Podu Comorii, spre r. 
Mureş 
- Valea Sărăţii, versant 
sudic 
 
 

- studii 
geotehnice şi 
hidrogeologice 
- evitarea de 
excavaţii la 
baza versanţilor 
- corectări de 
pantă a 
versanţilor 
- împăduriri 

- - - 

- eroziuni de 
maluri 
 cca 3,00 km 

- râul Mureş - mal stâng 
zona Zărieş 
- râul Târnava - mal stâng 
între Obreja şi pârâul 
Izvorul Iezerului 
- pârâul Secaş - curs 
inferior inundă podul de la 
Mihalţ  
- pârâul Izvorul Iezerului 
 
 

- lucrări de 
apărare a 
malurilor 
- regularizări de 
curs 
- eventuale 
îndiguiri 
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- văi torenţiale 
 cca 25 ha 

- Valea Vălăjiei 
- Valea Măticuţa 
- Valea Sărăţii 
 
 
 

- decolmatarea 
şi adâncirea 
văilor 
- regularizări de 
curs 
- ruperi de 
pantă 

   

- zone inundabile 
 cca 1500 ha 

- lunca râului Târnava între 
Obreja - Cistei - Mihalţ 
- lunca râului Mureş în zona 
de confluenţă a râului 
Târnava cu râul Mureş 

- apărări de 
mal 
- îndiguiri 

  - există dig la Mihalţ ce 
apară intravilanul 
localităţii  

- zone 
mlăştinoase 
 cca 40 ha 
 

- lunca râului Târnava între 
Mihalţ - Cistei  
- lunca Mureşului - mal 
drept 

- lucrări de 
drenare a 
apelor (canale 
de desecare) 

   

5. Comuna : 
Mirăslău 

- alunecări de 
teren 
 cca 110 ha 

- localitatea Răchiş - D. Bilii, 
versant sudic 
- localitatea Cicău - D. 
Măgurice, versant nordic şi 
estic 
- localitatea Cicău - Valea 
Mirăslău, versant vestic 
- localitatea Decea - D. 
Fundoaia, versant sud-
estic 
- localitatea Lopadea 
Veche - Valea Lopezii, 
versant sud-vestic, nord-
estic şi sudic 
- localitatea Mirăslău - 
Valea Mirăslău - versant 
NW şi SE 

- studii 
geotehnice şi 
hidrogeologice 
- evitarea de 
excavaţii la 
baza versanţilor 
- corectări de 
pantă a 
versanţilor 
- împăduriri 
- ziduri de sprijin 
(Cicău, 
Mirăslău) 

- - - 
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- eroziuni de 
maluri 
 cca 4 km 

- Valea Lopadea 
- Valea Mirăslău 
- Valea Ormeniş  
- râul Mureş - între Decea - 
Gîmbaş (afectat pe malul 
drept terasament c.f. halta 
Mirăslău 
 
 

- lucrări de 
apărare a 
malurilor 
- regularizări de 
curs 
- eventuale 
îndiguiri pe văi 
- îndiguiri ale 
râului Mureş în 
zona căii ferate 

   

- văi torenţiale 
 cca 30 ha 

- pârâul Răchiş 
- pârâul Lazului 
- Valea Obîrşii 
- Valea Ormeniş afectează 
gospodăriile localităţii 
Ormeniş  
- Valea Lopezii  
- Valea Mirăslău afectează 
gospodăriile localităţii 
Mirăslău  
 

- regularizări de 
curs 
- ruperi de 
pantă 

   

- zone inundabile 
 cca 260 ha 

- râului Mureş între 
localităţile Decea – 
Mirăslău 
- râul Mureş afectează 
gospodăriile localităţii 
Decea 
 
 

- apărări de 
mal 
- îndiguiri 

   

- zone 
mlăştinoase 
 cca 10 ha 
 

- lunca râului Mureş (aval 
de localitatea Decea - 
braţ mort al râului) 

- lucrări de 
drenare a 
apelor (canale 
de desecare) 
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6. Comuna : 
Noşlac 

- alunecări de 
teren 
 cca 70 ha 

- Coasta Sumud versant 
ESE 
- zona Copand - Vf. Patâr - 
versant nordic 

- studii 
geotehnice şi 
hidrogeologice 
- evitarea de 
excavaţii la 
baza versanţilor 
- corectări de 
pantă a 
versanţilor 
- împăduriri 
 

- - - 

- eroziuni de 
maluri 
 cca 3 km 

- Valea Mureşului în zona 
Noşlac 

- lucrări de 
apărare a 
malurilor 
- regularizări de 
curs 
- îndiguiri 

   

- văi torenţiale 
 cca 15 ha 

- Valea Căptălanului 
- Valea Ciuciului 
- Valea Găbud - pe cursul 
superior 

- decolmatarea 
şi adâncirea 
văilor 
- regularizări de 
curs 
- ruperi de 
pantă 

   

- zone inundabile 
 cca 90 ha 

- râul Mureş pe malul stâng 
afectează gospodăriile 
localităţilor Stâna de Mureş 
,  Copand şi  Noşlac 

- apărări de 
mal 
- îndiguiri 

   

- zone 
mlăştinoase 
 cca 25 ha 

- lunca râului Mureş în zona 
Noşlac şi zona Căptălan 

- lucrări de 
drenare a 
apelor (canale 
de desecare) 
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7. Comuna : 
Rădeşti 

- alunecări de 
teren 
 cca 105 ha 

- zona Rădeşti: D. Ţuculeu 
versant SW 
- zona Şoimuş: D. Beţii 
versant W şi SW 
- zona Şoimuş - curs 
superior al V. Şoimuş - 
versant SW şi E 
- D. Crucii - versant estic 
- Cornu Şoimuşului versant 
SW 

- studii 
geotehnice şi 
hidrogeologice 
- evitarea de 
excavaţii la 
baza versanţilor 
- corectări de 
pantă a 
versanţilor 
- împăduriri 

- - - 

- eroziuni de 
maluri 
 cca 1,3 km 

- râul Mureş - la Rădeşti şi 
Meşcreac 
- Valea Şoimuş - pe cursul 
superior (în zona Şoimuş) 

- lucrări de 
apărare a 
malurilor 
- regularizări de 
curs 
- îndiguiri 

   

- văi torenţiale 
 cca 10 ha 

- Valea Bogdanului 
- Valea Şoimuş pe cursul 
inferior 

- decolmatarea 
şi adâncirea 
văilor 
- regularizări de 
curs 
- ruperi de 
pantă 

   

- zone inundabile 
 cca 381 ha 

- râul Mureş - afectează 
gospodăriile localităţilor  
Rădeşti , Leotinţ şi 
Meşcreac 
- Valea Şoimuş, în zona 
alunecărilor de teren 

- apărări de 
mal 
- îndiguiri 

  - râul Mureş are propus 
lucrări pentru 
reconfigurarea traseului 
digului în jurul satului 
Rădeşti  

- zone 
mlăştinoase 
 cca 6 ha 

- Valea Şoimuş pe cursul 
superior 
- lunca râului Mureş 

- lucrări de 
drenare a 
apelor (canale 
de desecare) 
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8. Comuna : 
Săliştea 

- alunecări de 
teren 
 cca 6 ha 

- zona Tărtăria - În Deal - 
versant sudic (pe torent) 
- zona Săliştea - D. Ciorii 
versant NW 
- zona Săliştea - D. 
Copacilor versant W 

- studii 
geotehnice şi 
hidrogeologice 
- evitarea de 
excavaţii la 
baza versanţilor 
- lucrări de 
captare a 
apelor 
- corectări de 
pantă a 
versanţilor 
(terasări) 

- - - 

- eroziuni de 
maluri 
 cca 3 km 

- râul Mureş - malul stâng în 
zona haltei Tărtăria 
 

- îndiguiri (râul 
Mureş) 

  - pârâul Cioara pe cursul 
inferior – exista Lucrări 
de regularizare in curs 
de execuţie 

- văi torenţiale 
 cca 30 ha 

- Valea Pietroasa 
- Valea Hotarului 
- pârâul Freman - pe cursul 
superior 

- Valea lui Stan 
- pârâul Ghişagu 
- Valea Lei - pe cursul 
superior 

- regularizări de 
curs 
- perdele 
forestiere în 
zona de 
obârşie a 
torenţilor 
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- zone inundabile 
 cca 200 ha 

- zona de luncă a râului 
Mureş 
- zona de confluenţă a 
pârâului Cioara cu râul 
Mureş 
- valea Archis afectează 
gospodăriile localităţii 
Săliştea  

- apărări de 
mal 
- îndiguiri 
- corectări de 
curs (pârâul 
Cioara) 

   

- zone 
mlăştinoase 
 cca 8 ha 

- în zona de luncă a râului 
Mureş - la nord de c.f. 

- lucrări de 
drenare a 
apelor (canale 
de desecare) 

   

9. Comuna : 
Sântimbru 

- alunecări de 
teren 
 cca 200 ha 

- zona Podu Comorii - 
versant NW 
- dealul Scaun - versant 
E+S 
- dealul Scaun versant W 
(spre râul Mureş) 
- Valea Dumitrei - curs 
inferior pe mal stâng şi 
drept al văii 
- zona Totoi - dealul 
Coasta Mare versant 
vestic 

 
- Valea Sărată versant NW 

- studii 
geotehnice şi 
hidrogeologice 
- evitarea de 
excavaţii la 
baza versanţilor 
- corectări de 
pantă a 
versanţilor 
- împăduriri 

- - poluare: 
* Avicola 

Sântimbr
u (a,h,s) 

- surpări: 
* Cariera 

de 
argilă 
Sântimbr
u (s) 

 
- Valea Galda este 
îndiguită  
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- eroziuni de 
maluri 
 cca 3,5 km 

- râul Mureş - aval de 
localitatea Sântimbru 

 
 
- Valea Dumitrei (curs 
inferior) 
 

- lucrări de 
apărare a 
malurilor 
- regularizări de 
curs 
- îndiguiri (pe 
râul Mureş) 
- Valea Galda 

de la DN 1 
până la 

confluenţa cu 
râul Mureş – in 

curs de 
regularizare 

 

   

 
 
- s-a executat un pod 
nou peste pârâul Galda 
 

- văi torenţiale 
 cca 10 ha 

- Valea Sărăţii 
- Valea Vălajiei 
- Valea Largă 
- Valea Dumitrei - pe cursul 
superior 

- decolmatarea 
şi adâncirea 
văilor 
- regularizări de 
curs 
- perdele 
forestiere în 
zona de 
obârşie 
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- zone inundabile 
 cca 1470 ha 

- râului Mureş pe mal drept 
afectează gospodăriile din 
localităţile Coşlariu şi Galtiu 
- lunca râului Mureş mal 
stâng între Sântimbru – 
Totoi 
- valea Gălzii afectează 
gospodăriile din 
localitatea Sântimbru 

- apărări de 
mal 
- corectare de 
curs 
- îndiguiri 

  - râul Mureş are dig 
dimensionat la 
probabilitatea de 
depăşire de 10 %  

- zone 
mlăştinoase 
 cca 50 ha 

- pe partea dreaptă a 
drumului Galtiu - Coşlariu - 
sud de pârâul Galda în 
zona Staţiei de pompe 
- pe cursul mijlociu şi 
inferior al Văii Dumitrei 

- lucrări de 
drenare a 
apelor (canale 
de desecare) 

   

10. Comuna : 
Şibot 

- alunecări de 
teren 
 cca 15 ha 

- zona Băcăinţi dealul 
Stoianului versant sud-estic 

- zona Sărăcsău Coasta 
Sărăcsăului 

 
versant sudic (afectează 
DJ 107 A) 

- studii 
geotehnice şi 
hidrogeologice 
- evitarea de 
excavaţii la 
baza versanţilor 
- corectări de 
pantă a 
versanţilor 
(terasări) 
- ziduri de sprijin 
pe DJ107A 

- - - 
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- eroziuni de 
maluri 
 cca 2 km 

- pârâul Cerului - pe cursul 
inferior 

 
 
- pârâul Cugirului pe cursul 
inferior 
- pârâul Sărăţii 

- lucrări de 
apărare a 
malurilor 
- regularizări de 
curs 

   

- văi torenţiale 
 cca 5 ha 

- pârâul Cerului afectează 
gospodăriile din 
localitatea Ceru Băcăinţi  
 
- pârâului Sărăcsău 
afectează gospodăriile din 
localitatea Sărăcsău  
 

 
- regularizare 
de curs 

   

- zone inundabile 
 cca 795 ha 

- râului Mureş afectează 
gospodăriile din 

- apărări de 
mal 

  - la Şibot râul Mureş are 
dig dimensionat la 
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localitatea Balomir  
 
- cursul inferior râului Cugir 
afectează gospodăriile din 
localitatea Balomir  

- corectări de 
curs 
- îndiguiri 

probabilitatea de 
depăşire de 10 %  
- la Sărăcsău râul Mureş 
se îndiguieşte pe malul 
drept  

- zone 
mlăştinoase 
 cca 25 ha 

- zona de luncă a râului 
Mureş - spre calea ferată 
 
- zona de luncă a râului 
Cugir - pe cursul inferior 

- lucrări de 
drenare a 
apelor (canale 
de desecare) 

   

11. Comuna : 
Unirea 

- alunecări de 
teren 
 cca 175 ha 

 
- localitatea Măhăceni: 
dealul Podere  
versant sudic 
- dealul Caroiaş - versant 
sudic 
- dealul Prigorea - versant 
sudic 
- dealul Omlaş - versant 
sudic 
- dealul Orbănoaia - 
versant nordic 
- dealul La Copăcele - 
versant nordic 
- DN 1 - versant vestic 
(Unirea) - Valea Măcicăşii 
- localitatea Ciugudu de 
Sus: dealul Calea Roşie 
versant sudic; dealul 
Orbănoaia versant sudic; 
dealul Dosu - versant sud-
vestic 
- localitatea Ciugudu de 

 
- studii 
geotehnice şi 
hidrogeologice 
- evitarea de 
excavaţii la 
baza versanţilor 
- corectări de 
pantă 
- ziduri de sprijin 
- lucrări de 
captare a 
izvoarelor şi 
văilor torenţiale 
şi drenarea 
controlată a 
apelor de 
suprafaţă şi 
subterane 

- - - 
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Jos: Locu Stînei versant 
nordic; dealul Zapodie; 
valea Agrilor versant sudic 
- DJ Ciugudu de Jos spre 
Inoc: dealul Măghieş 

- eroziuni de 
maluri 
 cca 2,5 km 

 
- râul Mureş mal drept între 
Halta Unirea şi Inoc 
- zona Măhăceni - curs 
superior 
- zona Ciugudu de Sus - 
Valea Ciugud 
- Valea Unirii 

 
- lucrări de 
apărare a 
malurilor 
- regularizări de 
curs 
- îndiguiri 

   

- văi torenţiale 
(ravene, râpe) 
 cca 60 ha 

 
- torenţi tributari văilor 
principale  
- Valea Ciugudului 
afectează gospodăriile din 
localităţile Inoc , Ciugudul 
de Sus şi Ciugudul de Jos  
- Valea Dumbravei 
afectează gospodăriile din 
localitatea Dumbrava 
-  Valea Măhăceni 
afectează gospodăriile din 
localitatea Măhăceni  

 
- decolmatarea 
şi adâncirea 
văilor 
- regularizări de 
curs 
- împăduriri în 
zona de 
obârşie 

   

- zone inundabile 
 cca 305 ha 

 
- râu Mureş afectează 
gospodăriile din 
localitatăţile Unirea I şi 
Unirea II 

 
- apărări de 
mal 
- corectări de 
curs 
- îndiguiri 
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- zone 
mlăştinoase 
 cca 80 ha 

 
- lunca râului Mureş (La 
Rîturi, zona batalurilor, 
zona S.M.A.) 

 
- corectări de 
curs 
- lucrări de 
drenare şi 
desecare a 
apelor 
 
 

  - s-au executat lucrări 
de decolmatare a 
canalelor din zona 
batalurilor în vederea 
stopării fenomenului de 
umectare   

12. Comuna : 
Vinţu de Jos 
 

 

- alunecări de 
teren 
 cca 10 ha 

- dealul Curmătură versant 
sudic (localitatea Dealu 
Ferului) 
 
- dealu Ferului versant sud-
estic (localitatea Mereteu) 
 

- studii 
geotehnice şi 
hidrogeologice 
- evitarea de 
excavaţii la 
baza versanţilor 
- corectări de 
pantă ale 
versanţilor 
- ziduri de sprijin 
(Mereteu) 

- - - 

- eroziuni de 
maluri 
 cca 3 km 

- râul Mureş - mal drept în 
zona Cîmpu Globii şi 
Mereteu 
 
- pârâul Pianu la vărsarea 
în râul Mureş (Vinţu de Jos) 
 
- Valea Vinţului pe cursul 
inferior 
 

- lucrări de 
apărare a 
malurilor 
- îndiguiri 
- ziduri de sprijin 

   

- văi torenţiale 
(ravene, râpe, 
ogaşe) 

- pârâul Tocanu 
- pârâul Ticului 
- Valea Botului 

- decolmatarea 
şi adâncirea 
văilor 

   



 50

 cca 30 ha - Valea Crucii 
- pârâul Hidescu 
- Valea Stăvirilor inundă  
gospodării 
- Valea lui Mihai 
- pârâul lui Nistor inundă  
gospodării 
- Valea Goblii inundă  
gospodării 
- pârâul Lisca 
 

- regularizări de 
curs 
- împăduriri în 
zona de 
obârşie 

- zone inundabile 
 cca 750 ha 

- râul Mureş  
- pârâul lui Mihai inundă  
gospodării 
- pârâul Vinţului 
 

- apărări de 
mal 
- îndiguiri 

  - râul Mureş are dig pe 
ambele maluri 
dimensionat la 
probabilitatea de 5 %  

- zone 
mlăştinoase 
 cca 30 ha 

- pe râul Mureş în zona 
S.M.A. Vinţu de Jos 
 
- în zona de confluenţă a 
pârâului lui Mihai cu râul 
Mureş 
 

- lucrări de 
drenare a 
apelor (canale 
de desecare) 
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I.3. REŢEAUA DE LOCALITĂŢI ŞI POPULAŢIA  
  
Disfuncţionalităţi la nivelul reţelei de localităţi 
 
Repartiţia în teritoriu, accesibilitatea  
 
           Teritoriul studiat, Valea Mureşului se întinde pe o suprafaţă de 105400 
ha, 16,88% din suprafaţa judeţului Alba, reprezentând cea mai importantă 
zonă economică şi socială a judeţului, tot aici întâlnim cele mai importante 
structuri economice şi demografice.   
          Unităţile administrative care fac obiectul studiului, mai exact cele aflate 
în teritoriul pe care-l străbate râul Mureş sunt: municipiile Alba Iulia şi Aiud, 
oraşele Ocna Mureş şi Teiuş şi comunele Blandiana, Ciugud, Lunca Mureşului, 
Mihalţ, Mirăslău, Noşlac, Rădeşti, Săliştea, Sântimbru, Şibot, Unirea şi Vinţu de 
Jos. 
           Râul Mureş străbate printr-un culoar natural teritoriul Judeţului Alba de 
la NE spre SV prin cele mai importante unitaţi administrative după cum 
urmează: Lunca Mureşului, Noşlac, Ocna Mureş, Unirea, Aiud, Rădeşti, Teiuş, 
Mihalţ, Sântimbru, Alba Iulia, Ciugud, Vinţu de Jos, Blandiana, Săliştea, Şibot.  
Zona studiată beneficiază de o poziţie favorabilă în raport cu reţeaua de 
localităţi a judeţului Alba şi al întregii ţări. Acest culoar constituie principala 
axă de comunicaţie rutieră şi feroviară, pe aici realizându-se un intens trafic 
naţional şi internaţional, favorizînd tot odată activităţile economice şi sociale.  
 
         Accesibilitatea în teritoriul studiat se face în condiţii bune, printr-un 
sistem rutier modern, prin cele mai importante drumuri naţionale DN1 şi DN7, 
drumuri europene şi comunale şi a unui sistem feroviar unde se găseşte cel 
mai important nod de cale ferată din Transilvania, Teiuş. Calea ferată care 
străbate oraşul face legătura cu toate zonele ţării, aici întâlnindu-se 
magistrala 3 (Bucureşti- Braşov- Satu Mare) cu linia Simeria- Alba Iulia- Teiuş.           
Cel mai important drum naţional DN1, E81, care străbate România, trece şi 
prin cele mai importante localităţi ale judeţului cum sunt Alba Iulia, Sântimbru 
Teiuş, Aiud, Mirăslău şi Unirea. 
          Există totuşi situaţii în care gradul de accesibilitate este uneori dificil în 
realizarea legăturilor dintre localităţile componente ale comunelor, datorate 
unei infrastructuri teritoriale deficitară, sau probleme legate de mediul natural 
(inundaţii), acolo unde nu sunt diguri.  
 
- Probleme demografice 
 
            Efectivul populaţiei. Teritoriul studiat cuprinde o populaţie de 149213 
locuitori, în anul 2008 reprezentând 39,81% din populaţia judeţului Alba. 
Populaţia din teritoriu este concentrată în cele 16 localităţi administrative, 2 
municipii, Alba Iulia cu o populaţie de peste 60000 de locuitori şi municipiul 
Aiud cu o populaţie de peste 26000 de locuitori, două oraşe Ocna Mureş cu 
15226 locuitori şi Teiuş cu 7375 locuitori.  
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           În cazul celor 12 comune din zona Văii Mureşului, numărul de locuitori 
este diferit de la o comună la alta. Sunt comune cu populaţie de până la 
2000 de locuitori, Blandiana, Noşlac şi Rădeşti, 6 comune cu peste 2000 de 
locuitori, o comună, Mihalţ cu populaţia peste 3400 locuitori şi două comune 
unde numărul de locuitori trece de 5000 de locuitori, Unirea şi Vinţul de Jos.  
Modul cum o localitate poate să atragă locuitori depinde foarte mult de 
aşezarea localităţii faţă de cursul râului Mureş, de gradul de dotare dar şi de 
gradul de dezvoltare economică al localităţii. 
 
             Şi densitatea populaţiei, diferă de la o localitate la alta în funcţie de 
mediul, de poziţia geografică, de condiţiile de locuit, de arealul căilor de 
circulaţie sau în cazul nostru, a râului Mureş. În anul 2008 la nivel de unitate 
administrativ teritorială, valorile cele mai ridicate ale densităţii sunt regăsite în 
mediul urban şi în special la nivelul oraşelor municipiu, unde densitatea 
depăşeşte 200 loc/kmp. În teritoriul studiat, densitatea populaţiei în cele 4 
localităţi urbane este mai mare decât în mediul rural. Municipiul Alba Iulia cu 
cea mai mare densitate 642,067 loc/kmp, municipiul  Aiud 183,49 loc/kmp, 
oraşul Ocna Mureş 223,91 loc/kmp şi oraşul Teiuş cu163,88 loc/kmp. În ceea 
ce priveşte mediul rural, majoritatea comunelor au o densitate redusă, doar 
comuna Lunca Mureşului cu 82,51 loc/kmp situându-se peste media pe judeţ.            
             La recensământul populaţiei din anul 2002 numărul de locuitori din 
unităţile administrative care formează teritoriul studiat, a fost de 152490, în 
anul 2008 populaţia înregistrează o reducere de 3277 locuitori faţă de anul 
2002. Se poate observa în tabelul de mai jos numărul de locuitori pe 
localităţile din zona studiată, în perioada 2002 – 2008, creşteri şi descreşteri ce 
au avut loc de la ultimul recensământ din anul 2002 până în 2008.  
 

Nr.  Populaţia 
Anul 2002  

Populaţia 
Anul 2008 

Creşteri      Descreşteri  

 ROMÂNIA 21698181 21680974                      -17207 
 JUDEŢUL ALBA 386680 374727                      -11953 
 Teritoriul studiat    
1. MUNICIPIUL ALBA IULIA 67358 66775 - 583    
2. MUNICIPIUL AIUD 27555 26239 - 1316  
3. ORAŞUL OCNA MUREŞ 15833 15226 - 607 
4. ORAŞUL TEIUŞ 7363 7375 12 
5. BLANDIANA 1208 1117 - 91 
6. CIUGUD 2578 2714 136 
7. LUNCA MUREŞULUI 2560 2558 - 2 
8. MIHALŢ 3666 3448 - 218 
9. MIRĂSLĂU 2295 2206 - 89 
10. NOŞLAC 2020 1897 - 123 
11. RĂDEŞTI 1355 1315 - 40 
12. SĂLIŞTEA 2338 2313 - 25 
13. SÂNTIMBRU 2713 2925 212 
14. ŞIBOT  2417 2464 47 
15. UNIREA 5395 5270 - 125 
16. VINŢU DE JOS 5345 5371 26 
 Total localităţi  152.490 149.213                       - 3277 
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Se remarcă faptul că numai în 5 localităţi au avut loc creşteri de populaţie în, 
Teiuş (12), Ciugud (136),  Sântimbru (212), Şibot(47) şi Vinţu de Jos(26).  
            
          Structura etnică şi religioasă a populaţiei din teritoriul studiat are câteva 
particularităţi, găsim aici populaţie ce aparţine şi altor minorităţi,  populaţie 
ce aparţine minorităţii maghiare în ponderea cea mai mare la nivelul 
judeţului Alba, maghiari 6,0%, ţigani 2,9% şi germani 0,8%, deşi pe ansamblul 
judeţului Alba ponderea românilor este de 90,1 %. Ponderea cea mai mare a 
populaţiei de origine maghiară o găsim în localităţile apropriate teritoriului 
studiat cum sunt Rimetea (89,04%), Lopadea Nouă (51,65%, Lunca Mureşului 
(30,08%), în pondere mai mică găsim şi în Unirea, Rădeşti, în oraşele Aiud 
(17,82%) şi Ocna Mureş (12,56%). Ţiganii reprezintă mai mult de 5% în oraşul 
Teiuş (5,46%).  
 
              Structura populaţiei pe confesiuni religioase pe Valea Mureşului 
respectă structura etnică, aici întâlnim cel mai mare număr de locuitori care 
aparţin confesional religiei romano-catolică, reformată şi grec–catolică. 
Populaţie ce aparţine confesiunii romano-catolică şi reformată, se găseşte în 
localităţile unde ponderea populaţiei maghiare este mare. 
Populaţia grec–catolică înregistrează ponderile cele mai ridicate în 
comunele Mihalţ (24,82%) şi Rădeşti (15,50%), Unirea, Mirăslău, Sântimbru, 
oraşele Ocna Mureş, Aiud, Alba Iulia şi Teiuş. 
 
            Procesul de îmbătrânire demografică se manifestă şi în teritoriul studiat, 
valorile negative ale mişcării naturale a populaţiei (natalitate şi mortalitate) 
fiind consolidate la nivelul întregii ţări încă din1990. Scăderea populaţiei din 
cauze naturale a fost de 119 persoane în ianuarie 2010, în 2011 s-a înregistrat 
un spor natural negativ de 123 persoane, s-au născut 236 şi au decedat 359 
de persoane. Procesul de  îmbătrânire se va accentua şi mai mult în următorii 
ani, prognoza pentru 2025 arătând o reducere considerabilă a numărului de 
tineri şi o creştere numerică a persoanelor vârstnice. 
          O analiză a stadiului de îmbătrânire a populaţiei în anul 2002 arată că 
populaţia judeţului Alba a fost afectată în mare măsură de procesul de 
îmbătrânire demografică, populaţia peste 65 de ani având o pondere de 20 
- 25%. În general de procesul de îmbătrânire demografică sunt mai afectate 
localităţile din mediul rural (25.7%) cum sunt Sântimbru şi Ciugud, faţă de cele 
din mediul urban(15.4%). Excepţie face însă municipiul Alba Iulia care 
înregistrează în 2002 cea mai importantă reducere a tinerilor (11.8 %).                                                                                       
             În mare parte soldul natural negativ înregistrat la nivelul localităţilor 
este datorat de procesul de îmbătrânire a populaţiei şi de migraţia externă 
tot mai vizibilă în rândul tinerilor care sunt în căutarea unui loc de muncă, în 
ţară cât şi în străinătate. Procesul de depopulare (numărul celor care pleacă 
este mai mare decât a celor care sosesc) se manifestă în municipiul Alba Iulia 
şi Aiud. În oraşul Teiuş şi în comunele Sântimbru şi Ciugud, migraţia a înregistrat 
valori pozitive, ele fiind şi localităţile care au atras şi forţă de muncă. Cauzele 
care au dus la migraţia populaţiei au fost în principal legate de bunăstarea 
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materială şi cea socială, de gradul de dezvoltare economică al localităţii, de 
locurile de muncă şi de condiţiile de viaţă ale populaţiei. 
            Localităţile din teritoriul studiat sunt afectate şi de procesul de  
feminizare al populaţiei, proces ce s-a intensificat în anul 2002 faţă de anul 
1992, datele statistice confirmând continuarea procesului de feminizare. În 
municipiul Alba Iulia numărul de femei este cu mult mai mare decât cel al 
bărbaţilor, dar procesul de feminizare este mai redus în cazul oraşului Teiuş. 
Din datele INS, prin DRS Alba, structura pe sexe la nivelul Judeţului Alba este 
prezentată în tabelul de  mai jos. 
 
Judeţul Alba – Structura pe sexe 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Total 386680 386435 384410 380091 380539 376747 374727 
Masculin 191252 191023 120053 187867 187949 186017 185066 
Feminin 195428 195412 194357 192224 192590 190730 189661 

 
            Resursele de forţă de muncă au anumite particularităţi datorită 
diferenţelor între gradul de dezvoltare ce există la nivelul localităţilor. În cazul 
municipiului Alba Iulia, a oraşelor Aiud şi Ocna Mureş forţa de muncă a avut 
de suferit prin desfiinţarea întreprinderilor industriale mari, care asigurau locuri 
de muncă pentru populaţia din zona lor de activitate. Unele oraşe si-au 
restructurat activităţile industriale prin diversificarea şi intensificarea serviciilor.  
Numai în municipiul Alba Iulia în anul 2002, populaţia ocupată în servicii era 
de aproximativ 50% din numărul total al salariaţilor.    
          În general rata de ocupare a populaţiei din teritoriu era în anul 2002 de 
aproximativ 50%, cu mari diferenţe între localităţi, depinzând de gradul de 
dezvoltare al localităţilor, de numărul de locuitori, de poziţia localităţii în judeţ 
dar şi de statutul de reşedinţă regional. Populaţia ocupată este aproximativ 
de 20-30% în Teiuş şi Sântimbru, 40-50% în Alba Iulia, Aiud şi Ciugud.  
          După 2002 se remarcă o creştere a populaţiei ocupate în agricultură şi 
servicii, dar în mare parte se menţine aceeaşi tendinţă de reducere a 
salariaţilor în special a celor din activităţile industriale. Creşterea populaţiei în 
sectorul agricol se manifestă la nivelul comunelor, populaţia disponibilizată 
din industrie se  retrage la sate, se stabileşte aici atrasă de condiţiile de trai 
oferite de localităţi precum Teiuş (fostă comună), Sântimbru, Vinţul de Jos, 
Mihalţ, Ciugud şi altele.  
 
           Ocuparea şi calitatea resurselor de muncă este strâns legată de 
populaţia activă a localităţilor. În judeţul Alba la 1 ianuarie 2008 populaţia 
activă era de 184000, din care femei 87500, bărbaţi 96500, cu o rată a 
şomajului de 5,90%, iar la 31octombrie 2008 rata şomajului era de 5,93%, 
numărul şomerilor continuând să crească odată cu intrarea în criza 
economică.  
          Conform datelor din Buletinul Statistic Lunar al Judeţului Alba, Rata 
şomajului a fost în luna ianuarie 2011 de 9,9%. Indiferent de calitatea, 
calificarea, gradul de instruire, indemnizaţi sau nu, numărul şomerilor creşte 
de la un an la altul.  Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii ianuarie 2011 
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în judeţul Alba a fost de 18079 persoane, 2,9% din şomerii înregistraţi pe total 
ţară. Femeile reprezentau la această dată 42,2% din numărul total al 
şomerilor. Cel mai mare număr de şomeri înregistrat în luna ianuarie 2011 la 
Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Alba a fost în oraşele: 
Alba Iulia (1994 persoane), Ocna Mureş (989 persoane) şi Aiud (871 
persoane). 
 
 
I.4. INFRASTRUCTURILE TEHNICE ALE TERITORIULUI 
 
 
Gospodărirea apelor 
 
Surse de alimentare cu apă care necesită măsuri de protecție 

a) Gospodărirea apelor 
 
 Judeţul Alba este situat în partea central – vestică a teritoriului ţării şi 
ocupă o suprafaţă de 6.231 km2 ceea ce reprezintă 2,6 % din suprafaţa 
României şi face parte din bazinul hidrografic - IV- MUREŞ. 
 

 
 

Conform Legii nr.171/1997de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului 
Naţional (P.A.T.N.): Secţiunea II  – Apa - Anexa nr.2 – resursele de apă dulce, 
judeţul Alba  se prezintă astfel: 
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 din punct de vedere al potenţialului bazinelor hidrografice  are resurse 
specifice mai mari decât resursa medie pe ţară de 1875 mc / locuitor şi 
an; 

 principalele cursuri de apă sunt de categoria a II-a şi a III- a; 
 din punct de vedere al vulnerabilităţii , există zone cu resurse de apă 

subterană cu vulnerabilitate ridicată în partea de nord – est  şi centrală 
a judeţului, unde se impun măsuri prioritare de protecţie la poluare 

Râurile aparţin în exclusivitate bazinului Mureşului, râu ce s-a adaptat la cel 
mai vechi traseu de legătură tectonică şi hidrografică a Podişului Transilvaniei 
cu Depresiunea  Panonică. Teritoriul judeţului Alba se află pe cursul său 
mijlociu. 

 În judeţ intră în amonte de confluenţa cu Arieşul (270 m) şi iese după 
confluenţa cu pârâul Băcăinţi (202 m a1b), iar debitul său mediu multianual 
este de 71,4 m/s la Ocna Mureş şi 103,2 mc/s la Alba Iulia. 

 Valorile cele mai ridicate ale debitului s-a produs în anul 1970 când la 
Ocna Mureş s-au înregistrat 1,580 mc/s (14.05.1970) iar la Alba Iulia 2.450 mc/s 
(15.05.1970). Aceste valori cu totul excepţionale cu caracter catastrofal au 
determinat mari inundaţii în lunca Mureşului şi albia majoră inundând pe 
lângă întinse terenuri agricole şi vetrele localităţilor Lunca Mureş, Ocna Mureş, 
Războieni, Unirea, Cisteiu de Mureş, Micoşlaca, Decea, Aiud, Ciumbrud, 
Beldiu, Teiuş, Galtiu, Coşlariu, Sântimbru, Totoi, Alba Iulia, Drâmbar, Teleac, 
Ciugud, Oarda de Jos, Vinţu de Jos, Vurpăr, Mereteu, Blandiana, Şibot. Unele 
localităţi au fost protejate într-o oarecare măsură prin construirea unor diguri 
de apărare. 

 Dintre afluenţii Mureşului amintim: 

 Arieşul cel mai mare afluent pe dreapta ( L = 164 km, S = 2970 kmp) îşi 
adună apele de pe latura sud .- estică a Munţilor Bihorului apoi din Muntele 
Mare şi Trăscăului. Sub raportul hidrologic prezintă cea mai importantă resursă 
de apă pentru regiunea montană. Debitul său multianual mediu este de 3,4 
m/s la  Scărişoara 12,4 mc/s la Cîmpeni şi 19 mc/s la Baia de Arieş. Pe traseul 
său în exclusivitate vest – est adună afluenţi dintre care cei mai importanţi 
sunt pe dreapta, după confluenţa celor două Arieşuri la Mihoieşti, Sohodol, 
Abrud (S = 229 kmp, L = 22 km, Muşca, Şasa, Rimetea (S = 44 kmp, L = 16 km), 
iar pe stânga Valea Caselor, Valea Bistrii, Bistrişoara, Valea Mare S = 70 kmp, L 
= 19 km), Dobra, Valea Caselor, Sălciua, Poşaga, Ocoliş S = 112 kmp, L = 22 
km). 

 Valorile deosebit de ridicate ale  debitului râului  Arieş s-au înregistrat în 
martie 1982, datorită topirii bruşte a zăpezilor au fost inundate multe localităţi 
printre care Cîmpeni, Abrud, Bistra, Valea Bistrii, Lunca Largă, Muşca, 
Hădărău, Lupşa, Baia de Arieş, Lunca Arieşului. 

 După confluenţa cu Arieşul, Mureşul primeşte din Munţii Trăscăului 
Grindul, Unirea, Ciugudul, Mirăslău, Aiudul (S =  176 kmp, L = 26 km), Valea 
Stremţului (S = 229 kmp, L = 48 km), Galda (S = 321 kmp, L = 34 km) Ighiul şi 
Ampoiul (S = 576 kmp, L = 60 km) cât şi unele pâraie mai mici din Munceii 
Vinţului precum Valea Vinţului, Blandiana, Băcăinţi. Pe partea stângă sunt 



 57

afluenţi mai mici, pâraie de câmpie ca Someghi, Ciunga, Pusta Băgăului şi 
Râtu. 

Târnava este următorul afluent pe stânga ce îşi are izvoarele din partea 
vestică a masivului vulcanic Harghita şi se formează la Blaj prin unirea celor 
două T’rnave: Târnava Mare şi Târnava Mică. 

 Până la Blaj, cele două Târnave au afluenţi mici de podiş fără 
importanţă deosebită iar în aval de Blaj principalul afluent rămâne Secaşul 
Transilvan pe stânga (S = 356 kmp, L = 37 km). 

 Debite foarte mari s-au înregistrat la inundaţiile din iulie 1975 care au 
fost mai mari decât cele din 1970 cu un  debit de 851 mc/s Blaj şi de 1.350 
mc/s la Mihalţ, depăşindu-se cu 3 m cota de inundaţie. Au fost afectate 
terenurile agricole şi vetrele a o serie de localităţi situate în albia majoră. 

 Următorii afluenţi ai Mureşului pe partea stângă sunt: Sebeşul, Pianul (S 
= 133 kmp, L = 31 km) Cioara ( S = 150 kmp L = 15 km) şi Cugirul. 

 Râul Sebeş (S = 1289 kmp, L = 93 km) este  un râu tipic de munte  cu 
amenajări hidroenergetice şi cu mari rezerve pentru alimentarea localităţilor 
din aval în sistem microregional au afluenţi bogaţi pe partea stângă Cibinul, 
Bistra, Dobra, iar după ce iese din munţii Secaşului (S = 560 kmp, L = 42 km) 
Cugirul (S = 354 kmp, L = 54 km) se formează în amonte de oraşul Cugir prin 
unirea Râului Mare cu Râul Mic şi un debit mediu multianual de 5 mc/s. 

 
Localități cu probleme de echipare hidro-edilitară 
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Conform Legii nr.171/1997de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului 
Naţional (P.A.T.N.): Secţiunea II  – Apa – Anexa nr.3 şi 4 – apa pentru 
populaţie, Judeţul Alba este un judeţ cu apă potabilă distribuită pentru uz 
casnic, sub consumul normat în municipii şi oraşe, necesitând lucrări prioritare 
de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă 

Mai există zone cu disfuncţionalităţi în alimentarea cu apă şi / sau canalizare  
care necesiţă lucrări hidroedilitare de reabilitare şi dezvoltare precum şi zone 
cu localităţi rurale cu resurse reduse de apă, care necesită lucrări prioritare 
de alimentare cu apă în sistem centralizat , aşa cum sunt evidenţiate şi în 
 - Planşa nr. 4.1. - INFRASTRUCTURILE TEHNICE ALE TERITORIULUI 
 
Amenajări pentru agricultură 
 
Disfuncţionalită�i în func�ionarea amenajărilor pentru agricultură 
(iriga�ii, îmbunătă�iri funciare, etc.) 
 

 Amenajările de irigaţii sunt amplasate în lunca râului Mureş, în zonele 
Aiud – Rădeşti – Lunca Mureş şi Alba Iulia – Vinţu de Jos, acestea cuprinzând 
o reţea hidraulic distinctă de structuri, pompe, canale, conducte care pot fi 
folosite pentru a preleva şi / sau a transporta apa, a distribui şi a aplica apa 
pentru irigaţii pe o suprafaţă de teren definită şi care cuprinde terenul, 
clădirile, echipamentul fix sau mobil, drumurile de acces şi infrastructura 
aferentă necesară pentru a exploata, a întreţine şi a repara sistemul. 
În momentul de faţă amenajările de irigaţii sunt scoase din utilitate publică şi 
se află în conservare. 
 

 Amenajările de combaterea eroziunii solului sunt situate la Ocna 
Mureş, Măgina – Aiud, Alba Iulia, şi cuprind formarea, construirea conform 
conturului, structurarea şi lucrările solului, precum şi construcţia, întreţinerea şi 
reparaţiile infrastructurii temporare şi permanente astfel încât să se reducă 
sau să se oprească eroziunea şi degradarea solului, cuprinzând lucrările 
pentru protecţia solului, regularizarea scurgerii apelor pe versanţi, corectarea 
torenţilor, amenajări silvice de perdele forestiere de protecţie a terenurilor 
agricole şi plantaţii pentru combaterea eroziunii solului. 
 
Terenuri agricole ce necesită amenajări specifice 
 
Conform proceselor verbale întocmite şi a constatărilor în teren, în toate 
unităţile administrativ - teritoriale există terenuri agricole ce necesită 
amenajări specifice. 
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Reţele de transport 
 
Situaţia existentă în anul 2011 

  Căile de comunicaţie şi transport au fost analizate în contextul 
legăturilor cu întreg teritoriul judeţului, judeţele învecinate şi a legăturilor de 
transport naţional şi internaţional.  

  În cadrul echipărilor de infrastructură, reţeaua de căi de comunicaţie şi 
transport, ocupă un loc important, fiind compusă din: 

 reţeaua de căi rutiere ; 
 reţeaua de căi feroviare; 
 transportul combinat.  
 

 Datele necesare analizei situaţiei existente, pe  tipuri de căi de 
comunicaţie s-au obţinut din: evidenţe statistice, HGR 43/1998 privind 
încadrarea în categorii a drumurilor naţionale, HGR 540/2000 privind 
încadrarea în categorii funcţionale a drumurilor publice, Planul de Dezvoltare 
Regională – Regiunea Centru, P.A.T.J. Alba – 2009, de la Consiliul Judeţean 
Alba şi de la Consiliile Locale. 
 
 Judeţul Alba face parte din Regiunea de Dezvoltare Centru, regiune 
care beneficiază de o poziţie favorabilă, dispunând de o reţea de drumuri 
publice bine reprezentată, conferind o deschidere internă şi internaţională. 
Principalele căi rutiere internaţionale care străbat Regiunea Centru şi care 
facilitează accesul din şi înspre aceasta la nivel naţional şi internaţional sunt:  

 E 68 Frontiera Nădlac – Arad – Deva – Sebeş – Sibiu – Braşov 
 E 81 Frontiera Giurgiu – Bucureşti – Piteşti – Sibiu – Alba Iulia - Cluj 

Napoca – Satu Mare - Frontiera  Halmeu 
 Coridorul IV Pan - European - Frontiera Nădlac – Arad – Deva – Sebeş 

– Sibiu – Piteşti - Bucureşti  

Căi rutiere 
 

Din analiza echipării tehnice a judeţului Alba cu drumuri publice – 
Drumuri naţionale, Drumuri judeţene şi Drumuri comunale -  au rezultat 
următoarele: 
Reţeaua rutieră a judeţului Alba însumează la nivelul anului 2008 o lungime 
totală de  
2599,258 km, structurată astfel: 
 drumuri naţionale  440,676 km; 
 drumuri judeţene 1030,262 km ; 
 drumuri comunale                    1128,320km. 

 Privind densitatea în teritoriul judeţului, reţeaua rutieră se înscrie cu un 
indice de 41,98 km/100 km2, indice mai mare decât cel mediu pe ţară de 
30,70 km/100 km2. 
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 După modul de dispunere în teritoriu, reţeaua rutieră asigură legătura 
între reşedinţele de comună, oraşe şi reşedinţa judeţului, precum şi 
majoritatea satelor. 
 Din totalul de 65 localităţi reşedinţă de comună, un număr de 57 
reprezentând 87,69% sunt legate de reţeaua rutieră prin drumuri modernizate. 
 
Drumurile naţionale - reprezintă 16,80% din lungimea totală a reţelei rutiere a 
judeţului Alba şi 2,94% din totalul reţelei de drumuri naţionale şi autostrăzi a 
României. 
 Reţeaua de drumuri naţionale care traversează zona care face obiectul 
P.A.T.Z. Valea Mureşului este alcătuita din: 
1.   DN 1 - E 81  - Bucureşti - Sibiu - Alba Iulia - Cluj Napoca - Oradea , L = 
82,296  km, si traversează municipiile Alba Iulia si Aiud si oraşul Teiuş 
2.   DN 7 - E 68  - Bucureşti - Piteşti - Râmnicu Vâlcea - Sibiu - Deva - Arad - 

Nădlac, 
 L = 24,00 km 

3. DN 14 B          - Teiuş - Blaj – Mediaş, L = 39,195 km 
4. DN 74             - Alba Iulia - Zlatna - Abrud – Brad, L = 76,220 km 
 Drumurile naţionale DN 1 şi DN 7 sunt reabilitate, aceasta însemnând că 
totalitatea lucrărilor executate sunt cantitativ, calitativ şi valoric, în 
conformitate cu normele europene. Prin reabilitare s-a realizat sporirea 
capacităţii portante, îmbunătăţirea elementelor geometrice, creşterea 
confortului şi a siguranţei circulaţiei, aducerea podurilor la clasa de încărcare 
E şi realizarea părţii carosabile de 7,80 m, execuţia celei de-a 3-a benzi de 
circulaţie pe anumite sectoare (pentru trafic greu), execuţia drenurilor, 
şanţurilor, montarea parapeţilor elastici, precum şi a marcajelor şi a 
semnalizării rutiere. 
 În general drumurile naţionale permit o bună circulaţie, cu excepţia unor 
strangulări ce intervin la traversarea oraşelor care nu dispun de artere 
ocolitoare (Aiud, Teiuş).La traversarea oraşelor se impune realizarea arterelor 
ocolitoare astfel: 

 Alba Iulia - pe relaţia DN 1 - DN 74 (Zlatna) 
 Teiuş, Aiud - pentru DN 1 
 

 Drumurile judeţene - reprezintă 39,27% din lungimea totală a reţelei 
rutiere a judeţului, iar zona care face obiectul P.A.T.Z. Valea Mureşului este 
traversata de  număr de 22 de drumuri, după cum urmează: 
1. DJ 103 G  : Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos – Ciugudu de Sus – Limită jud. Cluj, 

L=13,200km ( Comuna Mirăslău) 
2. DJ 107      : Alba Iulia – Berghin – Colibi – Cergăul Mare – Blaj – Cetatea de 

Baltă –  Limită jud. Mureş,  L = 78,000 km ( Mun. Alba Iulia, 
Comuna Ciugud) 

3. DJ 107 A   : Alba Iulia – Blandiana – limita jud. Hunedoara, L = 29,925; 
                     (Mun. Alba Iulia, Comuna Vinţu  de Jos, Blandiana, Şibot) 
4. DJ 107 B   : Sântimbru – Mihalţ – Colibi – Roşia de Secaş – limita jud. Sibiu,  

L = 22,000 km ( Comuna Sântimbru, Comuna Mihalţ ) 
5. DJ 107 C   : Teleac – Drâmbar – Ciugud – Vinţu de Jos – DN 7, L = 23,593 km 
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                   (Mun. Alba Iulia, Comuna Ciugud, Vinţu  de Jos ) 
6. DJ 107 D   : Unirea – Ocna Mureş – Fărău – Limită  jud. Mureş , L = 31,320 

km; 
                 ( Comuna Unirea, Oraşul Ocna Mureş ) 

7. DJ 107 E   : Aiud – Hopârta – Vama Seacă, L = 22,375 km; ( Mun. Aiud ) 
8. DJ 107 F   : Unirea – Lunca Mureşului – Limită  jud. Cluj, L = 9,860 km;  
                   ( Comuna Unirea, Oraşul Ocna Mureş, Comuna Lunca Mureşului) 
9. DJ 107 G  : DJ 107(Uioara de Sus) – Noşlac – Căptălan – Stâna de Mureş – 

Limită  jud. Mureş, L = 16,775 km (Oraşul Ocna Mureş, Comuna 
Noşlac) 

10. DJ 107 H  : Coşlariu Nou – Ighiu – Şard – DN 74, L = 18,210 km 
                 ( Oraşul Teiuş),    

11. DJ 107 I   : Aiud – Râmeţ – Mogoş – Bucium – DN 74(Cerbu), L = 76,540 km 
              ( Oraşul Aiud ) 

12. DJ 107 L  : Sântimbru(DJ107B) – Totoi – Teleac(DJ107), L= 5,150 
                 ( Comuna Sântimbru, Comuna Ciugud ) 

13. DJ 107 M : Limită jud. Cluj – Rimetea – Colţeşti  – Poiana Aiudului  – Aiud,  
      L = 25,000 km ( Mun. Aiud) 

14. DJ 107 N  : DN1 – Mirăslău – Cicău , L= 2,000 km ( Comuna Mirăslău) 
15. DJ 107 U : DJ107A – Băcăinţi – Dumbrăviţa – Bolovăneşti – Valea Mare – 

Bulbuc(DC60), L=13,280km ( Comuna Şibot) 
16. DJ 142L   : Ciumbrud(DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - 

Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN14B),L= 21,350 
km 

                          ( Oraşul Aiud, Comuna Rădeşti, Oraşul Teiuş, Comuna Mihalţ ) 
17. DJ 704     : DN7 (Şibot) - Vinerea - Cugir - Şureanu - Prigoana - Valea Mare - 

DN67C,  L=75,95 km  ( Comuna Sibot) 
18. DJ 704A   : DN7(Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - 

DN67C (Sebeşel) ,L = 24,393 km  ( Comuna Vintu de Jos) 
19. DJ 705B   : DN7 (Tărtăria) - Sibişeni(DJ 704A) - Vinţu de Jos(DN7) - Vurpăr(DJ 

107A),L = 12,148 km  ( Comuna Vintu de Jos , Comuna Salistea) 
20. DJ 705C   : DJ 107A  (Vinţu de Jos) - Valea Vinţului - Mătăcina - Inuri - Releu 

de televiziune, L =  12,000 km  ( Comuna Vintu de Jos) 
21. DJ 705E   : DN7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal, L=7,320 km ( Comuna 

Salistea ) 
22. DJ 750C  : Sălciua de Sus(DN75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos 

- Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - 
Teiuş(DN1), L= 41,260 km (Orasul Teius ). 

 
 Datorită stării tehnice în care se află, drumurile judeţene permit circulaţia 
în condiţii destul de dificile, cu consumuri mari de carburanţi şi afectând în 
mare măsură starea tehnică a autovehiculelor. 
 La majoritatea reţelei de drumuri judeţene se poate remarca o stare 
tehnică necorespunzătoare a îmbrăcăminţii, elemente geometrice care nu 
corespund normativelor tehnice în vigoare, lipsa acostamentelor, a şanţurilor, 
a lucrărilor de artă aferente (poduri, podeţe, ziduri de sprijin) şi care să 
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corespundă din punct de vedere al clasei tehnice, precum şi întreţinerea 
curentă a acestora. 
 
 Drumurile comunale - alcătuiesc cea mai mare parte din reţeaua rutieră 
a judeţului Alba, având lungimea de 1 128,320 , ceea ce reprezintă 48,82% , 
iar zona care face obiectul P.A.T.Z. Valea Muresului este traversata de  număr 
de 27 de drumuri, după cum urmează: 
 
1. DC 2    :  Lunca Mureşului – Gura Arieşului, L = 3,500 km; ( Comuna Lunca 

Muresului) 
2. DC 3    :  Micoşlaca – Cisteiu de Mureş – Ocna Mureş, L = 6,300 km; ( Oras 

Ocna Mures) 
3. DC 4    :  Uioara de Sus – Şpălnaca, L = 1,200 km; ( Oras Ocna Mures) 
4. DC 10  :  DJ 107E8 - Ciumbrud – Păgida – Gîmbaş, L = 6,500 km; ( Mun. 

Aiud) 
5. DC 11A:  Cistei (DN 14B) – Gara  Mihalţ, L = 5,000 km; ( Comuna Mihalt ) 
6. DC 12  :  Meşcreac – Şoimuş, L = 7,000 km; ( Comuna Radesti) 
7. DC 17  :  DN 1 – Beldiu, L = 2,000 km; ( Oras Teius ) 
8. DC 19  :  Teiuş – Căpud, L = 5,600 km; ( Oras Teius ) 
9. DC 39  :  Mihalţ (DJ 107B)– Obreja, L = 5,000 km; ( Comuna Mihalt ) 
10. DC 40  :  Hăpria – Dumitra, L = 2,950 km; ( Comuna Ciugud, Comuna 

Santimbru ) 
11. DC 41  :  Hăpria – Henig, L = 3,900 km; ( Comuna Ciugud, Comuna 

Berghin ) 
12. DC 44  :  Oarda de Jos – Oarda de Sus, L = 2,460 km; ( Mun. Alba Iulia ) 
13. DC 55  :  DN 7       – DJ107 A - Blandiana, L = 3,540 km; ( Comuna 

Blandiana ) 
14. DC 57  :  Între Văi  – DJ 107A, L = 3,540 km; ( Comuna Vintu de Jos) 
15. DC 61  :  Băcăinţi  – Ceru Băcăinţi – Valea Mare – Bulbuc, L = 13,280 km; ( 

Comuna Sibot ) 
16. DC 63  :  Blandiana (DJ 107A) – Răcătău, L = 10,950 km; ( Comuna 

Blandiana ) 
17. DC 68A: Lunca Mureşului – Limita Jud Cluj, L = 8,000 km; ( Comuna Lunca 

Muresului) 
18. DC 74  :  Bărăbanţ – Miceşti, L = 4,955 km; ( Mun. Alba Iulia ) 
19. DC 79  :  DN 1     – Gârbova de Jos—Gârboviţa – Gârbova de Sus, L = 

8,000 km; 
 ( Mun. Aiud) 

20. DC 81  :  Mirăslău (DN1) - Lopadea Veche, L = 5,000 km; ( Comuna 
Miraslau ) 

21. DC 82  :  DN 1     – Mirăslău – Cicău, L = 5,300 km; ( Comuna Miraslau ) 
22. DC 83  :  DN 1     – Ormeniş, L = 4,000 km; ( Comuna Miraslau ) 
23. DC 85  :  DN 1     – Dumbrava, L = 2,350 km; ( Comuna Unirea) 
24. DC 86   : DN 1     – Măhăceni, L = 3,275 km; ( Comuna Unirea) 
25. DC 102 : Geomal – Gârbova, L = 7,250 km; ( Mun. Aiud ) 
26. DC 107 : (DJ 107 A) Valea Goblii, L = 4,000 km; ( Comuna Vintu de Jos) 
27. DC 218  : Vinerea – Săliştea , L = 5,000 km; ( Comuna Salistea) 
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 Drumurile comunale asigură în general legătura dintre reşedinţele de 
comună şi localităţile aparţinătoare precum şi dintre unele reşedinţe de 
comună şi drumurile naţionale şi judeţene. 
 Drumurile comunale în marea lor majoritate oferă condiţii de circulaţie 
dificile, cu consumuri mari de carburanţi, în special pe timp nefavorabil, iar 
cele din pământ sunt impracticabile. 
 Cauzele sunt legate de lipsa îmbrăcăminţilor rutiere moderne, a 
elementelor geometrice necorespunzătoare, lipsa acostamentelor, a 
şanţurilor, a lucrărilor de artă (ziduri de sprijin, poduri, podeţe), precum şi lipsa 
întreţinerii curente a celor existente. 

  Căi ferate 
 
 Judeţul Alba dispune de 524,34 km linii de cale ferată din care 98,07 km 
linii în staţii, 298,080 km linii simple, 61,199 km linii duble, din care 270,504 km 
linii electrificate. 
 În ceea ce priveşte densitatea reţelei feroviare pe teritoriul judeţului, 
aceasta se înscrie cu un indice de 50,6 km/1000 kmp, mai mare decât 
indicele mediu pe ţară care este de 47,9 km/100 kmp. 
 Zona care face obiectul P.A.T.Z. Valea Muresului dispune de o reţea 
feroviară care asigură legături cu întreaga reţea feroviară a ţării, prin cele trei 
noduri feroviare: Teiuş, Războieni, Vinţu de Jos. 
 În distribuţia teritorială a căilor ferate se observă o strânsă legătură cu 
configuraţia geomorfologică a terenului, în sensul că ele urmăresc văile 
principale; astfel culoarul larg al Târnavei Mari şi a Mureşului canalizează cea 
mai importantă arteră feroviară a judeţului - linia dublă electrificată Braşov - 
Mediaş - Teiuş - Războieni - Cluj, pe teritoriul judeţului Alba având lungimea 
de 80 km. 
 O altă arteră traversează judeţul prin culoarul Secaşului, spre cel al 
Mureşului - linia Braşov - Sibiu - Vinţu de Jos - Simeria, această linie fiind dublă 
electrificată pe sectorul Simeria - Vinţu de Jos. 
 Pe culoarul văii Ampoiului se desfăşoară calea ferata normala simpla 
Alba Iulia - Zlatna. 

Căi aeriene 
 
Judeţul Alba nu este o destinaţie internaţională şi naţională prin linii aeriene. 
În consecinţă nu are o infrastructură specifică, dar beneficiază de 
infrastructură de transport aerian în judeţele învecinate. Considerând o viteză 
medie de 70 km./oră pe DN, reşedinţa de judeţ Alba Iulia se află la 3 ore şi 23 
minute de aeroportul din Timişoara, la 2 ore şi 57 minute de aeroportul din 
Târgu Mureş, la 1 oră şi 23 minute de aeroportul din Cluj Napoca şi 59 minute 
de aeroportul din Sibiu. 
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 Transporturi 
 
 In zona P.A.T.Z. Valea Mureşului activitatea de transporturi auto de 
mărfuri şi călători se desfăşoară de către societăţile comerciale desprinse din 
vechile Întreprinderi de Transporturi Auto, precum şi de unităţi private care au 
o pondere destul de mare în special la transportul de mărfuri. 
 Transportul de călători constituie o activitate deosebit de importantă, pe 
teritoriul judeţului Alba desfăşurându-se pe un traseu în lungime de 1400 km, 
acoperind 70% din lungimea totală a reţelei de drumuri publice. 
 Datorită restrângerii activităţii la unele unităţi economice din oraşele 
judeţului, numărul călătorilor a scăzut, unităţile de transport fiind nevoite să 
introducă programe speciale de circulaţie a autobuzelor. 
 Datorită acestui fapt, parcul de autobuze existent este în stare avansată 
de degradare, având durata de serviciu depăşită. 
 Pentru transportul rutier de mărfuri unităţile dispun de mijloace auto de 
mare capacitate, dar o mare parte sunt cu durata de serviciu depăşită, 
beneficiarii transporturilor apelând la societăţile private a căror servicii sunt de 
altă calitate.  
 În transportul de mărfuri şi călători pe calea ferată nu se observă o 
creştere mare, datorită parcului de material rulant, aflat în stare 
necorespunzătoare în cea mai mare parte. 
 S-a acordat o atenţie deosebită în ultima perioadă introducerii în 
circulaţie a trenurilor pentru persoane care dispun de un confort sporit şi 
circulă cu viteză mare. 
 Totodată se lucrează la introducerea sistemului informatic în exploatarea 
căilor ferate, precum şi la automatizarea semnalizării circulaţiei şi la sporirea 
capacităţii şi sistematizării unei staţii. 
 La nivelul judeţului Alba, transportul de călători pe calea ferată este 
satisfăcut într-o mai mică măsură, întrucât reţeaua feroviară existentă asigură 
accesul direct la un număr relativ mic de localităţi. 
 Reţeaua de transport auto şi feroviară existentă asigură desfăşurarea în 
condiţii satisfăcătoare a activităţii economice şi comerciale, transportul 
călătorilor şi pendularea forţei de muncă. 

Trasee /sectoare critice de căi rutiere , feroviare nemodernizate 
 

 În continuarea acţiunii de reabilitare şi modernizare a drumurilor 
naţionale din zona  P.A.T.Z. Valea Muresului se propun următoarele: 
 

 reabilitarea drumurilor naţionale DN 74 si DN 14 B;  
 reabilitarea drumurilor  judeţene :107 A , 107 G, 107 I, 107 N, 107 U, 142 L, 

705 B, , 705 C. 
 realizarea arterelor ocolitoare pe traseul drumurilor naţionale a oraşelor 

Alba Iulia  Aiud, Teius; 
 devierea traseului drumului naţional DN 14 B Teiuş - Pod Mureş pe ruta DN 

1 (Galda de Jos) - Coşlariu Nou - Pod Mureş, prin realizarea unui pasaj 
superior peste triajul Coşlariu; 
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 clasarea ca drum naţional a drumului judeţean DJ 107 D pe lungimea 
de 4 km şi a drumului judeţean DJ 107 F, DJ 107 D (Unirea II) - Lunca 
Mureşului - DN 15 (E 60), realizându-se legătura spre Tg. Mureş, acest 
traseu scutind cu 30 km legătura Unirea - Luncani, faţă de Unirea - Turda 
- Luncani; 

 
 Prin clasarea acestor drumuri judeţene ca drumuri naţionale se va avea 
în vedere modernizarea lor, prin aceasta înţelegând atât realizarea părţii 
carosabile şi a platformelor în conformitate cu prevederile tehnice în vigoare, 
cât şi consolidarea podurilor şi podeţelor pentru clasa de încărcare E. 
 
 De-a lungul traversării localităţilor de către drumurile naţionale pe zonele 
neconstruite autorizaţiile de construire se vor emite funcţie de categoria 
străzii, la care se vor prevedea drumuri colectoare care să reducă numărul 
punctelor de conflict generate de intrarea-ieşirea autovehiculelor din/pe 
proprietăţile riverane. 
  

Trasee /sectoare critice de căi rutiere şi ferate în stare necorespunzătoare de 
viabilitate 

 
 Pentru rezolvarea problemelor care apar în circulaţie datorită stării de 
viabilitate a drumurilor judeţene din zona P.A.T.Z. Valea Muresului , se propune 
reabilitarea acestora pe toată lungimea lor sau pe sectoarele nereabilitate, 
după cum urmează: 
 

1. DJ 103 G: Inoc (DN 1) - Ciugudu de Jos - Ciugudu de Sus - limita jud. 
Cluj  pe              lungimea  de    8,350 km;       

2. DJ 107 A: Alba Iulia - Pâclişa - Vurpăr - Blandiana - limita jud. 
Hunedoara , pe    lungimea de 13,620 km; 

3. DJ 107 B : DN 1 - Sântimbru - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - 
limita judeţului Sibiu , pe lungimea de 7,465 km; 

4. DJ 107 G: (Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan - Stâna de Mureş - limita 
judeţului Mureş , pe lungimea de 2,475 km; 

5. DJ 107 H   : Coşlariu Nou – Ighiu – Şard – DN 74, L = 2,374 km 
6. DJ 107: Aiud - Râmeţ - Ponor - Mogoş - Bucium - DN 74, pe lungimea 

de 49,040 km; 
7. DJ 142L : Ciumbrud(DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - 

Peţelca -  Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN14B), pe o lungime de 
11,05 km ; 

8. DJ 705B : DN7(Tărtăria) – Sibişeni (DJ 704A) - Vinţu de Jos(DN7) - 
Vurpăr(DJ 107A),L= 12,148 km; 

 
 Aceste drumuri judeţene sunt cele care fac legătura între drumurile 
naţionale şi zone de interes economic şi turistic. 
 În urma acestor clasări drumurile comunale din judeţul Alba sunt în 
număr de 197 şi au o lungime totală de 1126,86 km. 
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 Drumurile comunale se propun spre modernizare în mod special cele 
care fac legătura între reşedinţa de comună şi DN sau DJ. 
 În programul de construcţie a unei reţele de autostrăzi în România, 
corelat cu reţeaua europeană de autostrăzi, în prima etapă teritoriul judeţului 
Alba va fi traversat de autostrada Sibiu - Deva. 
 

 
 

  
Este în studiu traseul drumului expres  Sebeş – Turda, drum care va face 
legătura între autostrada Transilvania şi Sibiu - Deva.  
 

Reţeaua de cale ferată 
 

 În conformitate cu P.A.T.N. - Secţiunea I - Căi de comunicaţie - 
Dezvoltarea reţelei de căi feroviare pentru zona  P.A.T.Z. Valea Mureşului se 
prevăd următoarele: 

1. Dublarea liniei simple pe sectorul Vinţu de Jos - Sebeş - Cunţa - Sibiu, 
electrificarea acesteia şi transformarea în linie cu viteză sporită; 

2. Transformarea în linie cu viteză sporită a sectoarelor de cale ferată 
Simeria - Vinţu de Jos şi Vinţu de Jos - Alba Iulia; 

3. Transformarea în linie cu viteză mare a sectoarelor de cale ferată Alba 
Iulia - Teiuş - Războieni - Cluj Napoca şi Teiuş - Blaj - Mediaş; 
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 Pentru rezolvarea deficienţelor care apar în transportul de marfă se 
propun următoarele: 

 dezvoltarea staţiei de cale ferată Bărăbanţ, Sântimbru şi Coşlariu; 
 amenajarea peroanelor în staţia Vinţu de Jos; 
 amenajarea unor rampe de descărcare în staţia Alba Iulia în 
partea dinspre        centura ocolitoare. 

Nu se vor executa construcţii definitive în zona de siguranţă de 20 m 
stânga-dreapta faţă de axa căii ferate. 
 

 Reţeaua aeriană 
 

 În conformitate cu P.A.T.N. - Secţiunea I - Căi de comunicaţie - 
Dezvoltarea reţelei de căi aeriene se prevede construirea unui terminal de 
transport combinat. 
 
 Transporturi 
 Intensificarea lucrărilor de modernizare a reţelei rutiere şi feroviare 
propuse va îmbunătăţi considerabil condiţiile de siguranţă a circulaţiei şi vor 
mări capacitatea de trafic a acestuia. 
 Se are în vedere faptul că transporturile auto în comparaţie cu 
transportul pe calea ferată au un consum specific pe unitatea transportată 
aproape dublu (valabil în special la transportul de mărfuri). 
 La transportul de călători situaţia este valabilă numai comparativ cu 
transportul cu autoturism dar în comparaţie cu transportul în comun cu 
autobuzul raportul arătat anterior este invers. 
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 În concluzie, la transportul de mărfuri tendinţa este în favoarea 
transportului pe CF corelat cu transport auto iar la transportul de călători 
rămâne în continuare preferat transportul auto, dat fiind gradul înalt de 
mobilitate şi adaptare al acestuia. 
 Evoluţia transporturilor în general în ţările dezvoltate este în favoarea 
transportului pe drum, tendinţă spre care trebuie să se îndrepte şi ţara 
noastră. 
 În acest scop este necesară mărirea şi refacerea parcului existent de 
autovehicule iar pentru transportul de marfă este necesară orientarea spre 
transportul transcontainerizat. 
 Pentru buna deservire a călătorilor sunt necesare autogări noi la Aiud si 
Ocna Mureş. 
 Clădirile actuale ale acestor autogări sunt improvizate şi 
necorespunzătoare pentru a face faţă fluenţei mari de călători. 
 Sunt necesare construirea unor staţii noi de întreţinere şi dotarea 
corespunzătoare a celor existente. 
 Pe traseele principale ale transportului de călători sunt necesare 
amenajări de locuri de staţionare, platforme de parcare, rampe de revizie 
tehnică, staţii de benzină, amplasate în localităţi cu respectarea planurilor 
urbanistice. 
 

 Traversări de localităţi –  
 
La majoritatea reţelei de drumuri judeţene se poate remarca o stare tehnică 
necorespunzătoare a îmbrăcăminţii, elemente geometrice care nu 
corespund normativelor tehnice în vigoare, lipsa acostamentelor, a 
şanţurilor, a lucrărilor de artă aferente (poduri, podeţe, ziduri de sprijin) şi 
care să corespundă din punct de vedere al clasei tehnice, precum şi 
întreţinerea curentă a acestora 

 La traversarea oraşelor se impune realizarea arterelor ocolitoare astfel: 
 Alba Iulia - pe relaţia DN 1 - DN 74 

(Zlatna) 
 Teiuş, Aiud - pentru DN 1 
 

  
 Rețele energetice 
 
Zone/localități lipsite de componente ale echipării energetice 
 
Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din judeţul Alba se face 
din sistemul energetic naţional (SEN), prin staţiile de transformare alimentate 
prin liniile de transport de 220KV şi de distribuţie de 110 KV 
În zonă nu există localităţi lipsite de componentele echipării energetice 
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I.5. STRUCTURA ACTIVITĂȚILOR ȘI ZONIFICAREA TERITORIULUI  

 
 Activitățile economice 
 
            Potenţialul de dezvoltare economică al unei zone sau localităţi, 
depinde de foarte mulţi factori printre care amintim: amplasarea geografică, 
gradul de dezvoltare, de resursele naturale de care dispune, de  relaţiile din 
teritoriu, de tradiţia pe care o are în activităţi industriale sau agricole, de 
infrastructura existentă şi de populaţia din teritoriu. 
           Localităţile din teritoriul studiat sunt printre cele mai importante centre 
industriale şi agricole ale judeţului şi sunt cunoscute ca având o tradiţie 
meşteşugărească, agricolă şi industrială considerabilă faţă de celelalte zone 
ale judeţului Alba.  Economia judeţului Alba este predominant orientată spre 
sectorul serviciilor şi al industriei, în special industria uşoară, iar culoarul 
Mureşului, teritoriul studiat dispune de resurse agricole importante, care 
favorizează culturile de cereale şi legume, inclusiv creşterea animalelor şi a 
păsărilor.  
 
   Industria 
             Localităţile din Culoarul Mureşului au o îndelungată tradiţie 
meşteşugărească şi industrială. Cel mai important centru urban al zonei este 
Alba Iulia municipiu şi reşedinţa judeţului. Din punct de vedere funcţional, 
municipiul are funcţiuni complexe, administrative, politice, economice, 
sociale şi dotări publice diversificate cu rol teritorial. Aici sunt întrunite sediile 
administraţiei judeţene precum şi sediile conducerilor partidelor politice din 
judeţ. Participă cu 26% din valoarea producţiei globale industriale a judeţului.       
Unităţile industriale ale municipiului sunt concentrate în mai multe zone 
industriale, chiar dacă unele unităţi s-au desfiinţat (Refractara, Ardeleana). 

La începutul perioadei de tranziţie economică, în 1990, principalele 
industrii din Alba Iulia erau reprezentate de: mecanică care totaliza 2480 de 
salariaţi, utilaje industriale cu peste 1800 de salariaţi, porţelan menaj cu peste 
2100 de salariaţi, încălţăminte cu peste 1600 de salariaţi şi covoare cu un 
volum comparabil de forţă de muncă, produse refractare cu peste 1300 de 
salariaţi, la care se adăugau alte industrii ca cea alimentară, diversificată în 
majoritatea subramurilor dar cu efective mai reduse de salariaţi. În total, 
industria totaliza 15575 de salariaţi. În 2002, industria concentra aproximativ 
10000 de persoane, distribuite diferenţiat la nivelul ramurilor industriale. 
Industria materialelor de construcţie reprezenta cea mai importantă ramură 
prin numărul de salariaţi, de 2281 de persoane, urmată de industria pielăriei şi 
încălţămintei cu 1418 salariaţi, confecţiile cu 1333 salariaţi, industria textilă cu 
peste 800 de salariaţi, industria construcţiilor metalice şi alimentară cu câte 
700 de salariaţi fiecare.  
            Alte localităţi ale teritoriului, cu potenţial industrial sunt oraşele Aiud, 
Ocna Mureş, Teiuş.  Teiuşul este un important nod de cale ferată dar  şi un 
important centru cu caracter agricol – agricultura fiind o altă activitate de 
bază a locuitorilor după exploatarea şi întreţinerea căilor ferate. Comunele 
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cu activitate industrială mai importantă sunt Sântimbru, Vinţu de Jos şi 
Ciugud. Activităţi meşteşugăreşti în sistem privat, se întâlnesc în toate 
localităţile din teritoriu studiat în funcţie de resursele existente la nivelul 
fiecărei localităţi.  
 Industria siderurgică este prezentă în zonă încă din 1975 prin întreprinderea 
mecanică din Alba Iulia cu secţii de turnătorie de fontă şi oţel. SATURN S.A. 
Alba Iulia, aşa cum se numeşte în prezent. Obiectul principal de activitate al 
societaâăţii este producerea pieselor turnate din fontă, livrate în stare 
curăţată, ebosată, grunduită şi tratate termic pentru detensionare.  Peste 85% 
din producţie este destinată exportului in ţări din UE. 
Industria extractivă şi producătoare de materiale pentru construcţii utilizează 
argile comune cu o largă răspândire în zona colinară, printre punctele de 
exploatare numărându-se Sântimbru şi Vinţu de Jos. Se mai exploatează 
nisipuri şi pietrişuri la Teiuş, Vinţu de Jos, Mihalţ şi Sântimbru. Subramura 
producătoare de materiale pentru construcţii include producţia de ceramică 
brută, a cărămizilor refractare, a porţelanurilor pentru menaj şi a 
prefabricatelor pentru construcţii. Prefabricatele din beton utilizate în 
construcţiile civile şi industriale erau realizate la Sântimbru şi Vinţu de Jos. 
Porţelanul pentru menaj se obţine în întreprinderea din Alba Iulia (APULUM 
S.A.) intrată în producţie în anul 1971. APULUM S.A. este cel mai mare 
producător de porţelan din Romania. AXA PORCELAINE SRL (Alba Iulia) a luat 
fiinţă în anul 1991, având ca obiect principal de activitate „Fabricarea 
articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental”.  
MANUFACTURA DE PORŢELAN IPEC SA (Alba Iulia) este o întreprindere de mici 
dimensiuni de fabricare a porţelanurilor înfiinţată în anul 1991 la care se 
adaugă ROCERAM (Alba Iulia), înfiinţată în 1993, în prezent cu aproximativ 50 
de angajaţi. 
 Industria de exploatare şi prelucrare a lemnului, este prezentă prin câteva 
ateliere foarte importante de prelucrare a lemnului, cum ar fi;  SC ROMWEST 
EURO SRL din Alba Iulia cu o experienţă de peste 14 ani în producerea de 
mobilier de lemn masiv şi PAL. 
Industria uşoară valorifică resursele de materii prime şi forţa de muncă în 
special cea feminină. În industria textilă, a confecţiilor, pielăriei, blănăriei şi 
încălţămintei sunt valorificate resursele în atelierele din Alba Iulia, Aiud, Ocna 
Mureş, Teiuş. 
Industria alimentară (morărit şi panificaţie, preparate din carne, produse 
lactate, vinuri şi băuturi alcoolice) cu importante resurse de materii prime în 
zonă este puternic concentrată în cadrul oraşelor. În Alba Iulia S.C. ALBALACT 
S.A. a fost înfiinţată în 1971 sub denumirea de Întreprinderea de Industrializare 
a Laptelui Alba, fiind privatizată în anul1999 prin licitaţie publică deschisă. 
SC. TRANSAVIA, înfiinţată în anul 1991, devine în scurt timp unul dintre cei mai 
importanţi jucători de pe piaţa cărnii de pasăre din România şi este singura 
companie cu sistem integrat de creştere, procesare şi comercializare a cărnii 
de pui din Transilvania. Îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei 
Sântimbru, contribuind la creşterea potenţialului economic al comunei. Tot 
aici se găsesc unităţile, SC, ITUL SRL, FNC TRANSAVIA, FNC MEGA ACTIV, 
SC,,SUPREMIA,, ,,SANVET.  
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 În anul 2002 în localităţile rurale studiate, existau unităţi ale industriei de 
prelucrare: de alimentară, confecţii, pielărie-încălţăminte şi materiale de 
construcţie, din nefericire în prezent multe dintre aceste unităţi nu mai există. 
          Transferul întreprinderilor industriale din proprietatea publică spre cea 
privată a fost însoţit de înfiinţarea unui număr în continuă creştere de firme 
industriale private şi ateliere meşteşugăreşti care utilizează resursele, zona 
dispunând de avantaje care au accelerat ritmul procesului de privatizare a 
industriei şi agriculturii.   

Dintre localităţile rurale, în comuna Sântimbru erau prezente activităţi 
industriale reprezentate prin fabrica de cărămizi şi alte unităţi ale cooperaţiei 
de producţie. De asemenea, s-a mai deschis o fabrică de nutreţuri 
combinate, şi o fabrică de încălţăminte în Totoi. În fostul CAP Sântimbru 
funcţionează o fabrică de încălţăminte, pielărie-încălţăminte. Acum viaţa 
economică în localitatea Sântimbru, este  dominată de câteva unităţi 
agricole renumite cum sunt: SC.,,TRANSAVIA,, a cărei producţie de pui, 
domină piaţa internă, SC, ITUL SRL, FNC TRANSAVIA, FNC Mega activ, 
SC,,SUPREMIA,, ,,SANVET,, ,unităţi industriale - F-ca de cărămidă, SC,,Corint ,, 
SC Tamaş, ,,SC MARIO&DANI,, secţie Bentonită, SC.,,Florea,, şi un număr de 25 
unităţi comerciale, prestări servicii şi alimentaţie publică.                           
 
Agricultura   
 Conform Buletinului Statistic Lunar al Judeţului Alba din 1/2011 în sectorul 
zootehnic este preponderent sectorul privat care deţine: 99,89% la bovine, 
99,88% la porcine, 99,97% la ovine şi caprine, iar la păsări 99,99%. În cadrul 
sectorului privat, fermele familiale deţin cea mai mare pondere: 90,2% la 
bovine, 98,1% la porcine, 98,8% la ovine - caprine iar la păsări ponderea o 
deţin unităţile cu flux  industrial şi celelalte societăţi şi asociaţii private (61,6%)
  Localităţile din Culoarul Mureşului au un important profil agricol cu zone 
favorabile pentru culturi de cereale, viticultură, plante tehnice, cartofi, 
creşterea animalelor a păsărilor etc. În majoritatea localităţilor din judeţul 
Alba, ponderea arabilului este cea mai importantă, urmată de cea a 
păşunilor şi fâneţelor. În zonele ce cuprind luncile şi terasele principalelor râuri 
ce străbat localităţile, se dezvoltă cel mai bine culturile cerealiere. În mod 
special în localităţile străbătute de râul Mureş culturile de cereale şi legume 
beneficiază de condiţii deosebit de favorabile.  
Cultura porumbului - Cea mai importantă cultură care deţine cele mai mari 
suprafeţe în toate localităţile analizate şi cu tendinţă de extindere este 
cultura porumbului. Analizând frecvenţa culturii porumbului în suprafaţa 
studiată se constată că se cultivă în toate localităţile din valea Mureşului, însă 
valori mai mari se întâlneau la Sântimbru, Alba Iulia, Mihalţ şi Teiuş. 
Cultura grâului şi a secarei  -  Zona colinară şi culoarul Mureşului constituie 
principalul domeniu de cultură a plantelor din zona studiată, suprafeţele 
cultivate cu grâu şi secară predomină în Vinţu de Jos şi Teiuş.   
Cultura cartofului - Cele mai mari producătoare de cartofi sunt: Ciugud, Vinţu 
de Jos, Mihalţ şi Alba Iulia.  
Cultura legumelor – Întreg culoarul Mureşului are condiţiile cele mai favorabile 
de dezvoltare a legumelor. Aici se găseau cele mai importante ferme de 
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legume şi zarzavaturi ce aprovizionau zona Munţilor Apuseni. Sistemele de 
irigaţii, serele şi solariile au fost distruse după 1990. Comunele Mihalţ, 
Sântimbru şi Ciugud care aveau cele mai renumite suprafeţe cultivate cu 
legume din judeţ, au transformat aceste suprafeţe în cu totul altceva. Se 
cultivă legume şi zarzavaturi în toată lunca Mureşului, în sistem privat, iar cele 
mai mari suprafeţe întâlnindu-se în Alba Iulia, Aiud, Mihalţ, Unirea, Rădeşti, 
Teiuş, Şibot şi Ciugud, localităţi care aprovizionează şi pieţele din oraşe. 
Viticultura -  Este o ocupaţie de tradiţie în judeţul Alba, podgoriile din zona 
Alba Iulia, fiind cunoscute în trecut de "Ţara vinurilor". În teritoriul studiat 
cultura viţei de vie are o frecvenţă mai mare în zona localităţilor Alba Iulia, 
Aiud  şi Sântimbru. 
Pomicultura - Este o ocupaţie a locuitorilor din judeţul Alba tot atât de veche 
ca şi viticultura. În cadrul judeţului zona principală pomicolă o constituie 
regiunea colinară unde frecvenţa livezilor este de 1 – 4% din suprafaţa 
agricolă. La nivelul perimetrului studiat cele mai mari ponderi apar pe 
terenurile localităţilor Ciugud, Teiuş, Aiud, Blandiana, Vinţu de jos . 
Cultura florii soarelui  - Dacă în anul agricol 1989 - 1990 se cultiva foarte puţin, 
în ultimii ani s-a ajuns ca această cultură să aibă o amploare tot mai mare la 
nivelul judeţului, se cultivă pe suprafeţe tot mai mari în special în comuna 
Vinţu de Jos.  
Creşterea animalelor şi a păsărilor  
Reforma agrară a fost însoţită de tendinţa generală de scădere a şeptelului. 
Structura pe cele patru componente (bovine, porcine, ovine şi păsări) pune 
în evidenţă traiectorii diferenţiate de evoluţie după 1990. Bovinele, ovinele şi 
porcinele se disting prin tendinţa generalizată de descreştere, în unele cazuri 
substanţială, în timp ce păsările au înregistrat o evoluţie ascendentă în 
majoritatea localităţilor. Mai multe localităţi se remarcă prin numărul mare al 
păsărilor, însă numărul mare de păsări se găsesc în fermele avicole din oraşul 
Alba Iulia şi în comuna Sântimbru. În restul localităţilor, predomină porcinele şi 
ovinele. Bovinele sunt reprezentate în toate localităţile, dar efectivele lor nu 
sunt semnificative. Creşterea animalelor este una din cele mai vechi ocupaţii 
ale populaţiei cu rol important în economia agricolă a zonei. Creşterea 
animalelor este dependentă de baza furajeră care este asigurată prin:  
nutreţuri, culturi şi concentrate industriale. Păşunile şi fâneţele asigură cel mai 
complex şi ieftin nutreţ, iar concentrate industriale sunt realizate la Fabrica de 
nutreţuri din comuna Sântimbru. 
 
Turismul 

Turismul a fost inclus în ultimii ani tot mai mult de strategiile politice 
locale, judeţene şi regionale ca domeniu prioritar al investiţiilor, fiind 
considerat unul din sectoarele importante de creştere economică. De altfel 
numeroase strategii internaţionale de dezvoltare economică privesc turismul 
ca principal domeniu ce generează creştere economică şi locuri de muncă, 
utilizând adesea cifre şi date statistice pentru a-şi sprijini afirmaţiile.  
 Potenţialul turistic este prezent pe aproape întreaga suprafaţă a 
judeţului. În teritoriul studiat sunt cele mai importante localităţi unde turismul 
este considerat un sector important care contribuie la creşterea economică. 
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Municipiul Alba Iulia – cea mai importantă aşezare a judeţului – are o 
istorie milenară. În a doua jumătate a mileniului I î.e.n. izvoarele antice 
menţionează tribul apulilor şi pe regele Rubobostes. Claudiu Ptolemeu, în 
lucrarea sa Geographia, printre cele 40 de localităţi mai importante din 
Dacia aminteşte şi de Apulon, din zona centrală a Transilvaniei identificată de 
specialişti ca fiind cetatea de la Piatra Craivii. În perioada conlocuirii româno-
slave a apărut numele de Bălgrad (Oraşul Alb), de la care au derivat 
celelalte denumiri: Alba Iulia, Alba Carolina (de la numele împăratului Carol 
VI de Habsburg. În mai 1600, Mihai Viteazul se va intitula aici domn al Ţării 
Româneşti şi Ardealului şi a toată ţara Moldovei. La 1 decembrie 1918, cei 
peste 100 de mii de participanţi la Marea Adunare de la Alba Iulia au 
consfinţit Unirea Transilvaniei cu România, fapt ce a marcat încheierea 
procesului de constituire a statului român. 

Alba Iulia este un oraş-muzeu, în care mărturiile încep chiar din 
antichitatea daco-romană: castrul şi oraşul roman, vechile cetăţi medievale 
din secolele IX-X (Bălgrad şi Ţeligrad), cetatea Alba Iulia concepută în 1714 
după sistemul Vauban, catedrala romano-catolică (sec. al XIII-lea) este cel 
mai vechi şi mai valoros monument de arhitectură din Transilvania realizată în 
stil romanic târziu. Catedrala a devenit necropola Huniazilor şi mai apoi a 
principilor ardeleni. Alături se afla Catedrala Reîntregirii, construită în anii 1921-
1922, simbolizând ideea de unitate a poporului român. Alte obiective 
importante sunt Biblioteca documentară “Batthyaneum”cu peste 55 000 de 
volume dintre care 1230 manuscrise, numeroase obiecte de cult, piese 
numismatice Palatul principilor – reşedinţă a domnitorului Mihai Viteazul, 
Muzeul de arheologie, istorie şi etnografie, printre cele mai vechi muzee din 
Transilvania (1887), Sala Unirii ridicată în 1898 pentru a servi drept cazino 
trupelor austro-ungare din cetate. Aici s-a citit, la 1 decembrie 1918, 
hotărârea Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, proclamând unirea 
Transilvaniei cu România. 
             Aiud - Străvechi leagăn de civilizaţie şi cultură, municipiul Aiud este 
cunoscut prin numeroasele sale vestigii arheologice ce vorbesc despre 
existenţa unor aşezări omeneşti încă din comuna primitivă (epocile neolitică, 
a cuprului, bronzului si fierului), precum şi din cea romană şi perioada 
prefeudală. Existenţa dacilor este confirmată prin obiecte de podoabă şi 
monede de argint, care au ajuns în diferite muzee din ţară şi străinătate. 
Epoca romană provincială ne-a oferit şi ea numeroase vestigii la Aiud şi în 
împrejurimi. Aiudul, oraş cultural se remarcă prin instituţii culturale şi 
numeroase manifestări culturale de notorietate naţională şi internaţională. 
Oferta culturală permanentă este asigurată de: 
- Muzeul de istorie  - constituit ca instituţie culturală de sine stătătoare în anul 
1950. Patrimoniul s-a îmbogăţit cu vestigii descoperite în Aiud şi în regiune. În 
prezent întregul patrimoniu al muzeului se ridică la aproximativ 30.000 obiecte 
muzeale, din care aproximativ 2/3 aparţin domeniului arheologic. 
- Muzeul de Ştiinţele Naturii aflat în clădirea Colegiului “Bethlen Gábor”. 
Existenţa pieselor muzeale şi a colecţiilor din Aiud, datează din anul 1720, iar 
anul oficial al înfiinţării muzeului este 1796. Muzeul este dotat cu un bogat 
material documentar, ce-i permite să îndeplinească atât o misiune educativă 



 74

a oamenilor, cât şi o funcţie ştiinţifică. Este cea mai veche instituţie de acest 
gen din ţară. 
- Biblioteca Municipală “Liviu Rebreanu" înfiinţată în anul 1950, are 
74.374volume de carte, fiind înscrise ca cititori, 2008 persoane. În scopul 
antrenării unui număr însemnat de cititori la activitatea de lectură în cadrul 
bibliotecii şi în colaborare cu alte instituţii de cultură de pe raza oraşului se 
desfăşoară multe activităţi culturale, a căror menire este bine definită de 
beneficiari. 
- Biblioteca Documentară “Bethlen” înfiinţată în anul 1619 are colecţii de o 
mare valoare documentară şi de informare ştiinţifică. Fondul ei de bază îl 
constituie cărţile de bogată informaţie în majoritatea domeniilor ştiinţei 
apărute în secolul XV-XIX. Biblioteca posedă un număr de 25 de incunabule. 
Cel mai vechi incunabul aparţine lui Iohannes Sotus: "In quartum librum 
senteniarum opus" (Strassburg 1474), legat împreună cu opera lui Thoma de 
Aquino: "Summa de quolibet" (Nürnberg 1474). 
Celelalte incunabule sunt în cea mai mare parte ediţii veneţiene ale operelor 
lui Plutarh, Cicero, Virgiliu, Ovidiu, Seneca, Caesar, Sallustius, Persius etc.  
- Centrul Cultural “Liviu Rebreanu”, lăcaş de cultură care îşi desfăşoară 
activitatea într-o clădire datând din anul 1926 - are menirea principală de a 
cultiva şi sprijini actul de creaţie artistică. Activităţile organizate aici se 
adresează şi vin în întâmpinarea unei categorii largi de populaţie, cu vârste şi 
pregătire socio-profesională diferită. Tocmai de aceea, activităţile derulate 
pe parcursul anului sunt variate, cu grad de complexitate diferit, în funcţie de 
categoria de persoane cărora se adresează, încercând să răspundă tuturor 
cerinţelor şi aşteptărilor. Intre Centrul Cultural şi Comisia Naţională a României 
pentru UNESCO a fost semnat un protocol de colaborare, în luna august 2005, 
prin care manifestările importante al Centrului Cultural L. Rebreanu Aiud se 
desfăşoară sub egida UNESCO. 
           La Ocna Mureş staţiunea balneoclimaterică este insuficient 
valorificată. 
            În Teiuş există trei biserici, vechi monumente istorice: Biserica reformată 
(secolul al XII-lea, stil romanic, ulterior gotic), Biserica romano-catolică, 
construită de Iancu de Hunedoara în 1448, Biserica ortodoxă ridicată în 
secolul al XVI-lea. 
 În Vinţu de Jos se află Castelul Martinuzzi construit de guvernatorul 
Transilvaniei cu acelaşi nume în prima jumătate a secolului al XVI-lea.  
 La Sântimbru este locul unde oştile comandate de Iancu de 
Hunedoara au învins, la 18 martie 1442, oştirea lui Mezed-beg. În amintirea 
acestui eveniment el a refăcut biserica romanică din secolul al XIII-lea. 
Biserica reformată din Sântimbru este unul din monumentele medievale cele 
mai impunătoare şi mai bine conservate pe teritoriul judeţului Alba, astăzi 
constituindu-se într-un ansamblu de patrimoniu de interes naţional protejat 
prin includerea în lista monumentelor istorice. 
           La nivelul comunelor se găsesc amenajate mici muzee care valorifică 
patrimoniul de care dispune fiecare localitate. Patrimoniul rural cuprinde 
ansamblul elementelor materiale şi imateriale care atestă relaţiile speciale pe 
care o comunitate umană le-a stabilit de-a lungul istoriei cu un teritoriu. 
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         Din evoluţia structurilor de cazare turistică se observă că 50-60% din 
acestea sunt concentrate în Municipiul Alba Iulia, ponderea fiind în creştere 
începând cu anul 2000, în timp ce în celelalte localităţi tendinţa este de 
descreştere.  În Municipiul Aiud există un hotel, în oraşul Teiuş o pensiune iar în 
Sântimbru două spaţii turistice de cazare. În marea majoritate a localităţilor 
studiate mai sunt resurse nevalorificate. 
 
 
I.6. ZONE PROTEJATE - TURISM   
 
Zone protejate naturale 
 

Natura 2000 este o reţea ecologica de arii naturale protejate ce are 
scopul să menţină intr-o stare de conservare favorabila o selecţie a celor mai 
importante tipuri de habitate (enumerate in Anexa I a Directivei Habitate) si 
specii ale Europei (enumerate in Anexa II a Directivei Habitate şi în Anexa I a 
Directivei Păsări ). 

Directiva asupra Conservării Păsărilor şi Directiva asupra Conservării 
Habitatelor Naturale şi a Faunei şi Florei Sălbatice asigură un cadru pentru 
desfăşurarea politicilor în domeniul conservării naturii de către Statele 
membre UE şi reprezintă cele mai semnificative angajamente internaţionale 
luate de aceste State în direcţia conservării naturii. Printre acestea: se 
adresează unei game variate de probleme şi conţin obligaţii concrete, în 
special referitor la realizarea unei reţele coerente de arii protejate. Aceste 
doua Directive stabilesc nivelul minim de standarde pentru conservarea 
biodiversităţii adoptate de către Statele membre si care reprezintă o parte 
esenţială a Celui de al Cincilea program de Acţiune în domeniul Mediului. 
Mai mult decât atât, conform Tratatului de la Roma (Articolul 130 r), amendat 
de Actul European Unic si ulterior de către Tratatul de la Maastricht, masurile 
UE in domeniul mediului trebuie sa fie integrate in alte politici ale UE. Aceasta 
înseamnă că toate politicile si instrumentele UE trebuie sa fie conforme cu 
cadrul juridic al UE in domeniul mediului, lucru aplicabil si acestor doua 
directive.  

 
Reţeaua Natura 2000 este formata din: 
- SCI – situri de importanţă comunitară (Sites of Community Importance) 

- constituite conform Directivei Habitate (Directiva 92/43 din 1992 privind 
Conservarea Habitatelor Naturale si a Faunei si Florei Salbatice) ; 

- SPA - arii de protecţie speciala avifaunistica (Special Protected Areas) 
- constituite conform Directivei Păsări (Directiva 79/409 din 1979 referitoare la 
conservarea păsărilor sălbatice).  

In legislaţia românească aceste doua Directive sunt transpuse prin 
Legea nr. 462/ 2001 (pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului 
nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei si faunei sălbatice).  

Natura 2000 este instrumentul principal pentru conservarea patrimoniul 
natural pe teritoriul Uniunii Europene.  
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NOŢIUNI DE BAZĂ -  NATURA 2000  

DEFINIŢII : 
1. arie specială de conservare – sunt acele arii naturale protejate de 

interes comunitar ale căror scopuri sunt conservarea, menţinerea şi, acolo 
unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare favorabilă a 
habitatelor naturale şi/sau a populaţiilor speciilor pentru care este desemnat. 
Ariile speciale de conservare se desemnează prin hotărâre a Guvernului, 
după recunoaşterea statutului lor de către Comisia Europeană, şi vor face 
parte din reţeaua europeană NATURA 2000; 

2. arie de protecţie specială avifaunistica - sit protejat pentru conservarea 
speciilor de păsări sălbatice, in conformitate cu reglementările comunitare; 

3. stare de conservare favorabilă a unui habitat - se considera atunci 
când: 
(i) arealul sau natural şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal 
sunt stabile sau in creştere;  
(ii) are structura şi funcţiile specifice necesare pentru menţinerea sa pe 
termen lung; 
(iii) speciile care ii sunt caracteristice se afla intr-o stare de conservare 
favorabila; 

4. stare de conservare favorabilă a unei specii - se considera atunci 
când: 

(i) specia se menţine şi are şanse să se menţină pe termen lung ca o 
componenta viabila a habitatului sau natural; 
(ii) aria de repartiţie naturala a speciei nu se reduce si nu exista riscul să se 
reducă in viitor; 
(iii) exista un habitat destul de vast pentru ca populaţiile speciei sa se 
menţină pe termen lung; 
5. habitate naturale de interes comunitar - acele habitate care:  

      (i) sunt in pericol de dispariţie în arealul lor natural;  
      (ii) au un areal natural mic ca urmare a restrângerii acestuia sau prin 
faptul ca au o suprafaţă restrânsă;  
      (iii) reprezintă eşantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru 
una sau mai multe dintre următoarele regiuni biogeografice: alpina, 
continentala, panonica, stepică şi pontică; 

6. habitat natural prioritar - tip de habitat natural ameninţat, pentru a 
cărui conservare exista o responsabilitate deosebita; 

7. specii de interes comunitar - specii care pe teritoriul Uniunii Europene 
sunt periclitate, vulnerabile, rare sau endemice: 

(i) periclitate, exceptând cele al căror areal natural este marginal în 
teritoriu şi care nu sunt nici periclitate, nici vulnerabile in regiunea 
vest-palearctica; 

(ii) vulnerabile, adică a căror trecere in categoria speciilor periclitate este 
probabilă într-un viitor apropiat, în caz de persistenta a factorilor 
cauzali; 

(iii) rare, adică ale căror populaţii sunt mici şi care, chiar daca in prezent 
nu sunt periclitate sau vulnerabile, risca să devina; aceste specii sunt 
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localizate in arii geografice restrânse sau sunt rar dispersate pe 
suprafeţe largi; 

(iv) endemice si necesita o atenţie particulara datorita naturii specifice 
a habitatului lor si/sau a impactului potenţial al exploatării lor asupra 
stării lor de conservare. 
- specii prioritare - specii periclitate si/sau endemice, pentru a căror 
conservare sunt necesare masuri urgente.  

 
NATURA 2000 ŞI ROMÂNIA  

Pe teritoriul unei Uniuni Europene cu 27 de state din care si Romania va 
face parte au fost identificate 9 regiuni biogeografice.  

Romania este tara pe teritoriul căreia se găsesc cele mai multe regiuni 
biogeografice, în număr de 5 (alpina, continentala, panonica, stepica si 
pontica).  

Siturile Natura 2000 propuse de tarile membre UE totalizează 18% din 
suprafaţa UE. Romania, prin valoarea ridicata a biodiversităţii pe care o are 
va aduce o contribuţie importantă la Reţeaua Ecologica Europeana.  

Implementarea Reţelei Natura 2000 in Romania este o condiţie a 
integrării tarii noastre în UE. Pentru aceasta trebuiesc respectate următoarele 
termene:  
2004 - transpunerea Directivelor Păsări si Habitate în legislaţia naţională; 
2007 - elaborarea listei potenţialelor Situri de Importanta Comunitara (pSCIs - 
potenţial Sites of Community Importance - ce sunt precursoare ale Ariilor 
Speciale de Conservare conform Directivei Habitate) si a Ariilor de Protecţie 
Speciala Avifaunistica (conform Directivei Păsări); 
2009 - Seminarii biogeografice pentru negocierea listei Siturilor de Importanta 
Comunitara; 
2010 - aprobarea listei Siturilor de Importanta Comunitara; 
2016 - Siturile de Importanta Comunitara devin Arii Speciale de Conservare, 
crearea unui sistem funcţional de arii protejate Natura2000.  

Desemnarea siturilor si elaborarea acestor liste presupune existenta 
datelor necesare pentru completarea unei baze de date pe baza unor 
formulare standard şi ataşarea hărţilor în format GIS aferente.  

 
NATURA 2000 ŞI Judeţul Alba  
 Judeţul Alba este situat in partea centrala a României, unde Podişul 
Transilvaniei, Munţii Apuseni si Carpaţii Meridionali se întâlnesc. Judeţul are un 
relieful variat cu munţi, dealuri şi câmpii. Râurile principale sunt Arieş, Sebeş şi 
Cugir care se varsă în Mureş, unul dintre cele mai importante râuri din 
Romania şi traversează judeţul de la nord-est la sud-est împărţindu-l în două 
părţi egale.   

 
In raportul  de activitate pentru anul 2007 al Agenţiei pentru Protecţia 

Mediului Alba la capitolul Conservarea naturii, protecţia solului şi subsolului s-
au menţionat următoarele aspecte: 
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 În Judeţul Alba au fost declarate, 3 arii de protecţie specială 
avifaunistică (prin HG 1284/2007) şi 13 situri de importanţă comunitară 
(prin ordinul MMDD nr. 1964/2007) .  

 Acţiuni de informare a stadiului implementării reţelei Natura 2000 au fost 
realizate în localităţile Aiud, Sebeş, Lopadea Nouă, Poşaga, Mirăslău, 
Almaşu Mare, Zlatna. Materialele informative editate prin Proiectul de 
Twinning RO 2004/IB/EN02 pentru siturile Râpa Roşie si Bagau au fost 
distribuite în localităţile Sebeş şi Lopadea Nouă. 

 Conform Ordinului nr. 1964 din 13/12/2007 Publicat în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 98 din 07/02/2008 s-a instituit regimului de arie naturală 
protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a 
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România . 

 
 
Zone protejate cu valoare arhitecturala, arheologica, istorica, 
peisaje culturale 
  
MONUMENTE DE ARHITECTURĂ MILITARĂ ȘI CIVILĂ. 
 

 
 
Fortificaţiile de la Alba Iulia.  
 

Existenţa unei cetăţi la Alba Iulia este probabilă încă din epoca 
preromană, dar este sigură numai după cucerirea Daciei şi 
întemeierea castrului legiunii a XIII-a Gemina, ale cărui urme au fost 
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identificate şi arheologic pe la sfârşitul secolului al XIX-lea, în incinta 
cetăţii de azi, în apropiere de poarta Carol al VI-lea.  

 
1. Castrul legiunii a XIII Gemina (secolele II - III). 

 Este prima fortificaţie care apare în vatra oraşului.  Avea forma unui patrulater 
cu laturile aproape egale 440 x 430 m (dimensiuni care corespund cu tipul 
castrelor romane de legiune datate în secolele II-III), din traseul zidurilor 
păstrându-se destul de bine latura de sud ce include şi „porta principalis 
dextra” – acest obiectiv fiind inclus acum într-un ambiţios proiect de 
restaurare, precum şi o parte din latura de nord a castrului. A avut 
curtinele şi turnurile din piatră fasonată sau piatră brută cu o fundaţie de 
2,5 m, grosime de 2 m, iar în elevaţie 3-5 m. Fortificaţia romană mai 
deţinea ager-ul – un val de pământ ce avea la partea superioară drumul 
de strajă-la interiorul curtinei, precum şi şanţul de apărare exterior curtinei, 
adânc de 6 m şi lat de 15 m. 

 
2. Cetatea medievală (secolele XI - XVII).  

Este a doua mare etapă în fortificarea localităţii Alba Iulia, ea păstrând 
elementele constitutive şi traseul vechii fortificaţii romane rectangulare, cu 
adaptări şi refaceri care trebuiau să corespundă noilor tehnici de luptă şi 
apărare din Evul Mediu. În secolul al XVI-lea sunt atestate lucrări de 
refacere a zidurilor cetăţii, pentru ca în timpul principelui Gabriel Bethlen 
să fie ridicate cele două bastioane pe latura de sud a cetăţii. 

 
3. Fortificaţia bastionară în sistem Vauban (secolul XVIII). 

 Este ultima şi cea care dăinuie aproape în totalitate şi astăzi. Rezultat al politicii 
ofensive duse de Imperiul Habsburgic la sf. sec. XVII - începutul sec. XVIII, 
fortificaţia bastionară de la Alba Iulia a fost ridicată între 1715-1738. 
Arhitecţii principali ai noii fortificaţii au fost G.M.Visconti (perioada 1714-
1717), K.von Weiss (în deceniile III şi IV ale sec. XVIII) şi generalul Bohn 
(deceniul al V-lea al sec. XVIII). S-a folosit o imensă forţă de muncă, peste 
20.000 iobagi lucrând în cursul celor aproape 3 decenii, la fortificaţia 
destinată să fie cea mai puternică din Transilvania acelor vremuri. În 
amploarea lor, aceste lucrări au afectat vatra veche a oraşului, fiind 
creată o zonă de interdicţie de construire în jurul fortificaţiei (glacis), 
populaţia fiind mutată în noua vatră creată prin asanarea părţii de est a 
cetăţii, în lunca râului Mureş (cartierele Lipoveni şi Maieri de azi). A fost, de 
asemenea distrusă şi vechea Mitropolie a Ardealului, ctitorie a lui Mihai 
Viteazul, din ruinele acesteia ridicându-se biserica românească din Maieri 
II. Fortificaţia nou ridicată cuprinde fortul principal heptagonal, încins cu 
două centuri de şanţuri, separate prin masive valuri de pământ în pantă şi 
prezintă toate elementele de fortificare adaptate tehnicii militare a 
timpului: cleşti, raveline, contragardă, şanţ, anteşanţ şi glacis, organizate 
pe principiul flancării reciproce şi al apărării la distanţă. Zidurile de 
cărămidă şi cele 7 bastioane aplicate terasei superioare produc şi azi o 
puternică impresie de soliditate şi par inexpugnabile. Accesul era asigurat 
printr-un sistem de 6 porţi – câte trei pe latura de est, respectiv trei pe 
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latura de vest – din care 4 sunt bogat decorate cu plastică barocă, 
realizare a echipei de sculptori a meşterului Johann Konig. Dacă 
suprafaţa castrului roman era de cca.18 ha, fortificaţia bastionară din 
sec. XVIII, ocupa aproximativ 70 ha. 
 

În interiorul actualei fortificaţii bastionare se regăsesc cele mai 
importante monumente de arhitectură religioasă, civilă ori militară:  

 
- Palatul Princiar (sec. XVI – XVIII). Amplasat pe locul vechiului palat 

episcopal şi înglobând elemente ale acestuia, palatul principilor 
Transilvaniei a fost construit în etape succesive începând cu mijlocul 
secolului al XIV-lea. În veacul următor cunoaşte extinderea maximă prin 
organizarea diferitelor aripi în jurul a trei curţi interioare. Edificiul care 
păstrează numeroase detalii arhitectonice: portaluri, ancadramente, 
frontoane, bolţi, reprezentative pentru Renaşterea transilvăneană, a 
stârnit admiraţia tuturor celor care l-au văzut. A fost reşedinţa lui Mihai 
Viteazul în perioada primei uniri a ţărilor române. Sub Habsburgi, 
clădirile primesc destinaţii diferite, partea de est devine cazarmă, iar 
cea de vest reşedinţa episcopiei romano-catolice. 

 
- Palatul episcopal romano-catolic. Cele trei corpuri de clădiri deşi au 

suferit modificări prin adaptarea la necesităţile timpului, păstrează in 
situ valoroase elemente de plastică arhitecturală, ca portalul de nord, 
ferestre trifore, cele cu fronton triunghiular, specifice Renaşterii 
transilvănene.  

 
- Biblioteca Bathyaneum şi fosta Mănăstire a Trinitarienilor. În trecut locaş 

al mănăstirii trinitariene (1719), din 1786 este transformată în spital, 
pentru ca din 1792 să devină bibliotecă la iniţiativa episcopului Ignatius 
Batthyani, şi observator astronomic la nivelul superior al clădirii. 
Încadrându-se arhitectonic în barocul ecleziastic, după 1792 fostul 
locaş de cult a suferit importante transformări fiindu-i desfiinţat planşeul 
ce despărţea etajele 2 şi 3, păstrându-se doar marginea lui sudică – 
aşa-numitul cor al bibliotecii de azi. La faţada de sud a clădirii, la nivelul 
superior a fost amenajată marea sală a observatorului astronomic. În 
linii mari această faţadă s-a păstrat, practicându-se însă noi deschideri 
şi detalii ornamentale. Clădirea a mai suferit modificări în secolul XIX, iar 
între 1964-1965 a fost restaurată. Este una dintre cele mai importante 
biblioteci documentare din SE Europei, dacă ar fi să amintim aici doar 
prezenţa în colecţia de incunabule a celebrului Codex Aureus. 

 
- Palatul Apor, monument istoric şi de arhitectură ce se datează la 1690 

ca reşedinţă a unei importante familii nobiliare cu reprezentanţi în 
ierarhia superioară a principatului Transilvaniei. Încadrându-se 
arhitectonic în Renaşterea târzie transilvăneană, edificiul suferă 
completări cu lucrări de plastică barocă, în veacul următor (1714-
1736), din iniţiativa lui Steinville, comandantul trupelor imperiale din 
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Transilvania. Se înfăţişează sub forma unui dreptunghi cu latura sudică 
marcată de rezalitul puternic al intrării principale. În prezent este 
dezafectat, în vederea restaurării.  

 
- Colegiul Academic Bethlen, clădire ridicată în stilul Renaştere târzie 

transilvană între anii 1622-1637, la iniţiativa principelui Gabriel Bethlen. 
Desfăşurându-şi planul în jurul a 2 curţi inegale ca dimensiuni, edificiul 
are un aspect general sobru al exteriorului, cu uniformitatea dispunerii 
deschiderilor, proporţiile şi organizarea spaţială fiind specifice pentru 
arhitectura civilă a oraşului din perioada de maximă înflorire a 
principatului. Instituţie de învăţământ cu profil umanist a devenit la 1629 
colegiu academic cu trei facultăţi: teologie, filozofie şi filologie la care 
au predat profesori şi învăţaţi ai vremii (Martin Opitz). Din 1637 a devenit 
Colegiu reformat, iar astăzi este în administraţia Ministerului Apărării. 

 
- Muzeul Naţional al Unirii, adăpostit din 1968 de edificiul „Babilon” – 

construcţie ridicată între 1851-1853, cu destinaţie de cămin de 
garnizoană, prezintă o deosebit de valoroasă colecţie de arheologie, 
numismatică, istorie, etnografie şi artă, precum şi de un lapidariu ce 
cuprinde piese descoperite pe teritoriul anticului Apulum. 

 
- Sala Unirii. Construită la 1898, fosta cazină militară a devenit simbolul 

unităţii naţionale prin desfăşurarea în incinta acesteia a semnării 
Rezoluţiei Marii Uniri, la 1 decembrie 1918, de către cei 1228 delegaţi, 
reprezentanţi ai tuturor românilor din Transilvania, Banat, Crişana şi 
Maramureş. Restaurată masiv în deceniul 1858-1968, clădirea a intrat în 
circuitul de vizitare al Muzeului Unirii, în momentul de faţă mai găzduind 
şi expoziţia de etnografie inaugurată în 1999. 
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Cetatea Aiudului  
 
Dintr-o inscripţie din anul 1239 rezultă, că exista înainte de năvălirea 
mongolă din anii 1241-1242. Toponimele vechi ale unor cartiere (Varczagas 
= Scwarzagasse; Herja = Necrenschau) de origine germană, precum şi 
pomenirea timpurie, în cursul sec. al XIV-lea, a unor meşteşugari localnici 
(blănari, aurari etc.), confirmă originea săsească a aşezării şi continua ei 
înflorire, care o ridică la situaţia de oraş în adevăratul înţeles al cuvântului.  

Vechiul nume al oraşului a fost treptat înlocuit cu acela de Enud (1293) 
– oppidum Enyed (1462) şi apoi Nagyenyed (1505), din care s-a format 
românescul Aiud. Maghiarizarea numelui indică o treptată modificare în 
compoziţia etnică a oraşului, prin dreptul de a se stabili în oraş obţinut de 
nobilimea din împrejurimi, căreia însă, la început, magistraţii îi permiteau să 
se aşeze şi să-şi construiască locuinţe numai în anumite cartiere. A fost 
construit de întemeietorii saşi ai aşezării. În cursul timpului a trecut prin 
reparaţii, amplificări şi înnoiri, dar forma eliptică a planului de bază în 
general a rămas neschimbată.  

Lungimea diametrului interior, aproximativ 150 m, arată că incinta era 
destul de vastă pentru a oferi ocrotire populaţiei. Curtinele vechii 
construcţii aveau o grosime redusă, de 1,20 m, dar bastioanele , sporite 
treptat până la numărul de opt de azi, suplineau suficient slăbiciunea 
zidurilor, prin masivitatea şi frecvenţa lor. Ca toate vechile construcţii de 
acest fel, curtea interioară era împărţită în două, cele două jumătăţi fiind 
destinate bisericii, instalaţiilor gospodăreşti şi depozitării averilor de care 
dispunea populaţia. De jur împrejur, castelul era încins cu un brâu de şanţ 
adânc, care constituia o primă piedică a accesului spre zidurile înalte, 
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până la 6m şi spre bastioanele etajate, în care îşi aveau posturile apărătorii 
recrutaţi din membrii diferitelor bresle meşteşugăreşti ale oraşului.  

Cele mai vechi bastioane, poate contemporane cu întemeierea 
fortificaţiei, sunt ale măcelarilor şi cizmarilor, ale căror intrări de la parter în 
prezent pe jumătate sunt îngropate în pământ. Intrarea în cetate se făcea 
prin poarta numită azi Bethlen, după numele principelui din sec. XVII, în 
timpul căreia a fost reconstruită în forma ei actuală (cunoscută şi sub 
numele de castelul Bethlen). Atât zidurile cât şi bastioanele sunt bine 
conservate. 

 
Castelul Martinuzzi de la Vinţul de Jos 
 

  Cu certitudine nu se poate spune, prin cine şi când s-a construit 
castelul, dar în general este acceptat ca întemeietor cardinalul Martinuzzi, 
proprietar al Vinţului de jos după anul 1540 ca succesor al lui Radu Paisie. 
Data construirii castelului trebuie pusă deci între anii 1540 şi 17 dec.1551, ziua 
asasinării lui Martinuzzi de către oamenii lui Castaldo, chiar între zidurile lui. Ca 
plan, castelul este de formă rectangulară, împrejmuită de o centură 
compusă dintr-un val cu şanţ, cu urme vizibile încă. Clădirea se compune 
dintr-un corp principal şi două aripi – toate trei în etaj, cu ziduri netede, 
neornamentate şi ferestre înalte şi înguste, încadrate în chenare de piatră 
şlefuită. Odinioară, intrarea în castel se făcea pe la est, acum însă prin 
portalul de la nord, construit în 1733 de către un canonic al capitlului de la 
Alba Iulia, care a ţinut să-i fie gravate deasupra intrării toate titlurile nobiliare şi 
ecleziastice pe care le deţinea. Castelul se află, încă de pe la sfârşitul sec. al 
XIX-lea, într-o avansată fază de degradare, datorită, în special unui întins 
incendiu care a mistuit acoperişurile aripilor de vest şi sud, transformându-le în 
ruină nelocuibilă. În schimb, aripa de nord, cu 
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MONUMENTE DE ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ. 
 
Desigur, nu pot lipsi din scurta noastră trecere în revistă, monumentele 
reprezentative pentru arhitectura religioasă a diverselor culte reprezentate în 
comunităţile urbane sau rurale ale teritoriului actual al judeţului Alba.  
 

      Catedrala romano-catolică „Sf. Mihail”. 
 Ca toate marile construcţii religioase ridicate de societatea feudală, 
catedrala de la Alba Iulia este opera mai multor arhitecţi în curs de mai multe 
generaţii de oameni, care i-au dat forma de azi. Este, poate cel mai complex 
monument păstrat în Alba Iulia, regăsindu-se în compoziţia ei elementele a 
patru stiluri arhitectonice consacrate: romanic, gotic, renascentist şi baroc. 
Construită în locul unei basilici anterioare datate în sec.XI-XII şi distrusă de 
evenimentele funeste de la 1242, actuala catedrală era terminată în mare la 
anul 1277, când a fost din nou devastată la atacul saşilor asupra Alba Iuliei. 
Despre stilul în care a fost concepută noua biserică şi despre natura lucrărilor, 
desfăşurate în etapele succesive de construcţie din partea a doua a sec. XIII 
se ştie că, spre deosebire de vechiul edificiu, a doua clădire era o basilică în 
sistem legat, cu trei nave, două turnuri spre vest încadrând un atriu, cu 
transept şi turn peste careu, cor cu absidă semicirculară şi absidiole în dreptul 
transeptului, plan cu multe analogii şi influenţe din bisericile contemporane 
din Franţa şi mai ales Austria. Transformări şi refaceri succesive se înregistrează 
deja de la mijlocul secolului XIV, când se prelungeşte absida pentagonală, s-
au ridicat turnurile de pe faţada de vest şi se reface reţeaua sistemului de 
boltire, cu ogive specifice goticului. La mijlocul secolului XV cunoaşte altă 
etapă de refaceri, după distrugerile datate în perioada luptei de la Sântimbru 
(1442), fiind aleasă de către Iancu de Hunedoara drept  loc pentru sa 
veşnică. Pe vremea acestuia catedrala avea o terasă pe faţada vestică 
înălţată între turnuri, de unde se deschidea asupra oraşului medieval de pe 
platou o largă privelişte. În sec. al XVIII-lea, pe timpul episcopului Sorger 
terasa a fost închisă prin peretele triunghiular care se vede azi, împodobit cu 
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cele patru statui care se mai păstrează, aşezate pe orizontala de sus. 
Contribuţiile arhitectonice în stil gotic din secolul XV au fost urmate la 
începutul sec. al XVI-lea de o nouă amplificare, de această dată în stilul 
renaşterii, prin construirea – după unii numai reconstruirea – capelei de pe 
latura  de nord, cunoscută  de obicei cu numele de Lazonius, după ctitorul 
căruia I se atribuie. După puţini ani, episcopul Varday (1514-1524) a modificat 
vechea capelă Szecsy tot în stilul renaşterii, iar peretele romanic de nord 
până în dreptul capelei Lazonius a fost demontat şi reconstruit cu un metru 
mai în afară. În epoca principatului transilvan (1542-1690) până în primele 
decenii ale sec. al XVII – lea, se pare că nu s-au făcut modificări sau reparaţii 
mai esenţiale. În acest timp s-a schimbat doar regimul religios al catedralei, 
care, cu excepţia deceniilor în care au domnit principii Bathoreşti catolici, a 
trecut în serviciul cultului religios reformat. Mai importante pentru clădire 
decât schimbarea aceasta, au fost gravele stricăciuni petrecute în anii de 
anarhie internă ce au urmat căderii lui Mihai Viteazul – perioada 1601-1604, în 
cursul cărora biserica a fost devastată, mormintele din interior mutilate, iar 
turnul de nord vest s-a prăbuşit de pe urma exploziei prafului de puşcă 
depozitat în el, iar acoperişul a ars. Starea aceasta de plâns s-a prelungit mai 
bine de un deceniu şi jumătate, până după înscăunarea principelui Bethlen 
Gabriel (1613-1629), considerat, pe bună dreptate ca pe al doilea 
întemeietor al Alba Iuliei şi un merituos restaurator al catedralei. Prin grija lui au 
fost reperate avariile şi reconstruite turnul de sud vest, prin meşteri italieni 
lombarzi care i-au dat formă de campanilă pe care o are în prezent. Sub 
domnia lui Apafi şi a Habsburgilor până după înfrângerea răscoalei 
rakocziene din primul deceniu al sec. XVIII, catedrala a fost neglijată şi abia 
după revenirea episcopatului romano-catolic (1716) la Alba Iulia a început şi 
pentru ea o epocă de reparaţii şi înnoiri mai extinse şi susţinute, la început prin 
arhitecţii militari Visconti şi Brilli, apoi episcopul Stoica, român de origine, în 
timpul căruia se crede că ar fi fost modificat corul şi s-a făcut altarul principal 
în stil baroc. De altminteri, socotind aici şi sacristia construită pe la 1730, 
acestea au rămas singurele reparaţii mai substanţiale din tot cursul secolului, 
care au modificat în uşor aspectul general al catedralei. Impresia pe care o 
face exteriorul catedralei, de dimensiuni unice în ţara noastră (83 x 38 m), cu 
zidurile ei purtând patina şi rănile veacurilor, cu greu se poate sintetiza în 
două cuvinte, deoarece puritatea liniilor arhitectonice nu se degajează 
spontan din complexul adausurilor şi a reconstrucţiilor, care la prima vedere 
oarecum îngreunează sesizarea esenţialului, parţial eclipsat de incidentalul 
cu care au înzestrat-o diverşi meşteri, arhitecţi şi ctitori. În interior se păstrează 
sarcofagele familiei Huniazilor (Iancu de Hunedoara, fiul său Ladislau, şi fratele 
căzut la Sântimbru, Ioan Miles), ale familiei Zapolya – regina Izabella şi 
principele Ioan Sigismund, ale principelui Bethlen şi soţiei (acestea distruse de 
tătari în atacurile din 1658 şi 1661), iar sub corul gotic se află osemintele 
episcopilor catedralei din ultimele trei secole. 

 
 Ansamblul „Reîntregirii” ridicat între 1921-1922 pentru încoronarea regelui 

Ferdinand şi a reginei Maria, este format din: Catedrala ortodoxă „Sf. Treime”, 
Palatul episcopal ortodox, şi incinta cu clopotniţă. Realizat după un proiect al 
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colectivului condus de arh. Victor Ghe. Stephănescu, ansamblul se inspiră 
după biserica domnească din Târgovişte. În interiorul catedralei se păstrează 
pictura maestrului Costin Petrescu, şi iconostasul lui Ioan Norocea. 
 
Biserica reformată din Aiud. Se află în incinta fortificată a castelului şi a fost 
precedată de o clădire de cult mai veche, datând din anii 1333-1334, 
dărâmată complet în anul 1865. Despre ea se crede că a fost cedată de 
băştinaşii saşi elementului maghiar, nemaiavând trebuinţă de ea după 
ridicarea bisericii noi, pe care şi-au construit-o în sec. al XV-lea. Cu timpul însă, 
după inversarea raportului numeric dintre saşi şi unguri, vechea biserică, o 
capelă în stil romanic sau de tranziţie, a revenit saşilor luterani, iar ungurii 
calvini au pus stăpânire statornică pe clădirea cea nouă, mult mai spaţioasă, 
care se vede azi. Clădirea acesteia a fost concepută în sistem hală căruia I s-
au adus modificări în epoca barocă. Din faza iniţială sunt: zidurile navelor, 
corul, contraforţii şi clopotniţa. Elementele arhitectonice ale corului, gruparea 
nervurilor, cheile de boltă încheiate în rozetă, ferestrele bipartite, cu muluri 
trilobi şi patrulobi, sunt de factura goticului târziu şi aparţin tot secolului al XV-
lea. Partea finală a lucrărilor a constituit-o ridicarea turnului; în ultimul sfert din 
veacul al XV-lea. Proporţiile deosebit de masive şi spaţioase a acestui turn 
clădit pe plan dreptunghiular, oglindeşte tendinţa vădită a constructorilor, de 
a face din el un factor defensiv de nădejde al cetăţii. Parterul lui este 
acoperit de o pardoseală de cărămidă şi deasupra cu boltă. La etaje se 
urcă prin scară spiralică, deschisă spre fiecare etaj cu câte-o uşă. Ferestrele 
lui sunt variate, unele în arc treflat, altele dreptunghiulare, iar la ultimele două 
etaje superioare sunt semicirculare şi geminate. Interesante şi semnificative 
sunt formele meterezelor, cu lărgime circulară la mijloc, pentru întrebuinţarea 
armelor de foc. 
 
Analiza dezvoltării localităţilor 
 
MUNICIPIUL ALBA IULIA 
 

Continuatoarea anticului Apulum, centru de iradiere a credinţei creştine, 
probat de obiectele de factură paleo-creştină descoperite aici, Alba 
Transsilvana este cunoscută documentar din 1083. În 1177 oraşul apare 
menţionat ca sediu al comitatului Alba, primii voievozi ai Transilvaniei atestaţi 
la 1200-1201 purtând şi titlul de comiţi. 

 Distrugerea aşezării de către tătari se constituie documentar într-o primă 
menţiune cu statutul de oraş: „in Alba civitate transilvana”, „ad Albam 
civitate”. 

 Românii au preferat versiunea slavonă, mult mai veche, denumind 
oraşul Bălgrad, numele Belgrad fiind folosit doar în limbajul oficial al 
documentelor. Oraşul a fost reşedinţă a episcopatului romano-catolic al 
Transilvaniei înfiinţat în secolul al XI-lea, din 1711 fiind atestat documentar ca 
centru comitatens. De la mijlocul secolului al XVI-lea, Alba Iulia devine 
capitală a Principatului Transilvaniei. Unirea celor trei ţări româneşti de către 
Mihai Viteazul, stabilirea reşedinţei voievodului la Alba Iulia, înfiinţarea şi 
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revigorarea mitropoliei ortodoxe, marchează viaţa tuturor românilor ardeleni, 
nu doar a celor albaiulieni.  

Biserica Sf. Treime din cartierul Maieri II a fost edificată în prima jumătate 
între 1713 şi 1715 pentru populaţia românească din oraş, după demolarea 
vechiului lăcaş ce făcea parte din ansamblul Mitropoliei, demolare 
determinată de construirea cetăţii habsburgice. Ca material de construcţie s-
a folosit piatra şi cărămida, în structura zidului regăsindu-se fragmente de 
monumente antice şi medievale: piatra de mormânt a jupâniţei Ana de 
Hunedoara (decedată în 1622) a fost încastrată la baza turnului. 

Cu un plan simplu: biserică sală cu absidă decroşată, semicirculară la 
interior şi poligonală la exterior şi turn clopotniţă alipit faţadei de vest, edificiul 
a fost împodobit în zona absidei şi a navei cu un decor parietal influenţat de 
arhitectura de la sudul Carpaţilor: şiruri de cărămizi dispuse oblic, „în dinţi de 
ferăstrău. Lucrările de înfrumuseţare a interiorului lăcaşului s-au desfăşurat în 
etape: în 1717 s-a pictat iconostasul de către Iosif Ieromonahul, pictor format 
la şcoala brâncovenească. pentru ca între 1730-1740 să fie realizată şi pictura 
murală, pe cheltuiala lui Bucur Spinare, până la noi rezistând doar un 
fragment amplasat pe peretele de vest, în pronaos, o reproducere originală 
a sinodului ecumenic de la Niceea din 787. În timpul păstoririi episcopului 
Petru Pavel Aron se construieşte şi turnul clopotniţă, alipit faţadei de vest ce 
primeşte o învelitoare barocă, turn în care se păstrează un clopot vechi, de la 
1620, cu o inscripţie bilingvă – maghiară şi latină, cel mai probabil turnat în 
atelierele princiare de la Alba Iulia.  

Biserica Adormirea Maicii Domnului din cartierul Lipoveni a fost edificată 
în primele decenii ale secolului al XVIII-lea, din aceleaşi considerente care au 
determinat şi înălţarea biserici Sf. Treime: întemeierea unei noi aşezări pentru 
populaţia românească evacuată forţat din jurul cetăţii medievale. De la 1752 
biserica apare şi în reprezentările cartografice, existenţa ei fiind consemnată 
de inginerii austrieci care îi marchează amplasamentul (partea de nord-vest 
a cartierului Lipoveni) şi îi redau componentele planimetrice, cu orientarea 
de la sud la nord: absidă, navă dreptunghiulară şi turn clopotniţă. Obiect al 
disputelor dintre ortodocşi şi uniţi, mai intense între 1759-1761, biserica suferă 
stricăciuni şi necesită reparaţii ample, efectuate pe seama credincioşilor: 
zidurile au fost supraînălţate, bolţile reconstruite, parapetul dintre pronaos şi 
naos îndepărtat, la exterior s-au ridicat contraforţi – înlăturaţi cu ocazia 
restaurărilor recente. Prin adosarea turnului clopotniţă masiv şi înalt, cu o 
învelitoare barocă, s-a îndepărtat ancadramentul portalului vestic, purtător al 
vechii pisanii a bisericii. O însemnare de pe un Triod tipărit la râmnic (1731) din 
colecţia parohiei aminteşte repararea bisericii şi reinstalarea clopotului mare 
la 19 mai 1805. La 1827 a fost înlocuit şi vechiul prestol. Actualul decor mural 
datează din anii 1957-1958 când au fost confecţionate din lemn iconostasul 
altarului şi tribuna din partea de nord.  

Biserica Buna Vestire sau a Grecilor a fost construită în a doua jumătate 
a veacului al XVIII-lea , la o dată rămasă necunoscută. Motivul construirii din 
cărămidă a unui alt locaş de cult de către comunitatea ortodoxă a fost 
preluarea bisericii din Lipoveni de către uniţi. În alcătuirea planului 
longitudinal regăsim absida altarului decroşată, semicirculară la interior şi 
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exterior, nava divizată în patru travee prin arce dublouri şi turnul clopotniţă 
adosat la vest. Vechea pictură realizată în a doua jumătate a secolului al XIX-
lea, desprinsă de canoanele bizantine, se mai păstrează doar în altar, pe 
suprafaţa interioară a zidului. Pe suprafaţa bolţii absidei se desfăşoară cartuşe 
decorative realizate în stuc. Influenţele apusene se regăsesc atât în 
arhitectura, cât şi în pictura tâmplei de lemn realizată tot în a doua jumătate 
a secolului al XVIII-lea, scenele religioase ilustrând şi elemente de viaţă 
cotidiană, în special veşminte de epocă: costume populare, uniforma 
soldaţilor, dispuse în cadre bogat împodobite cu frunziş stilizat. Nava a fost 
repictată în 1957, când s-a amenajat în partea de vest actualul cor muzical.  

Biserica Sfânta Treime – Pânzari din cartierul Maieri I este a al patrulea şi 
ultimul edificiu de cult construit în secolul al XVIII-lea pentru populaţia 
românească stabilită în partea de jos a oraşului, după evacuarea sa forţată 
din zona cetăţii. Aşa se explică de ce arhitectura monumentului întruneşte, 
pe lângă caracteristicile proprii şi unele elemente constructive care se 
regăsesc la bisericile ridicate anterior în cartierele Maieri II, Lipoveni şi Centru. 
Din punct de vedere planimetric, edificiul aparţine aceluiaşi tip de biserică-
sală, având nava flancată la răsărit de absida poligonală decroşată, iar la 
apus de turnul clopotniţă. Din patrimoniul biserici s-au pierdut icoanele 
vechiului iconostas pictat în 1797, cărţile vechi şi o cruce de lemn din 1727, 
care alături de alte informaţii istorice: prezenţa unui paroh al bisericii în 
calitate de duhovnic al martirilor răscoalei din 1784 sunt mărturii ale existenţei 
unui locaş mai vechi pe locul căruia s-a ridicat actuala construcţie de zid.  

Prin noua sa pictură din 1992 biserica a pierdut frumoasa frescă 
executată în anii 1925-1926 de pictorul Traian Achim, sub îndrumarea 
pictorului Costin Petrescu. Ca loc de împărtăşanie şi redactare a 
testamentului martirilor răscoalei de la 1784-1785, lăcaşul şi-a câştigat o 
semnificaţie istorică aparte, „popa Nicolae Raţ, paroh maierii Bălgradului, 
neunitu”, acordându-le asistență duhovnicească condamnaţilor, până la 
tragicul lor sfârşit. Ultimele zugrăveli au distrus vechile inscripţii din nişele tindei. 
În partea stângă se afla placa votivă în amintirea lui Horia, cloşca şi Crişan, 
textele cu numele eroilor căzuţi în timpul revoluţiei din 1848, ale celor din 
primul război mondial şi a lui Ion Arion, prohodit în biserică, după ce a fost 
împuşcat în gara Teiuş, în timp ce se îndrepta spre Alba Iulia, ca participant la 
Adunarea de la 1 Decembrie 1918. În dreapta inscripția menţiona pe ctitorii 
lăcaşului: Ana Molnar, Iosif Ibişan, Ioan David, Simion Moldovan ca 
„întemeietori de fundaţii”, şi pe cei prin grija cărora biserica a fost reparată în 
cel de al treilea deceniu al secolului XX.  

 
MUNICIPIUL AIUD 
 
Cetatea Aiudului. Dintr-o inscripţie din anul 1239 rezultă, că exista înainte 

de năvălirea mongolă din anii 1241-1242. Toponimele vechi ale unor cartiere 
(Varczagas = Scwarzagasse; Herja = Necrenschau) de origine germană, 
precum şi pomenirea timpurie, în cursul sec. al XIV-lea, a unor meşteşugari 
localnici (blănari, aurari etc.), confirmă originea săsească a aşezării şi 
continua ei înflorire, care o ridică la situaţia de oraş în adevăratul înţeles al 
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cuvântului. Vechiul nume al oraşului a fost treptat înlocuit cu acela de Enud 
(1293) – oppidum Enyed (1462) şi apoi Nagyenyed (1505), din care s-a format 
românescul Aiud. Maghiarizarea numelui indică o treptată modificare în 
compoziţia etnică a oraşului, prin dreptul de a se stabili în oraş obţinut de 
nobilimea din împrejurimi, căreia însă, la început, magistraţii îi permiteau să se 
aşeze şi să-şi construiască locuinţe numai în anumite cartiere. A fost construit 
de întemeietorii saşi ai aşezării. În cursul timpului a trecut prin reparaţii, 
amplificări şi înnoiri, dar forma eliptică a planului de bază în general a rămas 
neschimbată. Lungimea diametrului interior, aproximativ 150m, arată că 
incinta era destul de vastă pentru a oferi ocrotire populaţiei. Curtinele vechii 
construcţii aveau o grosime redusă, de 1,20 m, dar bastioanele , sporite 
treptat până la numărul de opt de azi, suplineau suficient slăbiciunea zidurilor, 
prin masivitatea şi frecvenţa lor. Ca toate vechile construcţii de acest fel, 
curtea interioară era împărţită în două, cele două jumătăţi fiind destinate 
bisericii, instalaţiilor gospodăreşti şi depozitării averilor de care dispunea 
populaţia. De jur împrejur, castelul era încins cu un brâu de şanţ adânc, care 
constituia o primă piedică a accesului spre zidurile înalte, până la 6m şi spre 
bastioanele etajate, în care îşi aveau posturile apărătorii recrutaţi din membrii 
diferitelor bresle meşteşugăreşti ale oraşului. Cele mai vechi bastioane, poate 
contemporane cu întemeierea fortificaţiei, sunt ale măcelarilor şi cizmarilor, 
ale căror intrări de la parter în prezent pe jumătate sunt îngropate în pământ. 
Intrarea în cetate se făcea prin poarta numită azi Bethlen, după numele 
principelui din sec. XVII, în timpul căreia a fost reconstruită în forma ei actuală 
(cunoscută şi sub numele de castelul Bethlen). Atât zidurile cât şi bastioanele 
sunt bine conservate. 
Biserica reformată din Aiud. Se află în incinta fortificată a castelului şi a fost 
precedată de o clădire de cult mai veche, datând din anii 1333-1334, 
dărâmată complet în anul 1865. Despre ea se crede că a fost cedată de 
băştinaşii saşi elementului maghiar, nemaiavând trebuinţă de ea după 
ridicarea bisericii noi, pe care şi-au construit-o în sec. al XV-lea. Cu timpul însă, 
după inversarea raportului numeric dintre saşi şi unguri, vechea biserică, o 
capelă în stil romanic sau de tranziţie, a revenit saşilor luterani, iar ungurii 
calvini au pus stăpânire statornică pe clădirea cea nouă, mult mai spaţioasă, 
care se vede azi. Clădirea acesteia a fost concepută în sistem hală căruia I s-
au adus modificări în epoca barocă. Din faza iniţială sunt: zidurile navelor, 
corul, contraforţii şi clopotniţa. Elementele arhitectonice ale corului, gruparea 
nervurilor, cheile de boltă încheiate în rozetă, ferestrele bipartite, cu muluri 
trilobi şi patrulobi, sunt de factura goticului târziu şi aparţin tot secolului al XV-
lea. Partea finală a lucrărilor a constituit-o ridicarea turnului; în ultimul sfert din 
veacul al XV-lea. Proporţiile deosebit de masive şi spaţioase a acestui turn 
clădit pe plan dreptunghiular, oglindeşte tendinţa vădită a constructorilor, de 
a face din el un factor defensiv de nădejde al cetăţii. Parterul lui este 
acoperit de o pardoseală de cărămidă şi deasupra cu boltă. La etaje se 
urcă prin scară spiralică, deschisă spre fiecare etaj cu câte-o uşă. Ferestrele 
lui sunt variate, unele în arc treflat, altele dreptunghiulare, iar la ultimele două 
etaje superioare sunt semicirculare şi geminate. Interesante şi semnificative 
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sunt formele meterezelor, cu lărgime circulară la mijloc, pentru întrebuinţarea 
armelor de foc. 
La 1733 localitatea apare consemnată sub numele de Ennyed. Raportul 
protopopiatului Aiudului redactat pentru conscripţia realizată de Episcopul 
Inochentie Micu Clain este semnat şi de „Michael Szántó nobilis de Nagy 
Enyed” şi Ludovicus M. Vasarhellyi vicejude şi „nobilis de Nagy Enyed” În 1760 
– 1762 în opidumul, Nagy Enyed, nu exista biserică a românilor, deşi sunt 
conscrise 74 familii ortodoxe. 

La 1831 în Ajud funcţiona o biserică greco-catolică, două biserici 
reformate, una evanghelică, şi una ortodoxă, toate aflate în serviciul a 4080 
locuitori. La 1900 era „opid cu magistrat”. 
 

OCNA MUREŞ 
 
Prima atestare documentară datează din anul 1203 sub numele de 

Uioara, apoi la 13 ianuarie 1280 într-un act de schimb de moşii. 
Oraşul se dezvoltă abia la sfârşitul secolului XVI, când începe exploatarea 

organizată a sării. Într-un raport asupra veniturilor regeşti din Transilvania de la 1552 
se consemnează, pentru prima dată exploatarea sării de la Ocna Mureş (Uioara). 
Trimisul regelui recomanda începerea exploatărilor de sare de Ocna Mureş, 
acestea fiind ruinate din cauza revărsării Mureşului. Ele vor fi mai bine exploatate şi 
mai rentabile, fiind aşezate lângă Mureş, iar sarea nu necesita transportul cu 
carele, ca cea de la Turda, la Decea. l 

Oraşul cunoaşte o nouă perioadă de înflorire la sfârşitul sec. XVIII, când 
administraţia austriacă preia controlul producţiei de sare. 

În 1733 este consemnat sub numele de Ujvár. În localitate funcţionau, în 
slujba a 44 de familii, doi preoţi uniţi, Popa Onya şi Popa Mihăilă. 

În perioada interbelică a fost sediul plăşii Ocna-Mureş din cadrul 
judeţului Alba (interbelic). 

Ocna Mureş a fost declarat oraş în anul 1956 şi are în subordine 5 
localităţi; 2 localităţi componente (Uioara de Sus şi Uioara de Jos) şi 3 sate 
(Cisteiu de Mureş, Micoşlaca şi Războieni-Cetate). 

 
TEIUŞ 
 
La 1269 villa Spinarum, villa Thuys, Tywis se afla deja în posesia familiei 

nobiliare de la Geoagiul de Sus. Iniţial a fost un târg săsesc, părăsit însă de 
cea mai mare parte a populaţiei germane cel mai târziu în vremea reformei. 
La 1603 o regăsim ridicată la rangul de oppidum – târg, rămânând până în 
zilele noastre unul din cele mai renumite târguri de vite şi de produse agricole 
din zonă. În 1665 se aşează aici o comunitate nobiliară românească originară 
din zona Ineului. Mitropolitul Teofil Sermi, primul iniţiator al unirii cu Roma era 
originar din Teiuş. La 16 iulie 1710, nobilul Paul Zöld dona celor trei biserici de 
aici: ortodoxă, calvină şi catolică, două moşii. Tradiţia atribuie ctitorirea 
bisericii „Prezentarea la templu a Fecioarei” curteanului lui Mihai Viteazul, 
Mihail Raţ. Conscripţia Episcopului Petru Pavel Aron conscrie în  Tövis, la 1750 – 
550 suflete, o biserică, doi preoţi, un cantor, un îngrijitor bisericesc. Referitor la 
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proprietăţile deţinute de biserica greco-catolică într-un raport ulterior 
conscripţiei reţine: „Tiuşul spusără precum biserica lor au avut loc de casă 
popiască din sus de drum şi vecini din sus de Amporea, din jos, Enei Mihai şi 
mai este un loc al bisericii unde este casa popii Toma şi mai este un loc lângă 
sintirim, mergând la biserică spre mâna stângă, din sus de vecin Zam Petru, 
din jos este sintirimul, într-o parte este pământu de arat, din jos 14 gălete şi 2 
ferdele, în partea de sus 7 gălete şi 2 ferdele; pământ de cucuruz de 8 
ferdele şi jumătate, rât de cosit de 8 cară de fân; şi mai spusără oamenii că 
au mai fost un pământ de 10 ferdele a beserecii care-l ţine Raţ Ianoş”  După 
un deceniu, la 1760-1762, opidum Tövis, avea 2 preoţi uniţi şi 41 familii unite. 
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