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MEMORIUL GENERAL 
 
 
 

 
 
 
 
I. DATE GENERALE 
 
 
STADIUL ÎNTOCMIRII PATZ  

 
 După întocmirea ETAPEI I - ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE - DIAGNOSTIC 
care a cuprins analiza situaţiei existente şi identificarea elementelor care 
condiţionează dezvoltarea, cu evidenţierea problemelor şi disfuncţionalităţilor 
am trecut la întocmirea ETAPEI II - REGLEMENTĂRI, DEZVOLTARE - PROPUNERI.  
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Conform temei și ofertei tehniceaceasta cupride: 
 efectuarea de anchete, chestionări, investigaţii directe în teritoriu la 
diverse surse, unităţi specializate, etc.;  
 întocmirea diagnosticului prospectiv şi general - evaluarea decalajului 
dintre situaţia actuală şi cea anticipată şi dorită; 
 stabilirea obiectivelor şi direcţiilor de dezvoltare teritorială pe termen 
scurt, mediu și lung; 
 analiza SWOT; 
 viziune şi obiective strategice şi specifice;  
 politici de dezvoltare cu programe şi proiecte; 
 elaborarea reglementărilor; 
 redactarea pieselor scrise şi desenate; 
 consultări cu reprezentanții administrațiilor publice locale vizate prin 
studiu, ai Consiliului Judeţean Alba şi ai Sistemului de gospodărire a Apelor 
Alba; 
 consultarea publicului.  

 
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. 
Lungimea reţelei hidrografice este de 2021 km. 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 
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 Suprafaţa:  104,00 Kmp. 
 Populaţia:   66.406 (2002) 66775 (2008) 
2.  MUNICIPIUL  AIUD 
 Suprafaţa:  143 Kmp. 
 Populaţia:   28.934(2002) 26.239 (2008) 
 
ORAŞE:  
1. ORAŞUL OCNA MUREŞ 
 Suprafaţa:  68 Kmp. 
 Populaţia: 15.503 (2002)  şi  15.226 (2008) 
2. ORAŞUL TEIUŞ 
 Suprafaţa:      45 Kmp. 
 Populaţia:  7.284 (2002)  şi  7.375 (2008) 
  
COMUNE: 
1. BLANDIANA 
 Suprafaţa:     78Kmp. 
 Populaţia:  1187 (2002)  şi  1117 (2008) 
2. CIUGUD 
 Suprafaţa:      44 Kmp. 
 Populaţia:  2664 (2002)  şi 2714 (2008) 
3. LUNCA MUREȘULUI 
 Suprafaţa:      31 Kmp. 
 Populaţia:  2669 (2002)  şi  2558 (2008) 
4. MIHALȚ 
 Suprafaţa:     65 Kmp. 
 Populaţia:  3679 (2002)  şi  3448 (2008) 
5. MIRĂSLĂU 
 Suprafaţa:     67 Kmp. 
 Populaţia:  2334 (2002)  şi  2206 (2008) 
6. NOȘLAC 
 Suprafaţa:     48 Kmp. 
 Populaţia:  2035 (2002)  şi  1897 (2008) 
7. RĂDEȘTI 
 Suprafaţa:     30 Kmp. 
 Populaţia: 1398 (2002)  şi  1315 (2008) 
8. SĂLIȘTEA 
 Suprafaţa:     60 Kmp. 
 Populaţia:  2374 (2002)  şi  2313 (2008) 
9. SÂNTIMBRU 
 Suprafaţa:     44 Kmp. 
 Populaţia:  2740 (2002)  şi  2925 (2008) 
10. ȘIBOT 
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 Suprafaţa:    42 Kmp. 
 Populaţia: 2480 (2002)  şi  2464 (2008) 
11. UNIREA 
 Suprafaţa:   100 Kmp. 
 Populaţia:  5506 (2002)  şi  5270 (2008) 
12. VINȚU DE JOS. 
 Suprafaţa:    85 Kmp. 
 Populaţia: 5295 (2002)  şi  5371 (2008) 
  
OBIECTIVELE PROIECTULUI ŞI REZULTATELE AŞTEPTATE 
 

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.. 

 



PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL VALEA MUREȘULUI, JUDEȚUL ALBA 
 

VOLUMUL II 
ETAPA II - REGLEMENTĂRI, DEZVOLTARE - PROPUNERI 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copyright  2012 - MANCOM CENTRU S.R.L. , PROIECT ALBA S.A. - Pagina nr..9 

 
 

 

 
 

II. DIAGNOSTIC PROSPECTIV ŞI GENERAL - EVALUAREA 
DECALAJULUI DINTRE SITUAŢIA ACTUALĂ ŞI CEA 
ANTICIPATĂ ŞI DORITĂ 
 
 
 
 Întocmirea diagnosticului prospectiv şi general - evaluarea decalajului 
dintre situaţia actuală şi cea anticipată şi dorită, analizei swot constituie 
suportul pentru alcătuirea strategiei, a programului şi bazei tehnologice de 
declanşare a procesului pentru etapa de reglementare. 
 
 
 
CONTEXTUL SUPRATERITORIAL 
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NIVELUL ZONAL - JUDETEAN 

 
  
Numărul de locuitori situează judeţul Alba în categoria judeţelor cu populaţie 
redusă ca număr, situându-se în a doua jumătate a ierarhiei naţionale, cu o 
evoluţie lentă datorată situării geografice la interferenţa zonelor de atracţie 
demografică generate de judeţele învecinate – adică migraţiei dar şi 
contribuţiei reduse a sporului natural şi îmbătrânirii populaţiei.  Judeţul 
Alba are un profil funcţional economic axat pe industrie, ramurile cu 
ponderea cea mai mare din total fiind industria de prelucrare a lemnului, 
industria alimentară şi a băuturilor, industria pielăriei şi încălţămintei, a 
produselor din minerale nementalifere, metalurgică, a confecţiilor textile, de 
blănuri şi piele, industria textilă şi a produselor textile. Dezvoltarea industrială 
este condiţionată de accesul la resursele locale – bogate şi variate şi este 
marcată de puternice fenomene de declin mai ales industria extractivă şi 
cea a construcţiilor de maşini. Avantajele dezvoltării industriale sunt date de 
existenţa unei infrastructuri de producţie diverse şi uniform distribuite dar şi de 
numărul mare de întreprinderi mici şi mijlocii.  
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 Potenţialul turistic este ridicat mai ales datorită unei densităţi mari de 
bunuri materiale şi culturale dar dezvoltarea turismului nu este în concordanță 
cu potențialul deosebit și este încă restricţionată de neadecvarea produselor 
turistice la cerere, gradul redus de echipare, lipsa serviciilor corespunzătoare 
şi promovarea timidă a produselor turistice pe piaţa naţională şi 
internaţională. La acestea se adaugă  fenomenele polarizatoare generate 
de judeţele învecinate, în centre turistice cu tradiţie, mai mari şi mai puternice 
din punct de vedere economic. Nu în ultimul rînd calitatea factorilor de 
mediu este afectată în principalele centre urbane. 
 
 În plan zonal și județean decalajul dintre situația actuală și cea 
anticipată și dorită poate fi eliminat prin valorificare corespunzătoare a întrgii 
văi a râului Mureș, (a resurselor minerale, valorificarea patrimoniului natural, 
cultural și a potențialului balneo-climateric, dezvoltarea și valorificarea 
fondului piscicol și de vânătoare, practicarea unei agriculturi ecologice și 
dezvoltarea de forme de energie alternativă) cu finalitate o dezvoltarea 
durabilă și echilibrată a zonelor parcurse și a județului Alba. 
 
NIVELUL REGIONAL 
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 Arealul geo-economic este bine delimitat, cu facilităţi de transport în 
toate direcţiile, încadrat de culoarele rutiere europene, deservit de trasee 
feroviare internaţionale, având în apropiere aeroporturile din Cluj, Sibiu şi 
Târgu Mureș. 
 Activitatea industrială şi forţa de muncă fiind puternic afectate de criza 
economică și financiară, problemele economice şi sociale sunt rezultatul 
recesiunii. 
 Toate judeţele componente ale Regiunii de Dezvoltare Centru sunt 
afectate de probleme de restructurare industrială, economia regiunii Centru 
fiind dominată de activităţile neagricole, cele industriale concentrând cca 
30% din populaţia ocupată.  Cele două zone tradiţional industrializate sunt 
judeţul Braşov, dominat de industria construcţiilor de maşini şi judeţul Sibiu, 
profilat pe construcţii de maşini şi producerea şi prelucrarea produselor.  
 Judeţul Alba, alături de judeţele Covasna, Harghita şi Mureş şi-au bazat 
industria, în principal, pe exploatarea resurselor locale (gaz metan, minereuri 
neferoase, lemn etc.).  
  
 Râul Mureș își începe parcursul în județul Harghita și îl continuă prin 
județul Mureș înainte de a străbate județul Alba. În acest context proiectul 
impune o dezvoltare și o abordare regională luând în considerare importanța 
și impactul deosebit pe care poate să îl producă în dezvoltarea durabilă și 
echilibrată a zonelor parcurse. 
 
 
NIVELUL NAȚIONAL, TRANSFRONTALIER/EUROPEAN 
 
 
 Luând în considerare importanța râului Mureşul care este cel de-al 
doilea râu ca mărime din Romania( suprafaţa totală a bazinului hidrografic 
Mureş fiind de 5397 km2 și lungimea reţelei hidrografice de 2021 km), 
străbătând de la est până la vest teritoriul țării pentru ca apoi să se verse în 
Tisa ajungând astfel în Dunăre și din Dunăre în Marea Neagră, se impune și o 
abordare și extindere a proiectului la nivel național, transfrontalier și 
european . 
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MEDIU 
 

 
CADRUL NATURAL/MEDIU 
 
 Râul Mureș străbătând județul Alba de la nord - est la sud-vest, 
separă/unește cele două zone caracteristice ale județului: zona de luncă și 
podiș la est și zona munților Apuseni la vest. Cadrul natural din zona studiată 
prezintă o mare diversitate constituind un potențial natural important.  
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PROBLEME PRIORITARE REZULTATE ÎN URMA ANALIZEI SITUAȚIEI EXISTENTE IMPUN:  
 
PROTEJAREA FACTORILOR DE MEDIU  
 
 PM - PROTECȚIA MEDIULUI puternic afectat la OCNA MUREȘ ca efect al 

exploatării sării; 
 PT - PROTECȚIA RESURSELOR TURISTICE balneo - climaterice de la  OCNA 

MUREȘ; 
 PE - ECHIPARE TEHNICO - EDILITARĂ corespunzătoare, la standarde 

europene în toate unitățile administrative din zona studiată. 
 
COMBATEREA POLUĂRII 
 

  
 

 reglementarea situației deșeurilor în toate unitățile administrativ - 
teritoriale; 

 se impune controlul în ce privește urbanizarea excesivă și/sau 
necontrolată (extinderea perimetrului construibil, asigurarea 
infrastructurii) în zona ALBA IULIA; 

 reducerea noxelor atmosferice și încadrarea lor în limitele admisibile la 
OCNA MUREȘ, AIUD, ALBA IULIA; 

 încadrarea în normele de calitate a apelor uzate deversate la TEIUȘ; 
 
RESURSE BALNEO-TURISTICE VALIRIFICATE 
  la OCNA MUREȘ. 
 
VALORIFICAREA DURABILĂ A UNOR RESURSE 
  la OCNA MUREȘ. 
 
ELIMINAREA FACTORILOR DE RISC NATURAL ȘI TEHNOLOGIC 
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 prevenirea/atenuarea riscurilor naturale 
(reabilitare/consolidare/construcție  de diguri și combaterea eroziunii 
malurilor) în toate unitățile administrativ - teritoriale din zona studiată; 

 prevenirea/atenuarea riscurilor tehnologice, reabilitarea suprafețelor 
de teren afectate de activitățile economice și exploatarea resurselor la 
OCNA MUREȘ, UNIREA, AIUD, TEIUȘ, MIHALȚ, SÂNTIMBRU, ALBA IULIA. 

 

  
 
PATRIMONIU 
 
             Pentru protejarea patrimoniului natural dar şi a celui construit, din 
localităţile cuprinse în teritoriul “Valea Mureşului” sunt inițiate o serie de 
programe şi proiecte la nivel judeţean.  
Din ,,Planul de Amenajare a Teritoriului Zona Interurbană Sebeş - Alba Iulia–
Teiuş”, din programul ,,Organizarea şi promovarea traseelor şi evenimentelor 
culturale” prezentăm proiectele din judeţul Alba pentru teritoriul studiat; 
 Traseul Mocaniţei: municipiul Alba Iulia 
 Itinerariul bisericilor româneşti de lemn din judeţul Alba 
 Itinerariul morilor şi mecanismelor tehnice din judeţul Alba 
 Traseul cetătilor dacice 
 Itinerariul "Patrimoniul Mondial UNESCO" din judeţul Alba 
 Drumul Vinului 
 Itinerariul troiţelor şi crucilor de hotar 
 Itinerar eminescian în judeţul Alba 
 Itinerariul personalităţilor culturale şi istorice din judeţul Alba 
 Casa memoriei culturale 
 Expoziţii itinerante de artă şi meşteşuguri locale 
 
Protejarea patrimoniului natural declarat; 
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Zonele de patrimoniu natural care un regim special de monitorizare și 
protecție: 
 SPA - 2 - arie de protecție specială avifaunistică munții Trascăului în 

vestul Aiudului și Mirăslăului; 
 SCI - arii de interes special pentru conservare: 

- 5 ROSCI0147 pădurea de stejar pufos de la MIRĂSLĂU; 
- 6 ROSCI0004 BĂGĂU 

 
Protejarea patrimoniului natural de interes local: 
  
 Zonele silvice, cu funcții speciale de protecție care necesită păstrarea 
caracterului lor inițial și gospodărirea în raport cu obiectivele ecologice se 
află în nord-vestul comunei UNIREA, a municipiului ALBA IULIA și a comunei 
BLANDIANA precum  și în sudul comunei SĂLIȘTEA. 
 

 
 
 
- Protejarea patrimoniului construit declarat 
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Necesită reabilitare, protecție și conservare toate valorile de patrimoniu 
cuprinse in LMI2010 precum și cele cuprinse în PLANUL DE AMENAJARE A 
TERITORIULUI NATIONAL  - ANEXA 3 
 

 
     I. VALORI DE PATRIMONIU CULTURAL DE INTERES NATIONAL 
    (MONUMENTE ISTORICE DE VALOARE NATIONALA EXCEPTIONALĂ) 
 
    1. Monumente și ansambluri de arhitectura 
 
    a) Cetăți 
------------------------------------------------------------------------------- 
 Nr.     Denumirea            Unitatea administrativ-teritoriala     Județul 
------------------------------------------------------------------------------- 
 a)1. Cetatea Alba Carolina     Municipiul Alba Iulia                 Alba 
------------------------------------------------------------------------------- 
    f) Clădiri civile urbane 
------------------------------------------------------------------------------- 
 Nr.      Denumirea             Unitatea administrativ-teritoriala     Județul 
------------------------------------------------------------------------------- 
f)1.  Palatul voievodal               Municipiul Alba Iulia                 Alba 
------------------------------------------------------------------------------- 
    g) Ansambluri urbane 
------------------------------------------------------------------------------- 
 Nr.        Denumirea          Unitatea administrativ-teritoriala      Județul 
------------------------------------------------------------------------------- 
g)1.  Ansamblul urban                Municipiul Alba Iulia                 Alba 
      fortificat 
------------------------------------------------------------------------------- 
    k) Biserici si ansambluri mănăstirești 
------------------------------------------------------------------------------- 
 Nr.        Denumirea         Unitatea administrativ-teritoriala       Județul 
------------------------------------------------------------------------------- 
k)1.  Catedrala romano-catolica Municipiul Alba Iulia                Alba 
      Sfântul Mihail 
------------------------------------------------------------------------------- 
    d) Fortificații și așezări din prima epoca a fierului (hallstattiene) 
------------------------------------------------------------------------------- 
 Nr.      Denumirea         Unitatea administrativ-teritoriala        Județul 
------------------------------------------------------------------------------- 
d)1.  Fortificație                  Comuna Ciugud, satul Teleac           Alba 
------------------------------------------------------------------------------- 
    g) Castre și așezările civile aferente; fortificații romano-bizantine 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 Nr.       Denumirea           Unitatea administrativ-teritoriala       Județul 
------------------------------------------------------------------------------- 
g)1. Castrul roman al Legiunii        Municipiul Alba Iulia                Alba 
     a XIII-a Gemina 
------------------------------------------------------------------------------- 
    h) Orașe antice 
------------------------------------------------------------------------------- 
 Nr.         Denumirea           Unitatea administrativ-teritoriala      Județul 
------------------------------------------------------------------------------- 
h)1. Apulum; orașele romane        Municipiul Alba Iulia                 Alba 
     Colonia Nova Apulensis și  
Colonia Aurelia Apulensis (în punctul Partoș") 
------------------------------------------------------------------------------- 
   
II. UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU CONCENTRARE FOARTE MARE A  
     PATRIMONIULUI CONSTRUIT CU VALOARE CULTURALA DE INTERES NATIONAL 
------------------------------------------------------------------------------- 
Județul               Unitatea administrativ-teritoriala 
------------------------------------------------------------------------------- 
 ALBA   Municipii: Alba Iulia, Aiud, Blaj  
             Orașe:      Abrud, Câmpeni, Cugir, Sebeș, Teiuș, Zlatna 
               Comune:  Avram Iancu, Berghin, Bucium, Câlnic, Cetatea de Balta, 
Ciugud, Cricău, Daia Romana, Fărău, Galda de Jos, Gârbova, Ighiu, Jidvei, 
Lupșa, Lopadea Noua, Meteș, Mihalț, Pianu, Ponor, Rădești, Râmeț, Roșia 
Montană, Săliștea, Săsciori, Sântimbru, Stremț, Șona, Vadu Moților, Vidra, 
Vințu de Jos. 
------------------------------------------------------------------------------- 
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Protejarea patrimoniului construit de interes local 
 
Necesită reabilitare, protecție și conservare toate valorile de patrimoniu 
cuprinse in LMI2010 
 
Protejarea peisajelor culturale 
 

 
 
Pentru Valea Mureșului una din tradiționalele ocupații prezentă aici era 

extragerea sării și transportul pe Mureș, astfel că memoria timpurilor păstrează 
vie această activitate în conștiința comunităților locale. 

În actualul cartier Partoş, unde în timpul stăpânirii romane este atestat 
oraşul Colonia Aurelia Apulensis, exista şi portul la Mureş, cunoscut cu numele 
de Portus. Aici se desfăşura un intens plutărit, întreţinut de cei grupaţi în 
colegiul nautarilor, prin intermediul căruia se aduceau la Apulum sau se 
duceau de aici în restul provinciei şi în alte provincii ale Imperiului o seamă de 
mărfuri, cum ar fi: sarea, cheresteaua, grânele etc. În special sarea era trimisă 
în cele două Moesii, în Dalmaţia şi în sudul Panoniei.  

Exploatarea şi transportul sării şi buştenilor a continuat şi în perioada 
prefeudală. La începutul secolului al XIII-lea regele Ungariei, Andrei al II-lea 
dăruieşte bisericii din Alba Iulia o parte din vama de sare de la Vinţu de Jos: 
„aceasta se ia din vama percepută la Vinţu de Jos după sarea de apă ce 
coboară pe Mureş în năi, după fiecare carină (navă mare) o jumătate de 
marcă, iar după o navă mică şi mijlocie un fertun (¼ din marcă)  
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În anii 1300 şi 1331 în socotelile de dijme ale Capitlului din Alba Iulia sunt 
amintite navele, vămile şi porturile de pe moşia Oarda a Episcopiei din Alba 
Iulia.  

Lemnul pentru confecţionarea plutelor se aducea din Munţii Apuseni, cu 
plutele pe Arieş, până la Turda. Transportul ce pleca de la Decea spre Lipova 
dura şapte zile, prima oprire făcându-se la Vinţu de Jos. De-a lungul cursului 
Mureşului existau staţii de oprire, una dintre acestea fiind satul Limba. De 
lângă Alba Iulia, pe o insulă a Mureşului azi dispărută. 

În a doua jumătate a secolului al XVI-lea funcţiona în continuare vama 
de la Vinţu de Jos, alături de ea aflându-se şi vama de la Vurpăr, active şi 
atunci când Vinţul şi Vurpărul au devenit feude ale Ţării Româneşti, în timpul 
lui Radu cel Mare. Vinţenii erau obligaţi să întreţină Cămara pentru 
depozitarea sării în timpul iernii şi în vremurile ploioase, primind anual pentru 
aceasta 24 de florini, de la Ocna Sibiului a cărei filială era vama din Vinţ. 
Cămara de la Vurpăr era afiliată ocnelor de la Turda. 

După ce Transilvania a devenit Principat autonom sub suzeranitatea 
otomană, din 1556 a fost reorganizat monopolul sării şi al minelor. Principalul 
depozit de sare, care se transporta pe râul Mureş a deveni portul Mureşului 
(Partoş) de la Alba Iulia. Aici s-au amenajat noi depozite, în aval de podul de 
la Partoş. Plutaşii proveneau dintre românii din jurul oraşului Alba Iulia, în 
principal din satele: Oarda de Jos, Oarda de Sus, Bărăbanţ, Miceşti, Drâmbar, 
Vinţu de Jos, Vurpăr, Blandiana etc, toate sate aparţinând domeniului fiscal 
al Principatului. Astfel, în Alba Iulia s-a dezvoltat un cartier special al plutaşilor 
români, numit Hăiuşul, menţionat într-un plan al oraşului din 1771. Acesta 
făcea parte din cartierul românesc Maieri  - azi străzile Bucureşti, Primăveri şi 
Mureşului. Plutaşii din cartierul Hăiuş ţineau de parohia din Maierii Bălgradului, 
decesul unui magistrat al corăbierilor din Partoş, Andrei David fiind menţionat 
pe o cristelniţă a bisericii, la 1726. 

Cucerirea Transilvaniei de către habsburgi (1699) a însemnat şi 
reorganizarea monopolului sării. Reorganizarea a cuprins şi depozitul principal 
de la Partoş, unde se dezvoltă în secolele XVIII-XIX un mare şantier pentru 
construirea navelor, bacurilor, plutelor şi a altor tipuri de ambarcaţiuni 
necesare transportului sării şi altor materiale pe râul Mureş. Principala 
activitate a Oficiului de la Partoş a fost de a aproviziona cu sare Banatul, 
sudul Ungariei şi parţial Serbia şi Croaţia. De mai multe ori Oficiul a fost solicitat 
să transporte şi alte materiale pentru monetăria de la Alba Iulia şi armată. 

În ce privește bogăția obiceiurilor și tradițiilor populare în zonele 
etnografice ale județului Alba, amintim succint aici câteva dintre cele mai 
reprezentative, precum și regăsirea lor la nivelul comunităților din Alba: 

În jurul  Alba Iuliei (Valea Mureșului), sunt atestate sărbătorile de 
primăvară, Streisângeorgiul, numit în satele Straja, Henig şi Limba: Borboratiţa, 
Molmoratiţa sau Bolboroasa, la Tibru: Burduhoasa; astăzi obiceiul de 23 aprilie, 
Sângeorgiul se practică astăzi doar la Limba. 
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RETEAUA DE LOCALITĂTI ȘI POPULAȚIA 
 

 
 
REȚEAUA DE LOCALITĂȚI 
 
            Conform Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului 
României, completată de Decretul 69/14 mai 1993, reţeaua de localităţi  care 
cuprinde Valea Mureşului în judeţul Alba se compune din: 2 mari municipii 
Alba Iulia şi Aiud, 2 oraşe Ocna Mureş şi Teiuş şi 12 comune. 
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 Îmbunătățirea structurii și repartiția localităților 
 
           Repartiţia unităţilor administrative în culoarul natural format de 
curgerea râului Mureş de la NE spre SV pe teritoriul Judeţului Alba, este 
realizată după cum urmează: Lunca Mureşului, Noşlac, Ocna Mureş, Unirea, 
Aiud, Rădeşti, Teiuş, Mihalţ, Sântimbru, Alba Iulia, Ciugud, Vinţu de Jos, 
Blandiana,  Săliştea  şi  Şibot. Localităţile şi satele străbătute de râul Mureş sunt 
repartizate în următoarea ordine : Gura Arieşului, Copand, Noşlac, Ocna 
Mureş, Cisteiu de Mureş, Micoşlaca, Gâmbaş, Păgida, Ciumbrud, Sâncrai, 
Rădeşti, Peţelca, Beldiu, Căpud, Zărieş, Coşlariu, Galtiu, Totoi, Teleac, 
Drâmbar, Limba, Vurpăr, Câmpu Goblii, Vinţu de Jos, Mereteu, Blandiana, 
Acmariu, Şibot, Balomiru de Câmp şi Sărăcsău. 
           Teritoriul studiat Valea Mureşului se întinde pe o suprafaţă de 105400 
ha, 16,88% din suprafaţa judeţului Alba, cu o populaţie în scădere în 
localităţile greu accesibile şi îndepărtate de centrele de comună cum sunt: 
Dumitra, Zărieş, Căpud, Gura Arieşului, Sărăcsău, Băcăinţi etc. Teritoriul ce 
cuprinde Valea Mureşului reprezentă cea mai importantă zonă economică şi 
socială a judeţului.  

 
LOCALITATEA 

Suprafaţa 
totală - ha Populaţia Populaţia 

2002 2008 2011 
1.     Municipiul Alba Iulia 104 66.775 58.681 
2.     Municipiul Aiud 143 26.239 22.495 
3.     Oraşul Teiuş 45 7.375 12.377 
4.     Oraşul Ocna Mureş 68 15.226 6.421 
5.     Comuna Blandiana 78 1.117 879 
6.     Comuna Ciugud 44 2.714 3.018 
7.     Comuna Lunca Mureşului 31 2.558 2.359 
8.     Comuna Mihalţ 65 3.448 2.986 
9.     Comuna Mirăslău 67 2.206 1.906 
10.   Comuna Noşlac 48 1.897 1.588 
11.   Comuna Rădeşti 30 1.315 1.165 
12.   Comuna Săliştea 60 2.313 2.107 
13.   Comuna Sântimbru  44 2.925 2.669 
14.   Comuna Şibot 42 2.464 2.157 
15.   Comuna Unirea 100 5.270 4.574 
16.   Comuna Vinţu de Jos 85 5.371 4.628 
 TOTAL 1054 149.213 130.010 

            Sursa datelor: Fişa localităţii. 
        
 Îmbunătățirea  rolului și funcțiunilor rețelei – centre și arii de polarizare 
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            La nivelul teritoriului studiat reţeaua urbană  este constituită din 2 
municipii Alba Iulia şi Aiud şi 2 oraşe Ocna Mureş şi Teiuş. Reţeaua  rurală are 
în componenţă 12 comune, Lunca Mureşului, Noşlac, Unirea, Aiud, Rădeşti, 
Mihalţ, Sântimbru, Ciugud, Vinţu de Jos, Blandiana, Săliştea, Şibot, 
            Referitor la teritoriul studiat - ,, Planul de Amenajare a Teritoriului 
Judeţean”, clasifică pe baza unui număr de indicatori1, unităţile administrativ 
teritoriale, după cum urmează:  
Alba Iulia - municipiu reşedinţă de judeţ cu funcţiuni complexe administrative, 
politice, economice, sociale şi dotări publice diversificate cu rol dominant 
teritorial. 
Aiud – dintre municipiile cu activităţi economice dezvoltate, dominant 
industriale şi dotări publice de importanţă teritorială. 
Ocna Mureş şi Teiuş - oraşe cu activităţi economice şi dotări publice de 
importanţă locală. 
Din punct de vedere al influenţei în teritoriu, reţeaua de municipii şi oraşe a 
judeţului Alba generează următoarea configuraţie zonală: 
      -  Zona de influenţă a centrului de importanţă judeţeană Alba Iulia 
cuprinde oraşele Teiuş şi comunele: Vinţu de Jos, Ciugud, Sântimbru şi Mihalţ.  

- Zona de influenţă a centrului cu rol de echilibru Aiud cuprinde unităţi 
administrativ teritoriale: municipiul Aiud, Rădeşti, Mirăslău. 

- Zona de influenţă a centrului de importanţă  intercomunală Ocna 
Mureş cuprinde unităţi administrativ teritoriale: oraşul Ocna Mureş, 
Unirea, Lunca Mureşului, Noşlac.  

 
 Dotări publice de interes teritorial 
 
            Dotările publice de interes teritorial sunt prezente în toate centrele 
administrative, atât în mediul urban cât şi în mediul rural. În teritoriul studiat 
sunt cuprinse cele mai importante centre urbane administrative, municipiul 
reşedinţă de judeţ Alba Iulia şi municipiul Aiud, ambele municipii beneficiind 
de dotările publice cu rol teritorial care necesită dezvoltare.  
           Toate administraţiile din mediul rural au dotări de interes public, însă nu 
toate corespund cerințelor actuale.         
 Cele mai dezvoltate comune ale teritoriului studiat, Vinţu de Jos şi 
Unirea, s-au dezvoltat pe principalele artere de circulaţie, beneficiind de 
acestea, prin crearea de legături corespunzătoare cu alte centre din judeţ şi 
din întreaga ţară.   

                                            
1 / Indicatorii folosiţi în PATJ pe baza cărora s-a stabilit o relaţie de ierarhie consideră următorii indicatori: numărul de locuitori şi 
evoluţia populaţiei; activitatea economică şi evidenţierea tipologiei satelor şi oraşelor după locurile de muncă (localităţi rurale, 
mixte şi industriale); navetismul (localităţile cu peste 300 navetişti zilnic pot constitui poli de atracţie a forţei de muncă); nivelul 
de dotare (administrativ, PTTR, şcoală, sănătate, cultură, comerţ, etc); nivelul de echipare tehnico-edilitară; accesibilitatea sub 
aspect teritorial şi al accesului la "pol". 
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Necesarul de locuințe în principalele centre urbane; 
 
           Nivelul de dotare al localităţilor cu servicii sociale, culturale, 
echipamente tehnico-edilitare şi de transport, este inutil dacă în centrele 
urbane nu sunt suficiente locuinţe pentru populaţie. În Alba Iulia s-au construit 
locuinţe pentru tinerele familii, tip ANL, însă nu suficient, iar în Aiud, Ocna 
Mureş, Teiuş, necesarul de locuinţe este vital. 
 
ASPECTE SOCIO – DEMOGRAFICE 
 
Atenuarea fenomenelor demografice negative; 
             
         Reducerea  populaţiei  este  confirmată de datele statistice înregistrate 
la recensămintele din 1992 şi 2002, dar şi a celor ce se înregistrează anual. Se 
remarcă reducerea considerabilă a populaţiei de la un recensământ la altul, 
dar şi cea din ultimii ani. Măsurile care au fost luate cu privire la stabilirea 
domiciliului şi cele legate de liberalizarea avorturilor, s-au dovedit a fi nocive 
pentru populaţia României. Aplicarea primelor măsuri şi legi privind 
natalitatea şi migraţia au influenţat instalarea fenomenele demografice 
negative care au făcut ca numărul de locuitori să se reducă de la un an la 
altul.  
        Unul dintre fenomenele demografice negative, cel al migraţiei, s-a 
accentuat, datorită  primelor măsuri  luate în domeniul stabilirii domiciliului şi a 
liberei circulaţii. Mobilitatea în rândul populaţiei s-a făcut în interiorul ţării, de 
la o localitate la alta, dar mai ales peste graniţele ţării. Cauzele care au 
determinat mobilitatea teritorială a populaţiei în perioada după 1990 au fost 
foarte variate, toate având la bază factorii economici şi sociali din localităţile 
de plecare sau sosire. Unul dintre  motivele migraţiei, este cel al căutării unui 
loc de muncă, deoarece un număr mare de locuri de muncă au dispărut în 
urma restructurărilor şi schimbărilor economico-sociale din perioada de 
tranziţie prin care România a trecut. 
        Nivelul de dezvoltare al infrastructurii edilitare a unor localităţi din mediul  
rural  le-a făcut atractive şi mulţi dintre cei rămaşi fără loc de muncă în urma  
restructurărilor, s-au stabilit cu familiile  în aceste  locuri. Unii au cumpărat 
proprietăţi, alţii au beneficiat de reîmproprietărire în satele şi comunele 
atractive  şi au reuşit  în acest mod o stabilitate, un loc de muncă, şi chiar să-şi 
dezvolte o mică afacere. Totuşi  unele studii  arată că populaţia României va 
fi afectată de soldul migraţiei şi în următorii ani, judeţul Alba va fi afectat  în 
cea mai mare măsură de creşterea  soldului  migrator raportat la efectivul 
populaţiei cu o rată medie anuală de peste 3‰.  
         Natalitatea un alt fenomen demografic negativ după 1990. Rata 
natalităţii a cărui nivel este foarte scăzut provocând un adevărat declin 
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demografic, se datorează măsurilor care s-au luat prin liberalizarea avorturilor, 
ajungând ca România să ocupe un loc fruntaş  în Europa din acest punct de 
vedere. Natalitatea  în România este în scădere drastică, de la 16,0 născuţi vii 
la 1000 de locuitori în anul 1989, la 5 în anul 2000 şi 10,0‰ în anul 2004. În 
toată această perioadă de 20 de ani, s-au înregistrat cei mai scăzuţi 
indicatori de natalitate şi fertilitate din istoria modernă a României. 
Natalitatea ca fenomen demografic a devenit după 1990 un fenomen  de 
mare gravitate şi cu impact socio-economic major pe termen mediu şi lung 
atât la nivelul ţării cât şi al judeţelor.  
        La Recensământul Populației şi al Locuințelor din 2002 populația 
României a fost cu peste 700 mii locuitori mai mică.  Populaţia cunoaşte şi la 
ora actuală un proces de regres accentuat datorat îmbătrânirii, scăderii 
fertilităţii şi migraţiei, fenomene demografice care se pot constata în toate 
ţările dezvoltate. În perspectivă, aceste fenomene vor creşte în intensitate şi 
vor genera efecte multiple în societate.  
       Aşa cum arată datele statistice din ultimii ani, populația ţării precum şi 
cea a județului Alba, a înregistrat o tendință constantă de scădere ca 
rezultat al evoluției nefavorabile a natalității, mortalității şi migrației externe 
după 1990.  
       Datele statistice  înregistrate  la nivelul ţării, judeţului şi al teritoriului studiat, 
la recensămintele populaţiei şi locuinţelor din anul 1992, anul 2002 şi date 
statistice provizorii de la recensământul populaţiei din anul 2011, sunt 
prezentate în următorul tabelul: 
 

 Populaţia 
Anul 1992 

Populaţia 
Anul 2002 

Populaţia 
Anul 2011 

România 22.810.035 21.680.974 21.462.186 
Judeţul Alba 413.919 382.747 327.224 
Total populaţie în localităţile 
din  Valea Mureşului 

161.527 149.213 130.010 

        
        În urma analizei datelor se remarcă  reducerea continuă a populaţiei 
după 1990. Primul recensământ al populaţiei şi locuinţelor din anul 1992 redă 
situaţia de la începutul procesului de tranziţie instalat în România începând 
cu anul 1990. La nivel de ţară se înregistrează o populaţie stabilă de 
22.810.035 locuitori, iar în judeţul Alba o populaţie stabilă de 413.919 locuitori. 
În 1992 populaţia este la cotă maximă şi la nivel de ţară şi la nivel de judeţ.  
       Următorul  recensământ al populaţiei din anul 2002 surprinde o analiză a 
stării  populaţiei după  zece ani de  transformări  social - economice, culturale 
şi politice, transformări radicale ce au avut loc în perioada de tranziţie, cu 
antecedente  în structurile  existente deja din 1992 şi chiar înainte de 1990. 
Rezultatele transformărilor s-au concretizat în reducerea populaţiei stabilă (de 
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reşedinţă)a României înregistrată la recensământul din 2002 de 21.680.974 
locuitori, iar a  judeţului Alba  însuma cifra de 382.747  locuitori.   
       Tendinţa de scădere a populaţiei s-a păstrat datorită valorilor negative 
ale sporului natural, astfel încât la 31decembrie 2008 populaţia României a 
fost estimată la 21,50 milioane persoane, iar în 2010 la 21.462.186  locuitori. 
       Date mai recente emise de INS referitoare la fenomenul demografic 
arată că în luna ianuarie 2012 faţă de luna ianuarie 2011 numărul născuţilor-
vii a fost mai mic cu 145 în luna ianuarie faţă de aceeaşi lună din 2011, iar 
numărul persoanelor care au decedat a fost mai mic cu 580 faţă de luna 
ianuarie 2011. Sporul natural s-a menţinut negativ în luna ianuarie 2012, de 
6689 persoane, ca şi în luna ianuarie 2011, de 7124 persoane. 
        Scăderea populaţiei la nivelul judeţelor se va datora menţinerii unui 
deficit al naşterilor în raport cu numărul deceselor (spor natural negativ), la 
care se va adăuga soldul cumulat al migraţiei interne şi externe.  
        La nivelul judeţului Alba, fenomenul demografic este diferenţiat pe 
categorii de localităţi. În mediul urban rata natalităţii este scăzută, iar 
mortalitatea  înregistrează valori  ridicate, atât în mediul urban cât şi în mediul 
rural. În teritoriul studiat este o situaţie asemănătoare, în localităţile urbane 
precum Alba Iulia, Aiud, Teiuş şi Ocna Mureş, în comunele Sântimbru, 
Blandiana, Lunca Mureşului, Noşlac, Rădeşti şi Săliştea, se înregistrează un 
deficit al naşterilor în raport cu numărul deceselor ce au loc în rândul unei 
populaţii deja îmbătrânite. 
          Procesul de îmbătrânire demografică şi el un fenomen demografic  
negativ, este întâlnit în toate localităţile din teritoriul studiat. Mişcarea 
naturală a populaţiei (natalitate şi mortalitate) înregistrează un sold negativ, 
prin reducerea natalităţii şi o creştere a mortalităţii populaţiei, ca urmare a 
procesului de îmbătrânire instalat la nivelul ţării inclusiv în judeţul Alba. Aici 
procesul de îmbătrânire demografică se manifestă prin creşterea numărului 
de populaţie peste 65 de ani, care înregistrează o pondere de 20 - 25%. În 
general procesul de îmbătrânire demografică afectează 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 înregistra în 2002 
cea mai importantă reducere a tinerilor (11.8 %), tragic este că se menţine.             
         Prognoza Institutului Naţional de Statistică din 2004, anunţa pierderea de 
60.000 de persoane în Judeţul Alba în perioada 2003-2025. Deja s-a ajuns la o 
cifră apropiată, date preluate din presa locală cu referinţă la rezultatele 
provizorii ale recensământului populaţiei din 2011, relevă faptul că populaţia  
judeţului  Alba este cu 55.523 de locuitori mai mică decât cea înregistrată  la 
ultimul recensământ din 2002. În anul 2002 populaţia era de 382.747 de  
persoane, în 2011 populaţia numără 327.224 de persoane. 
        Se încearcă o remediere a situaţiei create prin unele măsuri, care  
aplicate la nivelul fiecărei localităţi, ar avea ca rezultat atragerea populaţiei 
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spre oraşele şi comunele atractive, din punct de vedere al infrastructurii 
edilitare, economice, sociale, de sănătate, educative şi culturale, etc. 
        Măsurile cu privire la crearea de locuri de muncă prin diversificarea 
activităţilor economice din comunele Ciugud, Sântimbru şi oraşul Teiuş, pot 
atrage populaţia tânără, aceştia urmând a se stabili în aceste localităţi. Şi în 
municipiul Alba Iulia a cărei populaţie este îmbătrânită, avem nevoie de 
proiecte noi, care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă 
pentru tineri, în speranţa ca ei să rămână ,,acasă”. 
         Procesul de feminizare al populaţiei a devenit un fenomen negativ la 
nivelul întregii ţări. În ultimii ani numărul femeilor a înregistrat valori mai mari 
decât cel al bărbaţilor, excepţie făcând doar câteva localităţi din teritoriul  
studiat printre care amintim; Blandiana, Lunca Mureşului, Mihalţ, Noşlac, 
Rădeşti, Săliştea şi Sântimbru. Redăm mai jos datele privind structura pe sexe 
a populaţiei din teritoriul studiat. 
 
Populaţia din ,,Valea Mureşului” – 1Ianuarie 2010. 
 Total populaţie în 

teritoriu ian. 2010 
Masculin Feminin 

 
România 21.462.186 10.451.093 11.011.093 
Judeţul Alba 373.134 184.186 188.948 
Alba Iulia 68.450 32.358 36.092 
Aiud 25.995 12.776 13.219 
Ocna Mureş 15.063 7.404 7.659 
Teiuş 7.458 3.675 3.783 
Blandiana 1.065 558 507 
Ciugud 2.817 1.382 1.435 
L. Mureşului 2.504 1.266 1.235 
Mihalţ 3.429 1.754 1.679 
Mirăslău 2.196 1.097 1.099 
Noşlac 1.808 929 879 
Rădeşti 1.311 678 633 
Săliştea 2.299 1.169 1.130 
Sântimbru 2.981 1.498 1.483 
Şibot 2.476 1.241 1.235 
Unirea 5.86 2.557 2.629 
Vinţu de Jos 5.388 2.639 2.749 
Total 150.426 72.980 77.446 

 Se remarcă din tabelul de mai sus că în populaţia totală din teritoriu, 
numărul femeilor este mai mare cu 4466 persoane decât cel al bărbaţilor, 
procesul de feminizare fiind în cea mai mare parte instalat, în populaţia 
localităţilor ce alcătuiesc teritoriul studiat,,Valea Mureşului”. 
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       În anul 2011 a avut loc Recensământul populaţiei şi locuinţelor, însă nu 
deţinem datele necesare pentru a vedea dacă procesul de feminizare se 
menţine, sau nu, în populaţia din teritoriu. Datele pe care le deţinem sunt 
provizorii şi se referă doar la totalul populaţiei. În urma analizei datelor 
provizorii emise de Institutul Naţional de Statistică, se observă reducerea 
populaţiei cu 20.416 persoane faţă de anul 2010, date pe care le redăm în 
tabelul următor. 
 
Populaţia din „Valea Mureşului” – Date statistice anul 2010 şi date          
provizorii – Recensământ 2011 

 Total populaţie în 
anul    2010 

Total populaţie în 
anul   2011 

România 21.462.186  
Judeţul Alba 373.134 327.224 
Alba Iulia 68.450 58.681 
Aiud 25.995 22.495 
Ocna Mureş 15.063 12.377 
Teiuş 7.458 6.421 
Blandiana 1.065 879 
Ciugud 2.817 3.018 
L. Mureşului 2.504 2.359 
Mihalţ 3.429 2.986 
Mirăslău 2.196 1.906 
Noşlac 1.808 1.588 
Rădeşti 1.311 1.165 
Săliştea 2.299 2.107 
Sântimbru 2.981 2.669 
Şibot 2.476 2.157 
Unirea 5.86 4.574 
Vinţu de Jos 5.388 4.628 
Total populaţie în 
teritoriul studiat 

150.426 130.010 

 
Reducerea segregării sociale; 
          
         Pentru  reducerea  segregării sociale, la nivelul componentelor teritoriale 
urbane şi rurale a  judeţului Alba, este nevoie de o evaluare a problemelor 
economice şi sociale ce afectează  într-un mod sau altul,  întreaga  populaţie 
din aceste teritorii.  
      Decalajul economic declanşat odată cu trecerea la economia de piaţă 
şi numeroasele  restructurări din acest domeniu precum și actuala criză, au 
produs multiple probleme sociale care au condus la accentuarea segregării 
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sociale. Decalajul economic existent la nivelul localităţilor determină încă 
mari diferenţe între populaţia din mediul urban şi cea din mediul rural. Prin 
lansarea unor proiecte la nivelul comunelor şi oraşelor, se încearcă o 
reducere a acestora în diferite domenii de activitate, însă cu rezultate 
minore.    
     Şomajul fenomen antropic,  un adevărat flagel care s-a instalat odată cu 
transformările socio-economice de după 1990 accentuat de actuala criză, 
este una dintre problemele care marchează viaţa socială contribuind la 
segregarea socială. Din anul 1990 când au demarat transformările spre 
economia de piaţă, şomajul a afectat populaţia  implicată în activitatea 
marilor centre industriale (oraşe) dar şi populaţia din împrejurimile acestora 
(sate). Prin restructurarea marilor coloşi industriali s-au desfiinţat şi s-au pierdut 
multe locuri de muncă, mulţi dintre cei care au avut loc de muncă au intrat 
în rândul şomerilor, realitate cu care s-a confruntat şi populaţia din teritoriul 
studiat de aproximativ 20 de ani. Datele emise de Direcţia Regională de 
statistică Alba scoate în evidenţă faptul că lipsa activităţilor economice 
indiferent de domeniu, îngroaşă numărul şomerilor în fiecare lună.  
        Numărul şomerilor  înregistraţi  la sfârşitul  lui decembrie 2011 în judeţul 
Alba a fost de 13.228 persoane (reprezentând 2,9% din şomerii înregistraţi pe 
total ţară), mai mare cu 773 persoane (+6,2%) faţă de luna anterioară şi cu 
4.278 persoane (-24,4%) mai mic comparativ cu decembrie 2010. Femeile 
reprezentau 44,3% din totalul şomerilor. 72,1% din şomerii înregistraţi erau 
absolvenţi ai  învăţământului  primar, gimnazial şi profesional, 21,4% persoane 
cu studii liceale şi postliceale şi 6,5% persoane cu studii superioare. 
        Cei mai mulţi şomeri  înregistraţi  în decembrie 2011 la AJOFM Alba au 
fost în oraşele: Alba Iulia(1.331 persoane), Aiud (638 persoane), Ocna Mureş 
(429 persoane). Comunele cu cel mai mare număr de şomeri înregistraţi sunt: 
Sântimbru, Mihalţ, Unirea şi Rădeşti. 
        Valori mici ale şomajului au fost înregistrate în comunele Ciugud (2,2) şi 
Vinţu de Jos (2,3).  
 
 Reducerea decalajului de calitate a vieții între mediul urban și mediul rural. 
  
         Calitatea vieţii populaţiei unei zone, a unei localităţi, depinde de gradul 
de dotare și dezvoltare al  infrastructurii tehnico - edilitare, economice, 
sociale, de sănătate, educative şi culturale de care dispune. Un grad de 
dezvoltare ridicat la nivelul unei localităţi  micşorează  decalajul dintre 
calitatea vieţii populaţiei din mediul urban şi cea din mediul rural.  
         Se impune îmbunătățirea nivelului de echipare edilitară în toată zona 
(alimentare cu gaze naturale, apă, canalizare, alimentarea cu energie 
electrică  
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INFRASTRUCTURILE TEHNICE 
 
 

 
Cea mai mare parte a localităților din teritoriul studiat beneficiază de 
infrastructură care necesită în mare parte reabilitare/modernizare/extindere. 
 
GOSPODĂRIREA APELOR 
 
Asigurarea unei bune echipări hidro-edilitare a localităților 
 



PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL VALEA MUREȘULUI, JUDEȚUL ALBA 
 

VOLUMUL II 
ETAPA II - REGLEMENTĂRI, DEZVOLTARE - PROPUNERI 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copyright  2012 - MANCOM CENTRU S.R.L. , PROIECT ALBA S.A. - Pagina nr..31 

 
 

 

 Principala aducțiune de apă tratată care străbate, urmărind cursul 
râului Mureș, aproape întreg teritoriu asigură premizele unei bune echipări 
hidro - edilitare a localităților. Avem  exemple de oraşe şi comune echiparea 
hidro-edilitară,  în  mare parte este realizată s-au în stadiul de execuţie cu 
termen 2012 ( în oraşul Ocna Mureş în Micoşlaca şi Cisteiu de Mureş, în oraşul 
Teiuş cu Beldiu, Căpud şi Peţelca, comunele Săliştea cu Tărtăria, Sântimbru  
cu Totoi, Dumitra, Galtiu şi Coşlariu, comunele Vinţu de Jos, Şibot, Blandiana, 
etc.).  
 

 
 
Asigurarea necesarului de apă pentru diverși consumatori 
 
 Prin finalizarea lucrărilor de reabilitare/realizare a sistemelor de 
alimentare cu apă care sunt finanțate și în lucru se va asigura necesarul de 
apă pentru diverși consumatori. 
 
AMENAJĂRI PENTRU AGRICULTURĂ 
 
Completarea necesarului de lucrări pentru agricultură 
 
           Din punct de vedere economic zona de luncă a Mureşului are mari 
avantaje economice. Agricultura alături de ramurile industriale, se poate 
dezvolta în cele mai bune condiţii, aici existând cele mai întinse suprafeţe 
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agricole ale judeţului. Există şi unele dezavantaje când suprafeţele agricole 
din teritoriul apropiat râului  Mureş  şi afluenţilor principali sunt supuse  
inundaţiilor, acestea provocând mari pagube materiale localităţilor aflate în 
zona inundabilă. Unele localităţi au fost protejate într-o oarecare măsură prin 
construirea unor diguri de apărare, însă sunt multe  localităţi ale căror terenuri 
sunt afectate de revărsarea Mureşului şi a afluenţilor săi. Printre localităţile 
afectate de inundaţii sunt cele unde nu au fost construite diguri de apărare 
sau cele construite nu fac faţă inundaţiilor, cum sunt cele de la:  Beldiu, Teiuş, 
Mihalţ, Coşlariu, Galtiu, Sântimbru, Totoi, Alba Iulia, Teleac, Ciugud, Vurpăr, 
Mereteu. Sunt localităţi care au în derulare lucrări de amenajare şi 
regularizare a Văii Mureşului şi afluenţilor săi, cum sunt cele de la şi la Mihalţ a 
râului Târnava. 

 Se propun regularizări și consolidări de maluri la NOȘLAC, UNIREA, 
CIUGUD. 
 
REȚELE DE TELECOMUNICAȚII 
 
 Dezvoltarea și modernizarea rețelei existente 
 
Strategia dezvoltarii sectorului de telecomunicatţi are urmatoarele obiective :  
 infiinţarea de noi telecentre sătesti (doua telefoane, doua calculatoare 

legate la Internet şi un aparat fax) pentru comunităţile izolate; 
 conectarea la Internet  de mare viteza a școlilor, institutelor de cercetare, 

bibliotecilor, muzeelor; 
 stimularea cererii pentru serviciile de telecomunicaţii prin încurajarea 

dezvoltării infrastrcturii în bandă largă şi a aplicaţiilor societăţii 
informaţionale; 

 crearea şi extinderea de către operatorii alternativi a unor reţele de 
acces la utilizatorii finali, în scopul evitării interconectărilor cu reţeaua 
Romtelecom; 

 înfiinţarea de telecentre (info-chioşcuri) în zonele cu probleme majore de 
restructurare prin care să fie posibil accesul public la internet prin 
conexiuni broadband. 

 
REȚELE ENERGETICE 
 
Dezvoltarea și modernizarea rețelei existente 
 
OPERAŢIUNI  NECESARE  ÎN  INFRASTRUCTURA  DE  ENERGIE  ELECTRICĂ 
 
1. Lucrări de reparaţii ale  instalaţiilor existente: 
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a) Reparaţiile în reţelele de distribuţie de 110 KW,  
b) Reparaţiile în reţelele de distribuţie la medie tensiune 
c) Reparaţiile în reţelele de distribuţie la joasă  tensiune,  
 
2. Lucrări de modernizare ale instalaţiilor existente: 
a) Modernizările în reţelele de 110 kV,  
b) Modernizarile în retelele de medie tensiune şi joasă tensiune. 
 
REŢELE  DE  TRANSPORT 
 C.N. Transelectrica S.A are în vedere un volum important de lucrări de 
investiţii realizate cu scopul de a ridica şi menţine calitatea serviciului de 
transport la standardele impuse de piaţa europeană de energie electrică şi 
pentru a valorifica oportunităţile de afaceri de pe piaţa internă şi regională. 
 
REŢELE  DE  DISTRIBUŢIE  
Se urmăresc obiectivele: 

1) Creşterea gradului de siguranţă în alimentarea consumatorilor, 
2) Reducerea consumului propriu tehnologic [CPT], 
3)      Dezvoltarea SCADA şi a Sistemelor de Automatizare a Distribuţiei [SAD], 
4)     Dezvoltarea sistemelor de telegestiune şi transmitere la distanţă a 
informaţiilor înmagazinate în echipamentele de măsurare, utilizând ca 
suport, inclusiv caăle de alimentare cu energie electrică. 
5)     Electrificarea rurală. 

În ceea ce priveşte activitatea de electrificare, mai sunt de racordat la 
sistemul de distribuţie localităţi rurale izolate, catune, aflate în general în 
comune, nelocuite permanent sau în care trăiesc comunităţi sărace. La 
acestea se adaugă şi construcţiile pe care le ridică noii deţinători de terenuri, 
dintre care unele sunt izolate, ceea ce contribuie permanent la creşterea 
volumului de lucrări pentru electrificare.  
 

 Judeţul Alba este interesat să-şi diversifice sursele de aprovizionare cu 
energie. Vor fi încurajate investiţiile în energii regenerabile şi în tehnologii cu 
consum redus de energie: 
 Sprijinirea investiţiilor în instalaţiile şi echipamentele din întreprinderi în 

vederea îmbunătăţirii eficientei energetice, care sa conducă la 
economisirea de energie 

 Susţinerea realizării de investiţii în noi capacităţi de producere a energiei 
electrice şi termice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: 
eoliene, hidroenergetice (numai capacităţi mici), solare, a biomasei, Bio-
carburanților.  

 
REȚELE DE TRANSPORT 
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  Cele mai aglomerate tronsoane de circulație sunt DN7-E68 și DN1-E81. 
Pentru rezolvarea corespunzătoare a circulației, obiectivele majore propuse 
sunt TRONSONUL DE AUTOSTRADĂ SIBIU - DEVA (în curs de execuție) și 
realizarea DRUMULUI EXPRES SEBEȘ - TURDA care include și realizarea  arterei 
ocolitoare AIUD. 
 În general drumurile județene permit o bună circulaţie, cu excepţia unor 
zone unde nu s-a reuşit să se rezolve integral problema legată de elementele 
geometrice necorespunzătoare.  
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 Drumurile comunale în marea lor majoritate oferă condiţii de circulaţie 
acceptabile. Sunt semnalate  lipsa acostamentelor, a şanţurilor, a lucrărilor 
de artă (ziduri de sprijin, poduri, podeţe), precum şi lipsa întreţinerii curente a 
celor existente. 
 Este necesară dezvoltarea și modernizarea rețelei existente și construirea 
de două noi poduri la NOȘLAC și BLANDIANA - ȘIBOT. 
 Se impune de asemenea dezvoltarea transportului public. 
 
 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 Mureşului canalizează cea mai importantă 
arteră feroviară a judeţului - linia dublă electrificată Braşov - Mediaş - Teiuş - 
Războieni - Cluj, pe teritoriul studiat având lungimea de 80 km. O altă arteră 
traversează zona - linia Braşov - Sibiu - Vinţu de Jos - Simeria, această linie fiind 
dublă electrificată pe sectorul Simeria - Vinţu de Jos. Municipiul Alba Iulia este 
legat de întregul sistem feroviar al ţării prin calea ferată dublă electrificată 
Teiuş - Vinţu de Jos, în lungime de 29 km. 
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STRUCTURA ACTIVITATILOR ȘI ZONIFICAREA TERITORIULUI 
 

 
 
ACTIVITĂȚI ECONOMICE 
 
Dezvoltări de noi funcțiuni economice pe baza potențialului endogen, cu 
accent pe turism, servicii, surse de energie neconvenţională, menţinerea 
activităţilor economice existente 
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 Arealul studiului de faţă este inclus în aria cu cel mai ridicat nivel de 
dezvoltare în cadrul teritoriului judeţean. Este apreciat ca fiind „cea mai 
favorizată arie” caracterizată prin activităţi economice complexe, localizate 
cu precădere în centrele urbane dar şi în unele localităţi rurale, precum 
Sântimbru.  
          Localităţile administrative ce se găsesc în teritoriul străbătut de valea 
Mureşului au un potenţial endogen deosebit, oferind posibilitatea  dezvoltării 
celor mai importante activităţi economice cum sunt cele industriale, agricole, 
de transport şi servicii. Importante activităţi sunt în sectorul agricol, agricultura 
beneficiind de cele mai fertile terenuri ale judeţului. 
          La fel ca în întreaga ţară este nevoie de accentuarea atenţiei pentru 
sectoarele agricole. Judeţul Alba în zona studiată are un sector de producție 
agricolă dezvoltat, amintind doar activitatea de nivel naţional ,,TRASAVIA” și 
"ELIT", centrele viticole Alba Iulia, Aiud, Mihalţ şi Sântimbru, pomicultură din 
localităţile; Teiuş, Aiud, Blandiana, Vinţu de Jos.  
        În zona Noșlac, Unirea, Rădești, ţărmului cu nisipuri dintre Beldiu şi Teiuş 
sunt posibilităţi de dezvoltare pentru piscicultură, la fel şi la Sântimbru, Teleac 
în Comuna Ciugud și Vințu de Jos.  
 În comuna Blandiana se poate dezvolta apicultura și turismul de 
vânătoare. 
        În comuna Mihalţ zona dintre Târnavă şi Mureş o valoroasă zonă a 
legumiculturii, care înainte de anul 1990 a fost o fermă legumicolă dotată cu 
sisteme de irigaţii, cu solarii, cu posibilitatea aprovizionării cu legume a zonei 
Apusenilor, distrusă după 1990, ar putea fi reactivată în condiţiile actuale şi 
redată agriculturii, legumiculturii, pentru consumul intern sau chiar exportului.      
Tot în această zonă din comuna Mihalţ  în amonte  pe valea  Mureşului, înspre 
Zărieş există posibilitatea amenajării unei zone de agrement.       
       Activitatea industrială are o arie mare de dezvoltare cu posibilităţi de 
extindere în centrele industriale de la Aiud, Ocna Mureş şi Alba Iulia. La 
Mirăslău se poate dezvolta un parc industrial în zona cuprinsă între DN şi 
calea ferată, iar la Decea un parc eolian pe o suprafaţă de 25 hectare.  
       Activităţile industriei mici şi mijlocii sunt cuprinse, se găsesc în toate 
comunele teritoriului cu potenţial de extindere. 
        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 
al localităţilor, însă potenţialul turistic este insuficient exploatat.  
       În acest teritoriu, turismul istoric este cel mai bine dezvoltat, Alba Iulia este 
cel mai important centru istoric al judeţului Alba dar şi al României. Şi oraşul 
Aiud poate contribui la dezvoltarea turismului, mai ales că este aşezat pe cel 
mai important drum naţional DN1. 
 
Propuneri de valorificare a dotării tehnice și materiale disponibile 
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       Există în toate localităţile cuprinse în Valea Mureşului posibilităţi de 
dezvoltare şi valorificare a patrimoniului rural, a produselor locale, de 
exploatare a văii Mureşului, toate contribuind la dezvoltarea durabilă a 
teritoriului. 
  
ZONIFICAREA TERITORIULUI 
 
Zonarea terenului agricol în raport cu condițiile pedoclimatice și cerințele 
pieței 
 
 1. ZONE CU TERENURI AGRICOLE DE FERTILITATE MEDIE ȘI REDUSĂ 
(CLASELE IV ȘI VI) CU PRETABILITATE SCĂZUTĂ, CU PROFIL CEREALIER, PLANTE 
TEHNICE ȘI ZOOTEHNIC ÎN CARE PREDOMINĂ EXPLOATAȚIILE AGRICOLE MICI 
deosebit de favorabile pentru culturi intensive - cereale, legume, plante 
tehnice și creșterea animalelor - bovine și ovine - insuficient valorificate  sunt 
la Lunca Mureșului, Unirea, Mirăslău, Aiud, Rădești, Mihalț, Alba Iulia, Ciugud, 
Vințu de Jos, Blandiana. 
 2. ZONE AGRICOLE DE CALITATE PEDOLOGICĂ REDUSĂ, CU MARI 
SUPRAFEȚE DE PĂȘUNI ȘI FÂNEȚE (CLASELE III, IV, V)  favorabile pentru culturi 
de cereale, plante tehnice, cartofi, pomicole și creșterea animalelor - bovine 
și ovine - insuficient valorificate  sunt la Noșlac, Unirea, Aiud, Teiuș, Șibot, 
Săliștea. 
 
Zonarea teritoriului silvic 
 
 ZONE CU PĂDURI AVÂND FUNCȚII DE PRODUCȚIE ȘI PROTECȚIE sunt la 
Unirea, Aiud, Sântimbru, Alba Iulia, Blandiana, Șibot, Săliștea. 
 Zone silvo - pastorale întâlnim în Blandiana, Săliștea. 
 
Propuneri pentru rezolvarea situațiilor conflictuale 
 
 Prin valorificarea poziţiei favorabile în raport cu principalele căi de 
comunicaţie transregionale şi naţionale, canalizarea fluxurilor pe principalele 
tipuri de căi de comunicaţie în arealul studiat (traseul autostrăzii europene,al 
căii rapide și al unei căi ferate de mare viteză)  Alba Iulia, situată la periferia 
zonei de influenţă a metropolei regionale Cluj Napoca, poate valorifica 
amenajările privind infrastructura la nivel macroteritorial. Avantajele de care 
dispune municipiul Alba Iulia se referă la poziţia geografică avantajoasă şi 
semnificaţia istorică şi culturală, care reprezintă elemente favorabile în 
impulsionarea activităţilor generatoare chiar de funcţii interjudeţene.   
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 Coridorul economic interjudeţean Arad – Deva – Alba Iulia – Aiud – Cluj 
Napoca definit în Strategia Judeţului urmează cursul Mureşului pe teritoriul 
judeţului Alba (Strategia Judeţeană Alba Dezvoltare Teritorială, pag. 60). 
Dezvoltarea activităţilor economice de-a lungul acestei axe importante, 
inclusiv a activităţilor turistice, ascunde adesea şi conflicte de utilizare. În 
trecut, o economie competitivă a ţinut doar rareori cont de aspectele 
protecţiei mediului. Astăzi sunt instituite etaloane mai dure, a căror respectare 
trebuie controlată şi prin intermediul unor mecanisme corespunzătoare. 
Aceste aspecte importante vor fi avute în vedere la elaborarea 
reglementărilor 
 Pentru implementare va fi propus un portofoliu de proiecte, cu 
repartizarea lor aferentă la obiective, politici şi programe. Într-un plan 
temporal vor fi formulate priorităţi.  
 
 
ZONE PROTEJATE - TURISM 
        
 
Zone protejate naturale 
 
Zonele de patrimoniu natural care un regim special de monitorizare și 
protecție: 
 SPA - 2 - arie de protecție specială avifaunistică munții Trascăului în 

vestul Aiudului și Mirăslăului; 
 SCI - arii de interes special pentru conservare: 

- 5 ROSCI0147 pădurea de stejar pufos de la MIRĂSLĂU; 
- 6 ROSCI0004 BĂGĂU 

 
Zone protejate cu valoare arhitecturală, arheologică, istorică, peisaje 
culturale 
 
 Necesită reabilitare, protecție și conservare toate valorile de 
patrimoniu cuprinse in LMI2010 precum și cele cuprinse în PLANUL DE 
AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL  - ANEXA 3. 
 
 
Valorificarea zonelor protejate naturale, cu valoare arhitecturală, 
arheologică, istorică, peisaje culturale 
 
 Zona declarata prin Legea nr.344/2001 de interes național în care vor fi 
efectuate lucrări de restaurare, consolidare, conservare și punere în valoare 
a monumentelor istorice, respectiv de reabilitare a construcțiilor, 
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echipamentelor și infrastructurii, precum și dezvoltării de noi funcțiuni 
economice pe baza potențialului propriu cu accent pe turism și servicii se 
află pe axa Alba Iulia, Sântimbru, Teiuș, Aiud. 
 Elementele de unicitate ale peisajului cultural Valea Mureșului vor fi 
utilizate pentru dezvoltarea activităților turistice și de agrement.  Se impune 
diversificarea ofertelor turistice, gândirea unor trasee pentru turiști: 
 traseele monumentelor arhitecturale și istorice Alba Iulia - Aiud; 
 traseele monumentelor naturale. 
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ANALIZA SWOT 
  
  
 Analiza SWOT reprezintă suportul în definirea strategiei de dezvoltare 
spaţială ca parte componentă a P.A.T.Z. VALEA MUREŞULUI, a priorităţilor 
pentru programe/proiecte. Structura analizei este în concordanţă cu scopul 
investigării teritoriului supus cercetării prin strategiile importante ale Uniunii 
Europene:  
(1). Strategia Lisabona; 
(2). Strategia Goteborg;  
(3). Coeziunea teritorială: Cadrul ESPON.  
 
 Am considerat ca ipoteză de lucru, că zona Văii Mureşului în judeţul 
Alba poate atinge o strategie de dezvoltare durabilă, echilibrată teritorial, 
prin managementul mediului antropic în contextul mediului natural, asigurând 
următoarele condiţii: 

1. Durabilitatea infrastructurii economice şi a resurselor naturale; 
2. Durabilitatea infrastructurii pentru o economie informaţională/a 
cunoaşterii;  
3. Durabilitatea infrastructurii în domeniul cercetării şi inovării; 
4. Condiţiile Strategiei Goteborg. 

 Pentru cercetarea condiţiei 1 am avut în vedere durabilitatea cadrului 
natural, durabilitatea cadrului social şi a capitalului uman, patrimoniul 
economic, condiţiile de creştere echilibrată a teritoriului, precum şi 
infrastructura de transport, energie şi resurse naturale (apă, peisaj, etc.).  
 Pentru cercetarea condiţiei 2 a fost analizată infrastructura de 
informare şi de cunoaştere, reţeaua de educaţie precum şi capitalul uman. 
  Pentru cercetarea condiţiei 3, a fost analizată infrastructura de 
cercetare şi a reţelelor de comunicare. 
  Pentru cercetarea condiţiei 4, au fost investigate demografia şi 
migraţia, sănătatea publică, excluderea socială precum şi riscurile naturale şi 
formele de energie alternativă existente la momentul analizei.  
 
 Informaţiile au fost introduse în matricea SWOT pe următoarele 
categorii: 
1. Mediu natural, resurse şi riscuri   
2. Structura teritorială 
3. Accesibilitate şi mobilitate 
4. Dezvoltare, competitivitate şi inovare 
5. Resurse umane 
6. Calitatea vieţii 
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1. Mediu natural, resurse şi riscuri 

 
Puncte tari 
- Natura bogată, variată şi resurse culturale  
- Existenţa obiectivelor turistice naturale şi antropice 
- Teritorii cu statut de zone naturale protejate – NATURA 2000 
- Potenţial turistic balnear 
- Resurse abundente (ex. apă)  
 
Puncte slabe 
- Poluarea solului şi a apelor 
- Depozitarea incorectă a deşeurilor 
- Lipsa de forme reciclabile a deşeurilor 
- Contradicţii în folosirea durabilă a resurselor  
- Riscuri în anumite zone (inundaţii, poluare a terenului, a apei subterane, 
surpări) 
- Procese de sufoziune datorate exploataţilor de sare 
- Slaba informare/responsabilizare a populaţiei cu privire la măsurile de 
protecţie a mediului 
- Pondere mare a suprafeţelor de teren cu randament agricol scăzut  
 
Oportunităţi 
- Valorificarea patrimoniului natural şi cultural 
- Valorificarea potenţialului balnear 
- Valorificarea corespunzătoare a resurselor minerale 
- Dezvoltarea şi valorificarea fondului piscicol şi de vânătoare 
- Practicarea unei agriculturi ecologice 
- Dezvoltarea de forme de energie alternativă 
- Utilizarea avantajului peisagistic 
- Utilizarea mediului intact ca şi element de unicitate 
- Utilizarea în scop economic a avantajelor oferite de natură (ex. energia 
regenerabilă) 
- Creşterea gradului de conştientizare cu privire la protecţia mediului şi a 
naturii 
 
Pericole 
- Poluarea apei şi solului din activităţi economice  
- Reducerea fondului piscicol şi de vânătoare 
- Reducerea diversităţii şi a caracterului rural în zone periurbane ca urmare a 
poluării mediului 
- Presiune sau folosire ineficientă a resurselor  
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- Schimbări de mediu (inundaţii, eroziuni de maluri, surpări, incendii în păduri) 
- Exploatarea intensivă a terenurilor agricole – monoculturi (ex. biomasă) 
- Amplificarea efectelor ca urmare a schimbărilor climatice (secetă, eroziune, 
etc.) 
 
 
2. Structura teritorială  

 
Puncte tari 
- Amplasare centrală în context teritorial judeţean, al bazinului hidrografic al 
râului Mureş şi naţional 
- Iniţiative privind colaborarea între localităţi 
- Municipii şi oraşe compacte, cu tradiţie culturală şi economică 
- Pădurea şi apa reprezintă un real potenţial pentru turism şi agrement 
 
Puncte slabe 
- Disparităţi între zonele de nord, centrale şi de sud  
- Disparităţi între zonele rurale (zone turistice, zone izolate) 
- Spor demografic negativ  
- Infrastructura necorespunzătoare (rutieră, utilităţi, turistică) 
- Resurse bugetare insuficiente 
- Localităţi monoindustriale 
- Poziţie periferică a Văii Mureşului faţă de traseele tradiţionale ale turiştilor şi 
faţă de traficul de tranzit 
 
Oportunităţi 
- Realizarea şi implementarea de strategii de dezvoltare locală 
- Realizarea de parteneriate între unităţi administrativ teritoriale  
- Dezvoltarea unor reţele zonale (transport regional, IT&C) 
- Programe de finanţare in domeniul infrastructurii 
 
Pericole 
- Creşterea disparităţilor urban-rural 
- Disparităţi în ierarhia urbană  
- Polarizarea urbană în favoarea zonei de centru şi sud  
- Introducerea unor comune/sate în circuitul economic cu valoare adăugată 
- Creşterea suburbanizării în defavoare mediului şi a calităţii vieţii 
- Migrarea populaţiei tinere 
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3. Accesibilitate şi mobilitate 

 
Puncte tari  
- Localizare în partea centrală a judeţului Alba şi a României  
- Aşezare geografică avantajoasă 
- Existenţa principalei reţele de CF şi rutiere naţionale în lungul râului 
constituind împreună coloana vertebrală a judeţului şi separând/legând 
două zone cu tipologie  total diferită (luncă, podiş de cea montană). 
 
Puncte slabe 
- Accesibilitatea neuniformă la scara teritoriului 
- Legătura dintre zonele urbane majore cu cele rurale subdezvoltate 
- Infrastructură rutieră necorespunzătoare  
- Infrastructură feroviară necorespunzătoare  
- Poluarea din trafic în zone urbane 
- Impactul transportului de marfă în zonele de tranzit 
 
Oportunităţi  
- Conectarea la coridoarele trans-europene TEN prin autostradă şi calea 
rapidă 
- Surse şi programe de finanţare 
 
Pericole 
- Creşterea traficului în zona tronsonului de autostradă şi cale rapidă cu 
impact negativ asupra mediului 
 
 
 
4. Dezvoltare, competitivitate şi inovare 

 
Puncte tari 
- Reţele de oraşe existente prin asocieri între unităţi administrativ teritoriale 
inclusiv Consiliul Judeţean  
- Protejarea mediului natural ca factor cheie în localizare de afaceri 
- Culturi productive specifice în agricultură 
- Universităţi şi reţea de ONG-uri ca resurse în crearea unui climat propice 
cercetării şi inovării  
- Existenţa forţei de muncă calificate  
- Agricultură şi silvicultură competitivă 
 
Puncte slabe 
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- Motoare urbane ale dezvoltării în fază de formare 
- Slăbiciuni în sectorul economic primar şi secundar cauzat de lipsa de 
marketing şi resurse umane 
- Disparităţi teritoriale  
- Impact negativ asupra mediului generat de activităţile miniere dezvoltate 
anterior 
- Emigrare temporară sau definitivă a forţei de muncă 
- Sprijin redus pentru întreprinzătorii locali, capital propriu redus al 
întreprinzătorilor 
- Infrastructură locală deficitară 
- Lipsa spaţiilor de depozitare pentru produsele agricole, nivel scăzut de 
prelucrare şi promovare a produselor regionale (inclusiv managementul 
calităţii) 
- Lipsa unui Marketing unitar 
 
Oportunităţi 
- Dezvoltarea de reţele de cooperare în domeniul produselor alimentare şi 
comercializării 
- Dezvoltarea formelor de inovare în special prin parteneriate public-privat, 
cluster, etc.  
- Diversificarea turismului prin dezvoltarea agro-turismului şi a turismului de nişă 
- Specializare către eco-agricultură  
- Creşterea ponderii agriculturii ecologice 
- Programe si politici de încurajare pentru produse ecologice locale 
- Dezvoltarea unor poli regionali  
- Utilizarea energiilor regenerabile 
- Potenţial de valoare adăugată în agricultură şi silvicultură, în turism, în 
prelucrarea produselor regionale, biotehnologie 
- Comunicare şi cooperare între sectoarele economice (ex. promovarea 
directă a produselor regionale în contextul dezvoltării turismului, utilizarea 
energiilor regenerabile) 
- Dezvoltarea unui management regional al calităţii  
- Promovarea meşteşugului şi comerţului regional 
- Prelucrarea de produse ecologice şi convenţionale conform cererii existente 
 
Pericole 
- Competiţia cu piaţa europeană (agricultură, industrie şi turism) 
- Competiţia dintre minerit şi mediu  
- Desfiinţarea industriei de prelucrare a sării. 
- Lipsa forţei de muncă calificate 
- Pierderea atractivităţii datorită monoculturilor 
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5. Resurse umane 
 
Puncte tari 
- Dorinţa de muncă a populaţiei 
- Calificare profesională de bună calitate în agricultură şi silvicultură 
-  Oameni motivaţi, iniţiatori de idei 
- Nivel ridicat de competenţă în domenii precum comerţ şi industrie 
 

Puncte slabe 
- Şomaj ridicat şi lipsa locurilor de muncă, în special în mediul rural 
- Oferte insuficiente de ocupare în special pentru femei şi tineri 
- Migrarea tinerilor şi a persoanelor bine calificate, îmbătrânirea populaţiei  
- Scăderea numărului de actori locali activi şi creativi 
- Deficienţe în comunicare şi cooperare 
- Număr mare de persoane necalificate 
 
Oportunităţi 
- Disponibilitatea forţei de muncă pentru flexibilitate şi mobilitate   
- Oferte suplimentare de educaţie şi formare pentru persoanele necalificate  
- Dezvoltarea serviciilor sociale şi de sănătate  
- Implicarea şi mai mult a populaţiei în procesele de luare a unor decizii  
- Cooperare strânsă între mediul economic şi şcoală, revitalizarea tradiţiilor în 
domeniul educaţiei şi formării profesionale 
- Stimularea tinerilor în vederea determinării acestora de a rămâne 
(achiziţionarea de locuinţe, sprijinirea tinerilor fermieri, etc.) 
 
Pericole 
- Stoparea tendinţelor negative de evoluţie a populaţiei  
- Număr ridicat al persoanelor necalificate ca urmare a migraţiei 
- Creşterea gradului de demotivare al populaţiei datorită lipsei perspectivelor 
de viitor 
- Rata ridicată a şomajului promovează imaginea de „nemodern şi inflexibil”  
- Pericol de pierdere a identităţii populaţiei față de locul în care trăieşte 
 
 
6. Calitatea vieţii 
 
Puncte tari 
- Diversitate naturală, monumente, patrimoniu cultural şi arhitectură tipică 
zonei  
- Patrimoniu cultural specific regional (obiceiuri, tradiţii, meşteşug, muzică, 
limbaj)  
- Identitate locală 
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- Apropierea de natură, zone rezidenţiale liniştite 
- Numeroase oportunităţi de recreere 
 
Puncte slabe 
- Parţial, drumuri lungi de parcurs către diverse instituţii (educaţie superioară, 
sedii ale unor diverse instituţii administrative, etc.) 
- Parţial, număr insuficient de legături de transport public în comun  
- Puţine oportunităţi de angajare 
- Disponibilitate redusă de capital în gospodăriile private şi administraţia 
publică locală  
- Nivel scăzut al puterii de cumpărare 
- Locuinţe şi spaţii abandonate respectiv, degradarea clădirilor 
 
Oportunităţi 
- Influenţa pozitivă a peisajului cultural, a bogăţiei naturii şi a arhitecturii 
specifice asupra imaginii Văii Mureşului şi a localităţilor 
- Spaţii/Zone atractive pentru case de vacanţă 
- Dezvoltarea unei conştiinţe privind identitatea regională 
- Creşterea calităţii vieţii în localităţile din mediul rural (ex. comunicaţii, 
mobilitate, oferte socio-culturale, etc.) 
 
Pericole 
- Pierderea atractivităţii arhitecturale, tipic regionale, a localităţilor ca 
urmare a elementelor şi metodelor moderne utilizate în domeniul 
construcţiilor   
- Cerere aflată în scădere în domeniile social, cultură şi infrastructură  
- Scăderea ofertelor socio-culturale şi infrastructurale datorită viabilităţii 
precare a mediului economic 
- Scăderea populaţiei şi a puterii de cumpărare 
 
 
Concluzii generale a analizei 

Dezvoltarea socio – economică a zonei studiate se poate realiza prin 
utilizarea eficientă a resurselor naturale, turistice, culturale, fizice şi umane şi 
prin respectarea principiilor dezvoltării durabile care să aibă ca rezultate 
creşterea standardului de viaţă al locuitorilor şi armonizarea coeziunii 
economice şi sociale. Atenţia faţă de condiţiile naturale precum şi 
restaurarea cadrului natural reprezintă premise esenţiale pentru a pune în 
valoare potenţialele economice şi sociale de-a lungul Văii Mureşului. 
Gestionarea atentă şi durabilă a resurselor naturale necesită soluţionarea 
atentă a conflictelor de interese pentru generaţiile viitoare.     
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III.  OBIECTIVE ŞI DIRECŢII DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ PE 
TERMEN SCURT, MEDIU ŞI LUNG ŞI PROGRAMUL DE MĂSURI 
CU STABILIREA RESPONSABILITĂŢILOR DE REALIZARE 
   
 
Stabilirea obiectivelor şi direcţiilor de dezvoltare teritorială pe termen scurt, 
mediu şi lung 
  
 Cu privire la stabilirea obiectivelor şi direcţiilor de dezvoltare teritorială 
pe termen scurt, mediu şi lung, a proiectele ce vor urma a fi implementate la 
nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor propunem o abordare integrată. 
Acest lucru se bazează pe necesitatea de a încadra procesul de dezvoltare 
de-a lungul Mureşului în dezvoltarea urbană integrată. Din 2014, conform 
planurilor Uniunii Europene, această abordare se va evidenţia în special prin 
măsuri integrate de dezvoltare şi prin proiecte mari supraordonate.  
 Pentru a asigura eligibilitatea corespunzătoare a proiectelor şi a 
măsurilor propuse pentru finanţare prin fondurile alocate de către Uniunea 
Europeană (de ex. prin Programul Operaţional Regional, prin  Programele 
Operaţionale Sectoriale Mediu, Creşterea Competitivităţii Economice, 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Dezvoltarea Resurselor Umane  dar şi 
prin Planul Naţional de Dezvoltare Rurală), sunt fundamentale Ordonanţele 
Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene – Regulamentele CE nr.1083/2006, 
1084/2004 şi 1080/2006.  
  
Întocmirea programului de măsuri cu stabilirea responsabilităţilor de realizare  
 
 Formularea de obiective, măsuri şi proiecte este rezultatul comunicării 
directă cu comunităţile, pe baza proiectelor existente sau planificate, a 
propunerilor PATZ. Au fost  formulate în special elementele comune şi 
obligatorii din următoarele domenii: 
 reabilitarea şi măsurile de prevenire pentru protecţia peisajului natural: 
 - curăţarea râului şi a malurilor; 
  - măsuri în vederea protecţiei împotriva nivelului ridicat al apelor  sau a altor 
riscuri cum ar fi fenomenele meteorologice extreme  (inundaţii, secetă, 
îngheţ); 
 Măsuri în vederea asigurării biodiversităţii peisajului ca peisaj cultural 

(biotopuri pentru floră şi faună:  
- menţinerea, restaurarea şi creşterea diversităţii ecosistemelor, a speciilor şi a 
materialului genetic; 
- reducerea semnificativă a pericolelor de pierderi de habitat, fragmentare, 
schimbarea destinaţiei terenurilor, poluare şi  dispariţia speciilor sălbatice 
cu care se confruntă ecosistemele şi  speciile lor; 
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 Exploatarea resurselor pentru activităţi economice:  
- activităţi agricole (păşunat, agricultură) ţinând cont de  protecţia apelor 
şi a solului vizavi de erbicide, pesticide s.a.m.d.;  
- reducerea nisipului şi a pietrişului; 
- utilizarea apei pentru diverse activităţi (ca apa de răcire, pentru  producţia 
de energie etc.); 
- pescuit şi piscicultură; 
- stabilirea, respectiv investigarea stabilirii de întreprinderi, cât şi a  amenajării 
unor parcuri industriale sub aspectul compatibilităţii cu natura; 
 Utilizarea unicităţii peisajului cultural pentru turism: 
- dezvoltarea altor resurse turistice ( în mod analog faţă de  existentul Drum 
al Vinului sau de planificatul Drum al Sării); 
- utilizare specifică a monumentelor (a cetăţilor în Alba Iulia şi în  Aiud, 
punere în valoare şi vizitarea castelelor, cetăţilor, muzeelor,  complexelor 
religioase şi complexelor naturale); 
- utilizarea ofertelor specifice, cum ar fi cea balneoclimaterică în Ocna 
Mureş.  

 
Obiectiv general 1 – Utilizarea eficientă şi raţională a resurselor naturale 
ţinând cont de necesitățile generaţiilor viitoare 
 
Indicatori: 

•   Protecţia şi conservarea speciilor şi habitatelor 
•   Utilizarea raţională a resurselor (natură, mediu, resurse   naturale, 

resurse umane) 
•   Reducerea consumului de resurse (energie, apă, resurse   naturlae, 

suprafeţe de teren) 
•   Reducerea gradului de poluare a mediului (deşeuri, substanţe   

periculoase, emisii, poluarea aerului, peisaj) 
•   Sprijinirea şi valorificarea producţiei autohtone, inclusiv   energetică, în 

cadrul unor circuite locale şi regionale 
• Finanţarea/promovarea formelor regenerabile de energie 
 

Obiective specifice 
 
1.1.  Reabilitare şi protecţia peisajului natural  
Măsura 1.1.1. Ecologizarea râului şi a albiilor 
Măsura 1.1.2. Prevenirea deversării de ape uzate industriale 
Măsura 1.1.3. Renaturarea pe cale biologică a râului Mureş  
Măsura 1.1.4. Managementul integrat al deşeurilor  
 
1.2.   Asigurarea unui debit optim şi prevenirea inundaţiilor 
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Măsura 1.2.1. Evaluarea impactului pentru proiectele propuse, în special în 
domeniile transport şi energie (analize de impact asupra mediului); 
cursul natural al râului Mureş să nu fie modificat datorită unor măsuri 
economice, de transport sau de natură tehnică (schimbări 
microclimatice) 

Măsura 1.2.2. Măsuri de protecţie împotriva inundaţiilor (amenajări 
hidrotehnice)  

 
1.3.   Asigurarea biodiversităţii râului ca şi habitate ale faunei şi 

         florei  
Măsura 1.3.1. Creşterea efectivului de peşte şi protecţia diferitelor specii, 

crearea de zone protejate de-a lungul cursului de apă pentru 
piscicultură 

Măsura 1.3.2. Monitorizarea şi respectarea normelor internaţionale de 
protecţia mediului: directivele privind Natura 2000, protecţia păsărilor, 
protecţia habitatelor, resursele de apă   

Măsura 1.3.3. Introducerea de noi specii de peşte în vederea creşterii 
biodiversităţii  

 
1.4. Reabilitarea suprafeţelor şi reutilizarea lor  
Măsura 1.4.1. Reabilitarea suprafeţelor de teren contaminate 
 
 
Obiectiv general 2 – Creşterea valorii adăugate regionale prin dezvoltarea 
unor lanţuri economice durabile şi sustenabile 
 
Indicatori: 

•   Viabilitatea economică 
•   Îmbunătăţirea situaţiei veniturilor 
•   Asigurarea bazei economice (resurse naturale, mediu, peisaj, 

   resurse umane) 
•   Sprijinirea lanţurilor şi circuitelor economice regionale 
•   Creşterea valorii adăugate regionale  
•   Finanţarea/Promovarea producţiei regionale, prelucrarea şi 

   comercializarea produselor regionale de calitate  
•   Finanţarea/Promovarea colaborării dintre producătorii regionali 

 
Obiective specifice 

 
• 2.1. Asigurarea unei agriculturi ecologice în bazinul hidrografic 

       Mureş 
Măsura 2.1.1. Diversificarea şi comercializarea produselor agricole  
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Măsura 2.1.2. Utilizarea raţională a pesticidelor şi a îngrăsămintelor – 
monitorizarea şi verificarea  fermelor agricole  
 
• 2.2. Extinderea activităţilor economice în domeniile piscicultură şi 

       pescuit 
Măsura 2.2.1. Dezvoltarea şi extinderea fermelor piscicole 
 
• 2.3. Exploatarea eficientă şi raţională a resurselor naturale (pietriş, 

       nisip şi sare) 
Măsura 2.3.1. Stabilirea zonelor de exploatare şi control  
Măsura 2.3.2. Obligarea societăţilor exploatatoare în vederea renaturării 
respectiv, restaurării albiilor  
Măsura 2.3.3. Măsuri de control în contextul derulării lucrărilor de drumuri 
(autostrăzi, drum rapid, drumuri de legătură respectiv legături inter-
regionale) 
 
• 2.4. Sprijinirea unei creşteri economice durabile şi ecologice  
Măsura 2.4.1. Sprijinirea întreprinzătorilor locali în vederea crierii de locuri 
de muncă  
Măsura 2.4.2. Promovarea/Comercializarea produselor locale 
 
• 2.5. Diversificarea surselor de energie regenerabilă şi utilizarea 

       eficientă a energiei  
Măsura 2.5.1. Stabilirea suprafeţelor de teren destinate parcurilor solare: 
Valea Mureşului – Valea Soarelui  
Măsura 2.5.2. Stabilirea suprafeţelor de teren pentru cultivarea plantelor 
energetice cu creştere rapidă  
Măsura 2.5.3. Verificarea posibilităţilor pentru micro-hidrocentrale  
Măsura 2.5.4. Creşterea eficienţei energetice 
 
 

Obiectiv general 3 – Utilizarea elementului de unicitate al peisajului cultural 
Valea Mureşului pentru dezvoltarea activităţilor turistice şi de agrement  

 
Indicatori: 

•  Asigurarea unei dezvoltări armonioase a localităţilor ţinând 
   cont de aspectele ecologice şi culturale 

•   Conservarea şi promovarea tradiţiilor, a meşteşugurilor 
   tipic regionale precum şi a particularităţilor arhitecturale 
   locale 

•   Asigurarea structurilor de bază pentru aprovizionare (hrană, 
   comunicaţii, mobilitate şi educaţie) şi asigurarea/crearea de 
   oferte socio-culturale 
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•   Creşterea gradului de conştientizare pentru valorile regiunii 
   (identitate)  

•   Îmbunătăţirea egalităţii şanselor în special pentru tineri, 
   femei şi pentru generaţiile vârstnice  

 
Obiective specifice 

 
• 3.1. Îmbunătăţirea mobilităţii între localităţi – de pe o parte pe alta a 

râului precum şi la nivel inter-judeţean 
Măsura 3.1.1. Îmbunătăţirea căilor de acces peste râu  
Măsura 3.1.2. Îmbunătăţirea accesului către zonele izolate şi a legăturilor 
inter-regionale  
Măsura 3.1.3. Verificarea podurilor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 
(lărgirea podurilor pietonale) 
 
• 3.2. Îmbunătăţirea şi diversificarea posibilităţilor de 

       practicare a activităţilor sportive şi de agrement  
Măsura 3.2.1. Crearea de zone de agrement atractive şi stabilirea 
acestora în planurile locale/zonale (legea picnicului) 
Măsura 3.2.2. Dezvoltarea de oferte specifice în domeniul sportiv (stabilirea 
zonelor adecvate pentru practicarea sporturilor extreme) 
 
• 3.3. Finanţarea/Promovarea turismului durabil pe Valea 

       Mureşului  
Măsura 3.3.1. Plan de acţiune pentru dezvoltarea turismului în natură şi a 
turismului acvatic  
Măsura 3.3.2. Diversificarea ofertelor turistice  
Măsura 3.3.3. Elaborarea unui plan de promovare/marketing pentru 
ofertele turistice şi de agrement. 
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IV. REGLEMENTĂRI  
 
 
Elaborarea reglementărilor 
 
 Coridorul economic interjudeţean Arad – Deva – Alba Iulia – Aiud – Cluj 
Napoca definit în Strategia Judeţului urmează cursul Mureşului pe teritoriul 
judeţului Alba (Strategia Judeţeană Alba Dezvoltare Teritorială, pag. 60). 
Dezvoltarea activităţilor economice de-a lungul acestei axe importante, 
inclusiv a activităţilor turistice, ascunde adesea şi conflicte de utilizare. În 
trecut, o economie competitivă a ţinut doar rareori cont de aspectele 
protecţiei mediului. Astăzi sunt instituite etaloane mai dure, a căror respectare 
trebuie controlată şi prin intermediul unor mecanisme corespunzătoare. 
Aceste aspecte importante vor fi avute în vedere la elaborarea 
reglementărilor 
 Pentru implementare va fi propus un portofoliu de proiecte, cu 
repartizarea lor aferentă la obiective, politici şi programe. Într-un plan 
temporal vor fi formulate priorităţi.  
 
 
CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 
 
 
1. Rolul Reglementărilor  
 
1.1. Prezentele Reglementări, reprezintă sistemul unitar de norme tehnice şi 
juridice care stă la baza regulamentelor locale de urbanism pentru 
localităţile urbane și rurale din perimetrul teritoriului zonal Valea Mureșului, 
denumit în continuare VMA. 
 
1.2. Reglementările urmăresc asigurarea unei dezvoltări durabile a teritoriului 
VMA (jud. Alba), cu protejarea cadrului natural şi cultural, precum şi 
asigurarea unei exploatări raţionale a acestuia din punct de vedere 
economic şi turistic în beneficiul locuitorilor VMA. 
 
1.3. Reglementările urmăresc controlarea modului de utilizare a solului şi 
resurselor naturale în scopuri strict economice, eliminarea intervenţiilor 
excesive şi stridente din punctul de vedere al suprafeţelor şi volumelor, 
materialelor utilizate, impactul vizual al cadrului construit asupra mediului 
natural şi antropic tradiţional specific VMA. 
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1.4. Prevederile prezentelor Reglementări sunt obligatorii pentru 
documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism care le detaliază: 
P.U.G., P.U.Z., P.A.T.Z., etc ale localităţilor din VMA, cu respectarea specificului 
local. 
 
1.5. Prezentele Reglementări constituie baza tehnică de avizare şi de 
autorizare a construcţiilor şi amenajărilor până la revizuirea Planurilor 
Urbanistice Generale existente la data intrării sale în vigoare. 
 
1.6. Prevederile prezentelor Reglementări se aplică de la data aprobării lor 
pentru localităţile situate în interiorul VMA, jud. Alba. 
 
1.7. Reglementările vor fi aduse la cunoştinţa tuturor factorilor interesaţi prin 
intermediul direcţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 
Consiliului Judeţean. 

2. Domeniul de aplicare 
 
2.1. Prezentele Reglementări se aplică tuturor localităţilor situate în interiorul 
VMA, jud. Alba. 

 
2.2. Reglementările stabilesc regulile de ocupare a terenurilor, de amplasare 
a construcţiilor şi a amenajărilor aferente acestora. 
 
2.3. Regulamentele locale de urbanism (RLU) vor prelua obligatoriu 
prevederile prezentelor Reglementări, detaliindu-le în funcţie de contextul 
specific local, în baza studiilor de fundamentare aferente Planurilor de 
Amenajare a Teritoriului și Urbanistice Generale şi vor putea introduce şi alte 
norme specifice. 
 
2.4. La elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale sau Planuri Urbanistice de 
Detaliu care detaliază sau modifică Planurile Urbanistice Generale ale 
localităţilor, este obligatorie respectarea prevederilor prezentelor 
Reglementări în aceste documentaţii. 
 
 
CAPITOLUL II - MEDIUL 
 
 
3. Cadrul natural/mediul 
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3.1. Se impune evaluarea nivelului de risc asupra mediului pentru toate 
Instalaţiile IPPC în vederea stabilirii zonelor de protecţie care se impun sau a 
unor restricţii, cu precădere raportate la zonele sensibile, comunităţi, zone 
protejate, etc.. 
 
3.2. Pentru toate obiectivele care desfăşoară activităţi ce implică utilizarea 
de substanţe periculoase şi se supun Directivei SEVESO II, se impune stabilirea 
unor zonelor de protecţie cu măsuri pentru prevenirea accidentelor majore, 
limitarea consecinţelor acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului. 
 
3.3. Se instituie interdicţie de construire pentru siturile contaminate/potenţial 
contaminate din activităţi industriale până la curăţirea, remedierea şi/sau 
reconstrucţia ecologică cu valorificarea lor. 
 
3.4. Pentru amplasarea şi funcţionarea obiectivelor/zonelor de risc se vor 
institui zone de protecţie sanitară a căror formă, dimensiune şi mobilare se 
stabilesc prin studii de impact pe starea de sănătate conform ORDIN M.S. 
536/1997. 
 
3.5. Se vor identifica obiectivele/sistemele din sectorul petrol şi gaze naturale 
şi se va institui  regimul de protecţie aferent luând în considerare şi prevederile 
Ordinului comun M.E.C./M.T.C./M.A.I. nr. 47/1203/509 din 21.07.2003 pentru 
aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării 
construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor / sistemelor din sectorul 
petrol şi gaze naturale. 
 
3.6. Restricţiile în dezvoltarea teritorială vor ţine cont şi de prevederile H.G.R. 
nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care 
sunt implicate substanţe periculoase, modificată şi completată de H.G.R. nr. 
79/2009. 
 
3.7. În perspectiva realizării unor instalaţii de alimentare cu apă se va lua în 
considerare şi necesarul de apă pentru stingerea incendiilor în conformitate 
cu Normativul şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a 
localităţilor din mediul rural, indicativ P66-2001 sau ale Ghidului pentru 
proiectarea, execuţia şi exploatarea lucrărilor de alimentare cu apă şi 
canalizare în mediul rural, indicativ GP106/2004, publicat în Monitorul Oficial 
nr. 338 bis din 21.04.2004. 
 
 
4. Patrimoniul 
 
4.1.Protejarea patrimoniului natural declarat; 
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Pentru Zonele de patrimoniu natural care un regim special de monitorizare și 
protecție: 
 SPA - 2 - arie de protecție specială avifaunistică munții Trascăului în 

vestul Aiudului și Mirăslăului; 
 SCI - arii de interes special pentru conservare: 

- 5 ROSCI0147 pădurea de stejar pufos de la MIRĂSLĂU; 
- 6 ROSCI0004 BĂGĂU 
se vor respecta reglementările din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 
din 20 iunie 2007 
 

(extras din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 

şi faunei sălbatice) 

Zonele cu protecţie strictă 

- Aici se interzice desfăşurarea oricăror activităţi umane, cu excepţia 
activităţilor de cercetare, educaţie ecologică, activităţi de ecoturism, 
cu limitările descrise în planurile de management. 

Zonele de protecţie integrală 
- Cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul 

parcurilor naţionale şi naturale. 
- Aici sunt interzise: 

• orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum 
şi orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de 
protecţie şi/sau de conservare; 

• activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate 
administrării ariei naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare 
ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale sau 
prevenirii unor calamităţi naturale. 

- Prin excepţie de la prevederile aliniatului anterior, în zonele de protecţie 
integrală, în afara perimetrelor rezervaţiilor ştiinţifice, se pot desfăşura 
următoarele activităţi: 
• ştiinţifice şi educative; 
• activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii- 

investiţii; 
• utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu 

animale domestice, proprietatea membrilor comunităţilor care 
deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice 
formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe 
suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de 
administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele 
naturale şi speciile de floră şi faună prezente; 

• localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 
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• intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor 
naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau 
degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza 
hotărârii consiliului ştiinţific, şi aprobate de către autoritatea publică 
centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

• acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul 
administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului 
ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia 
mediului şi pădurilor. În cazul în care calamităţile afectează 
suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se 
fac cu avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi cu 
aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi 
pădurilor; 

• acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, 
care nu necesită extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a 
acestora; 

• acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, 
care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în 
care apar focare de înmulţire, cu avizul administraţiei, în baza 
hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului şi pădurilor. 

Zone de management durabil 
- În zonele de management durabil este interzisă realizarea de 

construcţii noi, cu excepţia celor ce servesc strict administrării ariei 
naturale protejate sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor 
destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi 
naturale. 

- În zonele de management durabil se pot desfăşura următoarele 
activităţi: 
• ştiinţifice şi educative; 
• activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii- 

investiţii; 
• utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu 

animale domestice, de către proprietarii care deţin păşuni sau care 
deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin 
legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu 
speciile şi efectivele avizate de administraţia parcului, astfel încât să 
nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună 
prezente; 

• localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 
• intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării 

anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care 
constituie obiectul protecţiei, cu aprobarea planului de acţiune 
provizoriu de către autoritatea publică centrală pentru protecţia 
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mediului şi pădurilor, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, 
în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi valabil până la intrarea în 
vigoare a planului de management; 

• intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor 
naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau 
degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza 
hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate de către autoritatea publică 
centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

• acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul 
administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului 
ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului şi pădurilor. În cazul în care calamităţile 
afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor 
acestora se fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în 
baza hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate ulterior de către 
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

• activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a 
înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea 
materialului lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc 
prevederile amenajamentelor, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi, 
ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia 
mediului şi pădurilor; 

• activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în 
limita capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin 
tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de 
pădure, de ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea 
normativelor învigoare. Acestea se pot desfăşura numai de 
persoanele fizice şi juridice care deţin/administrează terenuri în 
interiorul parcului sau de comunităţile locale, cu aprobarea 
administraţiei ariei naturale protejate; 

• activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere 
a animalelor, precum şi alte activităţi tradiţionale efectuate de 
comunităţile locale; 

• lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare; 
• aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe 

cale naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare 
spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, 
tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv, 
tratamentul tăierilor succesive clasice sau în margine de masiv, 
tratamentul tăierilor în crâng, în salcâmete şi în zăvoaie de plop şi 
salcie. În cazul arboretelor de plop euramerican se poate aplica şi 
tratamentul tăierilor rase în parchete mici, iar în arboretele de molid, 
tăieri rase pe parcelele de maximum 1 ha; 

• activităţi de vânătoare cu avizarea cotelor de recoltă şi a acţiunilor 
de vânătoare de către administratorul ariei naturale protejate. 
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Avizarea cotelor de recoltă de către administratorul ariei naturale 
protejate se face în baza hotărârii consiliului ştiinţific; 

• activităţi de pescuit sportiv. 

Zone de dezvoltare durabilă a activităţilor umane 
- Sunt zonele în care se permit activităţi de investiţii/dezvoltare, cu 

prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de 
utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte 
negative semnificative asupra biodiversităţii. 

- În zonele de dezvoltare durabilă se pot desfăşura următoarele 
activităţi, cu respectarea prevederilor din planurile de management: 
• activităţi de vânătoare, în zonele de dezvoltare durabilă din 

parcurile naturale; 
• activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere 

a animalelor; 
• activităţi de pescuit sportiv, industrial şi piscicultura; 
• activităţi de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, dacă 

această posibilitate este prevăzută în planul de management al 
parcului şi dacă reprezintă o activitate tradiţională; 

• lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare; 
• aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe 

cale naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare 
spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, 
tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv, 
tratamentul tăierilor succesive clasice ori în margine de masiv, 
tratamentul tăierilor în crâng în salcâmete şi zăvoaie de plop şi 
salcie. În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naţionale se 
pot aplica tratamentul tăierilor rase în arboretele de molid pe 
suprafeţe de maximum 1 ha, precum şi tratamentul tăierilor rase în 
parchete mici în arboretele de plop euramerican. În zonele de 
dezvoltare durabilă din parcurile naturale se poate aplica şi 
tratamentul tăierilor rase în parchete mici în arboretele de molid pe 
suprafeţe de maximum 1 ha şi plop euramerican; 

• activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a 
terenului agricol şi creşterea animalelor, în conformitate cu legislaţia 
specifică din sistemul de agricultură ecologică; 

• alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale; 
• activităţi de construcţii/investiţii, cu avizul administratorilor ariilor 

naturale protejate pentru fiecare obiectiv, conforme planurilor de 
urbanism legal aprobate. 

4.2. Protejarea patrimoniului construit declarat 
4.2.1.Necesită reabilitare, protecție și conservare toate valorile de patrimoniu 
cuprinse in LMI2010 precum și cele cuprinse în PLANUL DE AMENAJARE A 
TERITORIULUI NATIONAL  - ANEXA 3. 
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4.2.2. Autorizarea executării construcţiilor inclusiv a activităţilor de cercetare  
în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural se face după obţinerea 
avizului comisiilor de specialitate ale Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional.  
 
 4.2.3. În zonele cu situri arheologice protejate, aflate in Lista monumentelor, 
eliberarea Autorizaţiei de construcţie este condiţionată de obţinerea 
prealabilă a descărcării de sarcină arheologică şi a Avizului scris în acest sens, 
din partea organelor Ministerului Culturii , Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
pentru terenul unde urmează să fie amplasată noua construcţie. Această 
prevedere este valabilă şi pentru lucrările de reţele şi cabluri subterane care 
se efectuează în zonă. 
 
4.2.4. În zonele cu monumente arhitectonice protejate aflate in Lista 
monumentelor, autorizarea lucrărilor de restaurare, schimb de destinaţie, 
modernizare, construcţii noi se autorizează după obţinerea Avizului Comisiilor 
de specialitate ale Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
ierarhizat după importanţa monumentului. 
 
 
CAPITOLUL III - INFRASTRUCTURILE TEHNICE  
 
 
5. Gospodărirea apelor 
 
5.1. Amplasarea oricăror obiective sociale şi/sau economice în zonele de 
protecţie a lucrărilor hidrotehnice de orice fel stabilite în conformitate cu 
prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, 
este interzisă. 
 
5.2. Amplasarea oricăror obiective sociale şi/sau economice în zonele 
inundabile ale cursurilor de apă este interzisă 
 
5.3. Pentru amplasarea unor obiective, indiferent de destinaţia acestora, în 
zonele inundabile ale cursurilor de apă este obligatorie scoaterea de sub 
inundabilitate a zonei cu acordul autorităţii de gospodărire a apelor conform 
Ordin MMGA nr. 2/2006. 
 
5.4. De-a lungul cursurilor de apă naturale sunt instituite zone de protecţie în 
conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi 
completările ulterioare, unde nu este permisă amplasarea de obiective care 
ar putea împiedica accesul la albia minoră şi de-a lungul acesteia. 
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5.5. Dezvoltarea activităţilor industriale se vor face pe platformele existente 
sau pe platforme destinate acestui scop ( parcuri industriale) astfel încât să se 
poată exercita un control real asupra emisiilor de poluanţi industriali în apele 
de suprafaţă şi subterane. 
 
5.6. Se vor institui zonele de protecţie ale surselor de apă de suprafaţă, 
subterane şi a obiectivelor ce compun sistemele de alimentare cu apă 
potabilă conform HG 930/2005 privind aprobarea normelor speciale privind 
caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică. 
 
5.7. Lucrările de amenajare a cursurilor de apă se vor face conform 
prevederilor Ordinului MMDD nr. 1163/2007 privind aprobarea unor măsuri 
pentru îmbunătăţirea soluţiilor tehnice de proiectare şi de realizare a lucrărilor 
hidrotehnice de amenajare şi reamenajare a cursurilor de apă pentru 
atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor. 
 
5.8. Toate fazele ulterioare de promovare a proiectelor trebuie să prevadă 
măsuri de siguranţă/restricţii pentru protejarea corpurilor de apă de suprafaţă 
şi/sau subterane precum şi pentru atingerea  şi menţinerea “stării bune” a 
apelor de suprafaţă şi/sau subterane. 
 
5.9. Construirea de noi obiective care au legătură cu apele de suprafaţă sau 
subterane se poate face potrivit legii numai în baza unui aviz de gospodărire 
a apelor emis de Direcţia Apelor Mureş – Târgu Mureş, care se va solicita 
pentru fiecare obiectiv în parte. 
 
5.10. Terenuri aflate permanent sub ape -  Autorizarea executării construcţiilor 
de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă şi ale cuvetelor lacurilor, 
precum şi în zonele de protecţie a platformelor meteorologice şi cele 
inundabile sunt interzise. 
 
6. Rețele de transport 
 
6.1. Terenuri ocupate de căi de comunicaţie -  Autorizarea executării 
construcţiilor de orice fel pe terenurile ocupate şi/ sau destinate domeniului 
public aferent circulaţiilor rutiere şi feroviare este permisă doar pentru lucrările 
de construcţie, reparaţie, modernizări ale căilor de circulaţie.  
 
6.2. Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în zonele de protecţie a 
căii ferate de 100 m măsurată din ax este permisă numai cu avizul 
deţinătorului.  
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6.3. Autorizarea executării construcţiilor în zonele de protecţie a drumurilor 
naţionale, judeţene şi comunale în traversarea terenurilor din extravilan se va 
face cu avizul deţinătorului şi respectând prevederile ORDONANŢEI Nr. 43 din 
28 august 1997 republicată 2006 privind regimul drumurilor. 
 
6.4. Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o poarte şi de 
cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, 
pentru plantaţie rutieră sau alte scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea 
drumului, pentru siguranţa circulaţiei ori pentru protecţia proprietăţilor situate 
în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranţă fac parte şi suprafeţele de 
teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele 
ocupate de lucrări de consolidări ale terenului drumului şi altele asemenea. 
 
6.5. Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranţă este 
interzisă. 
 
6.6. Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren de o parte şi de alta a 
zonelor de siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului şi 
rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în 
administrare sau în proprietate, cu obligaţia ca acestea, prin activitatea lor, 
să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranţă a traficului prin: 
-  neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător; 
- executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care să provoace 
înzăpezirea drumului sau să împiedice vizibilitatea pe drum; 
-  executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului sau modifică 
regimul apelor subterane sau de suprafaţă; 
- practicarea comerţului ambulant în zona drumului, în alte locuri decât cele 
destinate acestui scop. 
 
6.7. La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va ţine 
seama de categoriile funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa 
circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, 
de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de 
prevederile prezentului plan de urbanism general aprobat conform legii, 
precum şi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la 
cerinţele pietonilor, cicliştilor, persoanelor cu handicap şi vârsta a treia. 
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CAPITOLUL IV - STRUCTURA ACTIVITĂȚILOR ȘI ZONIFICAREA 
TERITORIULUI  
 
 
7.1. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole 
din extravilan se supune prevederilor din Regulamentul general de urbanism. 
 Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile din 
extravilanul localităţii sunt permise doar în condiţiile legii privind construcţiile 
din extravilan. 
 Autorizarea executării construcţiilor definitive pe terenurile cu resurse 
ale subsolului, delimitate potrivit legii, este interzisă. 
 
7.1.  Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în terenurile forestiere 
sunt permise în condiţiile legii. 
 
7.3.   Prin prevederile documentaţiilor de urbanism nu vor fi afectate sub nici o 
formă terenuri, construcţii sau instalaţii de orice fel , aflate în administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale, atât în extravilan cât şi în intravilan. 
 
7.4. Se vor prevedea şi respecta cu stricteţe zonele de siguranţă a 
obiectivelor militare existente în zona studiată. 
 
7.5.  Toate documentaţiile de urbanism întocmite pentru localităţile Alba Iulia, 
Aiud şi Vinţu de Jos vor cuprinde reglementări privind regimul obiectivelor 
militare speciale situate în extravilan cu o zonă de protecţie de 2400 m faţă 
de acestea. 
 
 
CAPITOLUL V - ZONE PROTEJATE - TURISM   
 
 
8.1. În înţelesul Planului de Amenajare a Teritoriului ZONAL VALEA MUREȘULUI 
Judeţului Alba, zonele protejate sunt zonele naturale sau construite, 
delimitate geografic, deţinătoare de valori de patrimoniu natural sau cultural, 
care sunt declarate şi administrate pentru atingerea obiectivelor specifice de 
conservare. 
 
8.2. Delimitarea geografică a zonelor protejate, în vederea protecţiei valorilor 
de patrimoniu se stabileşte prin documentaţii de urbanism şi/sau amenajarea 
teritoriului aprobate potrivit legii.  
 
8.3. Pot fi încadrate în reţeaua de zone protejate de interes naţional şi/sau 
judeţean şi alte zone decât cele prevăzute în prezenta documentaţie, la 
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propunerea autorităţilor centrale pentru protecţia mediului sau a 
patrimoniului cultural. 
 
8.4. Pentru promovarea unui proces continuu de protecţie şi punere în 
valoare a zonelor protejate, se instituie obligativitatea preluării lor în 
concepţia de planificare şi amenajare a teritoriului de toate unităţile 
administrativ teritoriale ale judeţului Alba, municipii, oraşe, comune şi a 
cooperării tuturor autorităţilor responsabile în aplicarea prevederilor legale 
precum şi a modalităţilor de susţinere financiară pentru protecţia şi punerea 
în valoare a zonelor protejate. 
 
8.5. Se vor evalua drumurile turistice şi se vor stabili măsurile de protecţie 
necesare privind păstrarea calităţii peisajului şi a vizibilităţii. 
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ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 
 
 
 ”Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal  – Valea Mureşului,  judeţul 
Alba” se va încadra, prin viziunea şi obiectivele sale, în planificările deja 
existente ale Regiunii Centru, ale judeţului Alba precum şi în strategiile locale, 
respectiv în planurile locale de dezvoltare. Printre acestea se numără în 
special: 

 Planul Regional de Dezvoltare 2007-2013  
 Planul Regional de Acţiune pentru Mediu 2007-2013 
 Strategia Regională de Mediu a Regiunii Centru 
 Strategia de Dezvoltare a Judeţului Alba 2007-2013 
 Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Alba (2009) 
 Strategia de Dezvoltare Rurală a Judeţului Alba 2007-2013 (2008) 
 Strategia turismului în Judeţul Alba.  

  
  Strategia este elaborată în cadrul unui proces interactiv şi participativ, 
prin intermediul căruia locuitorii din zonă şi factorii de decizie au posibilitatea 
de a se implica în mod activ. Rezultatul este un plan orientat către consens şi 
deschis spre priorităţi prin intermediul căruia este fundamentată abordarea 
integrată a consecinţelor şi interconexiunilor teritoriale. 
  
 Elaborarea şi formularea unei viziuni pentru această zonă porneşte mai 
întâi de la ideea că toate activităţile ar trebui să fie armonizate cu condiţiile 
de mediu şi de protecţie a naturii.  
 Dincolo de aceasta, trebuie să se investigheze în ce măsură este 
necesară o renaturare, pentru a degaja râul de poluare. Aceasta ar fi o 
problematică supraregională, pentru care judeţul Alba ar putea prelua 
iniţiativa. Baza de la care se porneşte sunt aici punctele slabe menţionate în 
analizele SWOT deja elaborate privitoare la poluarea apei cu metale grele şi 
cu diverse alte elemente nocive (Strategia de Dezvoltare a Judeţului Alba 
2007-2013). În acest context trebuie analizate aspectele ce ţin de protecţia 
naturii care vizează toate comunele – nu doar cu limitare la zonele Natura 
2000. Mai mult, trebuie constatat în ce măsură stă la dispoziţie suficient spaţiu 
pentru situaţiile de inundare în cazul unor ploi puternice pe perioada lunilor 
de primăvară şi ce măsuri sau modificări complementare trebuie operate în 
vederea protecţiei împotriva inundaţiilor.   
 O viziune nu poate fi dezvoltată decât în contextul protecţiei şi / sau 
restabilirii condiţiilor naturale pentru viitoarea existenţă a peisajului.  
 Obiectivele care trebuie definite pentru atingerea viziunii se vor încadra 
în obiectivele dezvoltării întregului judeţ şi a Regiunii Centru pe tema 
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protecţiei mediului şi a climei. De acestea ţin şi o exploatare menajantă a 
ecosistemului, dezvoltarea unei structuri de management pentru protecţia 
naturii, măsuri în vederea evitării altor poluări atât ale apei, aerului cât şi ale 
solului şi ale apei freatice, precum şi evitarea conflictelor de utilizare între 
exploatarea turistică şi protecţia naturii, şi viabilizarea în creştere şi sigilarea 
suprafeţelor prin măsurile legate de trafic şi de aprovizionare.  
 Implicarea comunităţii, conlucrarea actorilor locali, în special prin 
parteneriate, buna guvernare şi managementul performant nu vor 
reprezenta doar premisele dezvoltării judeţului, ci şi calea prin care se vor 
putea exploata în mod cuprinzător şi potenţialele Văii Mureşului. 
  
 

VALEA MUREŞULUI – IZVOR DE VIAŢĂ ŞI PROSPERITATE  
 
 
Imagine directoare:  
 Valea Mureşului reprezintă un peisaj natural şi cultural armonios.  
 Diversitatea ecologică este conservată datorită ariilor protejate 
desemnate precum şi datorită activităţilor economice ce pun accent pe 
utilizarea eficientă a resurselor.  
 Oamenii, cel mai important capital, recunosc potenţialul natural şi 
spaţial al zonei pentru o dezvoltare durabilă a economiei şi turismului.  
 Râul Mureş devine element unificator al unei dezvoltări zonale integrate 
ce se caracterizează prin prisma unei economii eficiente din punct de vedere 
al consumului de resurse şi energie.     
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SURSE  DE DOCUMENTARE   

 
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.  
 

1. Institutul Naţional de Statistică  – Recensământul populaţiei şi locuinţelor 
din 1992,  2002 şi date provizorii ale recensământului din 2011;  

2. Direcţia Regională de Statistică Alba - Buletin statistic lunar (ianuarie  
2007, 2008); 

3. Legea Nr.2/1968 republicată în 1981 – Judeţul Alba; 
4.   Legile de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional 

(P.A.T.N.):  
a. Secţiunea I   – Căi de comunicaţie – Legea nr.71/1996 

actualizată; 
b. Secţiunea II  – Apa - Legea nr.171/1997; 
c. Secţiunea III – Zone protejate - Legea nr.5/2000; 
d. Secţiunea IV – Reţeaua De localităţi - Legea nr.351/2001; 
e. Secţiunea V  – Zone de risc natural  -  Legea nr.575/2001; 
f. Secţiunea VI – Zone turistice     -  Legea nr.190/2009; 

5. PATJ  Alba. 
6.   Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Alba Iulia – Sebeş – Teiuş – 2008, 

U.A.U. „ION MINCU” CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZE ŞI 
CONSULTING; 

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

judeţul Alba,  elaborat de S.C. “PROIECT ALBA” S.A; 
9.   Planul de Management al bazinului Hidrografic Mureş, care transpune 

prevederile Directivei Cadru a Apei 2000/60/EEC;  
10. Plan local de acţiune pentru mediu; 
11. Plan judeţean antisărăcie 2005 – 2008; 
12. Anuarul Statistic al României; 
13. Studiile şi proiectele realizate în perioada 1990 – 2009 de interes 

judeţean şi zonal; 
14.    Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pe perioada 2007 – 2013, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 209/20.12.2007; 
15.    Strategia de dezvoltare rurală a judeţului Alba pe perioada 2007 – 

2013; 
16. Date preluate din presa naţională, locală şi publicaţii de specialitate. 


