
Obiectiv general 1 – Utilizarea eficientă şi raţională a resurselor 
naturale ţinând cont de necesităţiile 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

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

(asociaţii/grupuri de producători)

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

• Creşterea gradului de conştientizare pentru valorile regiunii
(identitate) 

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

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

Obiective specifice

2.1. Asigurarea unei agriculturi ecologice în bazinul hidrografic
Mureş

Măsura 2.1.1. Diversificarea şi comercializarea produselor agricole
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 creerii 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

Valea Mureşului – Izvor de viaţă şi prosperitate

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 turimului acvatic
Măsura 3.3.2. Diversificarea ofertelor turistice
Măsura 3.3.3. Elaborarea unui plan de promovare/marketing 
pentru ofertele turistice şi de agrement

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.  



Proiecte cheie

1.1.3.1. Renaturarea râului Mureş –
proiect inter-regional: iniţiativă a
Consiliului Judeţean Alba cu sprijin din 
partea ADR Centru

Proiecte cheie

2.4.2.2. Proiect intercomunitar cu caracter comercial: 
„Peşte din râul Mureş“

2.4.2.3. Creare unui pol de dezvoltare: Fermă de 
producţie şi agrement cu centrul la Aiud/Unirea

2.4.2.3. Dezvoltarea unui centru cu oferte de cazare şi 
masă ce oferă specialităţi regionale: Sudul Văii 
Mureşului

Proiecte cheie

3.3.2.2. Dezvoltarea unui proiect cheie – centru 
de agrement Alba Iulia – Ciugud cu un parc 
acvatic în aer liber, oferte de joacă pentru copii, 
sporturi acvatice, etc. (uşor accesibil şi cu preţuri 
pentru toate buzunarele)

3.3.2.3. Dezvoltarea unui parc de agrement cu 
arhitectură plutitoare (case de vacanţă, 
restaurante), oferte balneo-climatericeşi sporturi 
extreme de apă la Ocna Mureş

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.    

Obiectiv general 1 – Utilizarea eficientă şi raţională a 
resurselor naturale ţinând cont de necesităţiile 
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

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 (asociaţii/grupuri de producători)

Valea Mureşului – Izvor de viaţă şi prosperitate

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

• Creşterea gradului de conştientizare pentru valorile
regiunii (identitate) 

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



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

Obiectiv general 2 – Creşterea valorii adăugate regionale prin dezvoltarea unor lanţuri 
economice durabile şi sustenabile

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

Obiective specifice – măsuri /proiecte

1.1. Măsuri de reabilitare şi prevenire pentru
protecţia peisajului/cadrului natural  

Măsura 1.1.1. Ecologizarea râului şi a albiilor
1.1.1.1. Proiectul de alimentare cu apă şi canalizare al CJ Alba –
POS Mediu Axa 1
Măsura 1.1.2. Prevenirea deversării de ape uzate industriale
Măsura 1.1.3. Renaturarea pe cale biologică a râului Mureş 
1.1.3.1. Program de reecologizare a râului Mureş (Iniţiativă a CJ 
Alba, sprijin din partea ADR Centru)
Măsura 1.1.4. Managementul integrat al deşeurilor
1.1.4.1. CJ Alba – POS Mediu Axa 2
1.1.4.2. Reglementarea situaţiei deşeurilor în toate unităţile 
administrative

1.2. Asigurarea unui debt optim şi prevenirea
inundaţiilor

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 climatice)
Măsura 1.2.2. Măsuri de protecţie împotriva inundaţiilor 
1.2.2.1. Măsuri privind construcţia de diguri, consolidarea 
albiilor în Aiud
1.2.2.2. Reabilitarea/Construcţia de diguri în Mihalţ
1.2.2.3. Reabilitarea/Construcţia de diguri în Blandiana
1.2.2.4. Reabilitarea/Construcţia de diguri în Şibot 
1.2.2.5. Consolidarea digurilor şi a malurilor în Noşlac 
1.2.2.6. Măsuri privind construcţia de diguri de protecţie 
împotriva inundaţiilor în Rădeşti
1.2.2.7. Măsuri privind construcţia de diguri de protecţie 
împotriva inundaţiilor în Sântimbru
1.2.2.8. Măsuri de combatere a eroziunilor în Ciugud
1.2.2.9. Consolidarea/Reabilitarea malurilor în Unirea II

1.3. Asigurarea biodiversităţii râului ca şi
habitate ale florei şi faunei 

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
1.4.1.1. Înlăturarea efectelor explatării de sare din Ocna 
Mureş
1.4.1.2. Reabilitarea şi redarea în folosinţă a unei păşuni în 
Unirea II

Obiective specifice – măsuri /proiecte

2.1. Asigurarea unei agriculturi ecologice în bazinul hidrografic Mureş
Măsura 2.1.1. Diversificarea şi comercializarea produselor agricole
2.1.1.1. Dezvoltarea unui centru al producătorilor de produse agricole la Mihalţ (discuţii cu privire la locaţie)
2.1.1.2. Sprijin pentru creşterea animalelor (PNDR) şi valorificarea produselor, în Mirăslău 
2.1.1.3. Sprijin pentru cultivarea şi valorificarea legumelor, fructelor şi cerealelor în Rădeşti 
2.1.1.4. Diversificarea culturilor de cereale în Săliştea 
2.1.1.5. Sprijin pentru creşterea păsărilor în Sântimbru
2.1.1.6. Cultivarea cerealelor şi creşterea animalelor în Vinţu de Jos  
2.1.1.7. Sprijinirea industriei zootehnice în Blandiana
2.1.1.8. Proiect pentru cultivarea plantelor aromatice (mirodenii)
2.1.1.9. Formarea de tineri fermieri 
Măsura 2.1.2. Utilizarea raţională a pesticidelor şi îngrăşămintelor – monitorizarea şi verificarea fermelor 
agricole
2.1.2.1. Controlul integrat al poluării cu nutrienti în Sântimbru

2.2. Extinderea activităţilor economice în domeniile piscicultură şi pescuit
Măsura 2.2.1. Dezvoltarea şi extinderea fermelor piscicole
2.2.1.1. Proiect pentru dezvoltarea pisciculturii la Teiuş 
2.2.1.2. Extinderea pisciculturii la Limba şi Teleac (Ciugud) 
2.2.1.3. Piscicultură la Noşlac
2.2.1.4. Piscicultură la Rădeşti
2.2.1.5. Piscicultură la Sântimbru
2.2.1.6. Piscicultură la Unirea
2.2.1.7. Piscicultură la Vinţu de Jos

2.3. Exploatarea eficientă şi raţională a resurselor naturale (pietriş, nisip şi sare)
Măsura 2.3.1. Stabilirea zonelor de exploatare şi control
2.3.1.1. Controlarea şi reabilitarea balastierelor
Măsura 2.3.2. Obligarea societăţilor exploatatoare în vederea renaturării respectiv, restaurării albiilor
2.3.2.1. Proiect de închidere a minelor din Ocna Mureş
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 creerii de locuri de muncă
2.4.1.1. Elaborarea unui plan privind finanţarea IMM-urilor
2.4.1.2. Dezvoltarea unui parc industrial în Mirăslău
2.4.1.3. Centru pentru producţia de cârâmidă în Unirea
2.4.1.4. Dezvoltarea unui parc industrial în Unirea II
2.4.1.5. Producţia de materiale de construcţii în Vinţu de Jos şi Şibot
2.4.1.6. Instalarea tânărului fermier (Mihalţ, Sântimbru, Unirea, Noşlac, Teiuş şi Blandiana) 
Măsura 2.4.2. Promovarea/Comercializarea produselor locale
2.4.2.1. Plan de marketing/promovare pentru produsele regionale, crearea/dezvoltarea unor mărci 
înregistrate, managementul calităţii şi certificate de origine
2.4.2.2. Proiect intercomunitar cu caracter comercial: „Peşte din râul Mureş“
2.4.2.3. Crearea unui pol de dezvoltare: Fermă de producţie şi agrement la Aiud/Unirea
2.4.2.3. Dezvoltarea unui centru cu oferte de cazare şi masă ce oferă specialităţi regionale: Sudul Văii 
Mureşului

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?
2.5.1.1. Planificarea a două parcuri eoliene pe o suprafaţă de 25 ha la Mirăslău
2.5.1.2. Parc solar la Pianu (Vinţu de Jos)
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

Obiective specifice – măsuri /proiecte

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 
3.1.1.1. Asigurarea traversărilor de cale ferată în Lunca Mureşului
3.1.1.2. Construcţia unui pod peste râul Mureş între Lunca Mureşului şi Noşlac
3.1.1.3. Reabilitarea podurilor pietonale la Sântimbru  
3.1.1.4. Construcţia unui nou pod între Blandiana – Şibot, Balomir şi drumul naţional 
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)
3.2.1.1. Amenajarea unei zone de agrement la Mihalţ/Teiuş
3.2.1.2. Parc de distracţii pe o suprafaţă de 42 ha la Ocna Mureş (orientat tematic asupra 
posibilităţilor balneo-climaterice, sporturi nautice, zone de ştrand pe albia râului Mureş, 
navigare, etc.)
3.2.1.3. Creare unui ştrand la Ciugud
3.2.1.4. Crearea de posibilităţi de agrement la Rădeşti 
Măsura 3.2.2. Dezvoltarea de oferte specifice în domeniul sportiv (stabilirea zonelor adecvate 
pentru practicarea sporturilor extreme)
3.2.2.1. Utilizarea digurilor în vederea amenajării de piste de bicicletă
3.2.2.2. Construcţia de noi săli de sport respectiv, terenuri de sport – concentrarea unui număr 
mare de oferte sportive
3.2.2.3. Sporturi nautice extreme pe râul Mureş (schi nautic, oferte pentru bărci cu motor, etc.)
3.2.1.4. Amenajarea unui parc sportiv şi de agrement la Mirăslău
3.2.2.5. Parc de distracţii (crearea unor trasee suspendate în pădure, accesibile doar cu tiroliene) 
la Blandiana

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
3.3.2.1. Crearea de trasee pentru turişti

- Traseul monumentelor arhitecturale şi istorice Alba Iulia – Aiud 
- Traseul monumentelor naturale Piatra Tomi, Ocna Mureş, etc,
- Trasee pentru canoe şi bicicletă de-a lungul râului Mureş şi a afluenţilor săi
- Trasee pentru drumeţii

3.3.2.2. Dezvoltarea unui proiect cheie – centru de agrement Alba Iulia – Ciugud cu un parc 
acvatic în aer liber, oferte de joacă pentru copii, sporturi acvatice, etc. (uşor accesibil şi cu preţuri 
pentru toate buzunarele)
3.3.2.3. Dezvoltarea unui parc de agrement cu arhitectură plutitoare (case de vacanţă, 
restaurante), oferte balneo-climaterice şi sporturi extreme de apă la Ocna Mureş 
3.3.2.4. Dezvoltarea unor trasee pentru biciclişti de-a lungul râului Mureş (de exemplu Ciugud) 
3.3.2.5. Verificarea posibilităţilor de dezvoltare a turismului de vânătoare la Ciugud şi Blandiana
3.3.2.6. Dezvoltarea unui turism în natură şi de aventură “Piatra Tomi” la Blandiana cu tiroliene 
cabane, trasee pentru iubitorii de natură şi aventură
3.3.2.7. Crearea unei şcoli de vânătoare 
Măsura 3.3.3. Elaborarea unui plan de promovare/marketing pentru ofertele turistice şi de 
agrement
3.3.3.1. Acţiuni de promovare pentru centrul de agrement din Alba Iulia – Ciugud cu parcul 
acvatic, parcul de agrement Ocna Mures, centru cu oferte de cazare şi masă “Sudul Văii 
Mureşului”, terenul de golf de la Pianu, etc.
3.3.3.2. Cartografierea pe bază GPS a văii Mureşului în vederea dezvoltării turismului
3.3.3.3. Cartografiere GPS a traseelor destinate drumeţiilor, deplasării cu maşina sau cu  
diverse mijloace nautice (bazate pe internet, utilizarea de aplicaţii pentru Smartphone)

Valea Mureşului – Izvor de viaţă şi prosperitate


