
 
 
 
 
    
 
 

 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea justificării impactului Proiectului „Reabilitare și modernizare  
drum județean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă –  

Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)” 
asupra dezvoltării socio-economice la nivel județean/regional 

 
 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferinţă, în data 
de 13 august 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea justificării impactului Proiectului „Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă – Vale în 
Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)” asupra dezvoltării 
socio-economice la nivel județean/ regional; 
            - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea justificării impactului 
Proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu 
Caselor - Valea Largă – Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - 
Teiuş (DN 1)” asupra dezvoltării socio-economice la nivel județean/ regional; 
            - raportul de specialitate nr. 18289/12 august 2020 al Direcției dezvoltare și bugete, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

   - adresa nr. 27290 din 4 august 2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, prin care 
se comunică Metodologia de selecție a fișelor de proiecte ce vor obține sprijin prin intermediul 
Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 pentru pregătirea proiectelor de infrastructură 
în domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, 
inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere 
școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectiv de patrimoniu cu potențial 
turistic (înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17588 din 5 august 2020);                             

Ţinând cont de prevederile:  
 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.130 din 31 iulie 2014 privind aprobarea Strategiei de 

dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2014-2020 - Obiectivul prioritar 2.1. Asigurarea 
accesibilității și creșterea mobilității suport al dezvoltării policentrice a județului în context regional 
și național;  

- Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020, 
destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană, 
infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, 
centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 
obiectiv de patrimoniu cu potențial turistic; 

- Hotărârii CDR Centru  nr. 9 din 15 iulie 2020, privind aprobarea criteriilor suplimentare 
specifice ce vor fi aplicate la nivelul Regiunii Centru pentru selectarea fișelor de proiecte care vor 
obține sprijin în vederea elaborării documentațiilor tehnico-economice în domeniile de mobilitate 
urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare 
și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și 
servicii publice de turism, inclusiv obiectiv de patrimoniu cu potențial turistic; 

- Hotărârii CDR Centru  nr. 10 din 15 iulie 2020 privind aprobarea listei proiectelor de 
infrastructură de transport propuse ca prioritare la nivelul Regiunii Centru pentru finanțare din POR 
2021-2027; 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 
Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 
e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



 
            Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 
turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 
Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi de avizul favorabil al Comisiei de 
specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 
            - art. 173 alin. 1 lit. b şi lit. d, art. 173 alin. 5 lit. l şi art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 35 și art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- O.U.G. nr. 88 din 27 mai 2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui 
sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate 
prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional 
Asistență Tehnică 2014-2020; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 
 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

    Art. 1. Se aprobă justificarea impactului Proiectului „Reabilitare și modernizare drum 
județean  DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - 
Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)” asupra dezvoltării socio-
economice la nivel județean/regional, conform anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

   Art. 2. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion Dumitrel, să 
semneze documentele aferente proiectului în numele UAT - Judeţul Alba. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Centru, Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, 
Serviciului accesare și coordonare proiecte din cadrul aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba. 
 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
Nr. 188 
Alba Iulia, 13 august 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. d, art. 139 
alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
cu un număr de 32 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot:0 



ROMÂNIA                                                                           Anexa nr. 1  la Hotărârea  
JUDEȚUL ALBA                  Consiliului Județean Alba  nr. 188 din 13 august 2020 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

 
JUSTIFICAREA IMPACTULUI PROIECTULUI 

„Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - 
Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 

1)” asupra dezvoltării socio-economice la nivel județean/ regional 
 

Județul Alba este plasat pe coridoarele principale de transport rutiere și feroviare, fiind în 
același timp în apropierea unor aeroporturi internaționale (Cluj-Napoca, Sibiu), asigurându-se astfel 
conectivitatea la rețelele de transport naționale și europene. Magistralele de linii CF M200 și M300, 
autostrăzile în etape avansate de construcție A1 și A10 (Sebeş-Turda) împreună cu DN67C 
(Transalpina) fac județul Alba accesibil din orice direcție a țării. 

Caracteristicile geologice și configurația reliefului fiind elemente ce influențează rețeaua de 
transport terestră, feroviară și rutieră, localitățile din zona munților Apuseni sunt astfel mai izolate și 
au un acces mai dificil la reţelele de transport naţionale şi europene. 

Considerând aceste particularităţi, atenția asupra dezvoltării infrastructurii de transport pe 
perioada 2021-2027 va fi direcționată către creșterea mobilității, realizarea unor investiţii în 
reabilitarea și modernizarea rețelei de transport care să genereze valoare adăugată prin creșterea 
capacității teritoriului de a absorbi investiții private în producție și servicii, de a atrage turişti și noi 
rezidenți. Se vor avea în vedere şi favorizarea mobilității intermodale și maximizarea utilizării 
transportul public, adaptarea acestuia la cerințele de reducere a emisiilor CO2, coroborat cu nevoile 
călătorilor și cu resursele diverșilor participanți interesați în dezvoltarea și modernizarea domeniului 
mobilității în județul Alba.  

Proiectul de investiţii propus „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua 
de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - 
Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)” se înscrie astfel în Obiectivul de Politică 3 „O Europă 
conectată” – Obiectivul specific „Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, 
reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la 
TEN-T și a mobilității transfrontaliere”. 

Proiectul menţionat a fost inclus în Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 
2014-2020 (aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 130/31 iulie 2014), Obiectivul 
prioritar 2.1. Asigurarea accesibilității și creșterea mobilității suport al dezvoltării policentrice a 
județului în context regional și național în condiții de protecție a mediului, fiind rezultatul unor 
dezbateri publice cu comunitățile din zonele traversate de DJ 750C.  

De asemenea, proiectul este cuprins în lista proiectelor de infrastructură de transport 
propuse ca prioritare la nivelul Regiunii Centru pentru finanțare din POR 2021-2027, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru nr. 10 din 15.07.2020. 
În prezent, este în elaborare Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027, 
iar proiectul este inclus în portofoliul de proiecte aferent strategiei. 
 

1. Localizare spaţială şi conectivitate 
Drumul judeţean DJ 750C străbate zona Munților Apuseni şi face legătura între localitățile de 

pe Valea Arieșului pornind din drumul național DN75, localitatea Sălciua şi orașul Teiuș pe o distanţă 
de 41,26 km, facilitând legătura dintre microregiunea Munții Apuseni (în NV judeţului Alba) și 
microregiunea Valea Mureşului  (în centrul județului Alba).  

Drumul județean DJ 750C traversează următoarele localităţi: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu 
Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - 
Teiuş (DN 1). Prin DJ 750C se asigură legătura zonelor rurale (comunele Stremţ, Râmeţ, Ponor, 
Sălciua) cu zonele urbane: pe de o parte (prin DN1 – E60) cu oraşul Teiuş şi de acolo cu Alba Iulia, 
reşedinţa de judeţ, iar pe de altă parte (prin DN75) cu oraşele din zona Munţilor Apuseni - Baia de 
Arieş, Câmpeni, dar şi cu Turda şi polul de creştere Cluj-Napoca. Astfel, DJ 750C asigură 
conectivitatea directă a zonelor deservite (UAT – Comuna Sălciua, UAT - Comuna Ponor, UAT - 
Comuna Râmeț, UAT – Comuna Stremț, UAT – Oraşul Teiuș) la infrastructura TEN-T de bază, 
respectiv la DN1 (E60) și Autostrada A10 Sebeş – Turda (face legătura între autostrada A1 Orăștie -  



Sibiu - parte din Coridorul IV Pan European și A3 - Autostrada Transilvania), precum și la gara CFR 
Teiuș, parte a rețelei TEN-T de bază și important nod de cale ferată, care asigură legătura directă cu 
coridoarele europene. În acelaşi timp, modernizarea DJ 750C va facilita accesul populației deservite la 
Aeroportul din Cluj-Napoca. 

La nivelul anului 2020, din totalul  drumurilor judeţene, 75,97% sunt drumuri modernizate 
(688,53 km), 20,59% sunt drumuri pietruite (186,6 km), iar 3,45% sunt drumuri de pământ (31,235 
km). Parte a reţelei de drumuri publice locale ale judeţului Alba, DJ 750C are o stare tehnică 
necorespunzătoare, identificându-se următoarele deficienţe:  

- din punct de vedere al structurii rutiere, drumul prezintă sectoare cu: îmbrăcăminte 
bituminoasă afectată de degradări (pelade, gropi, făgaşe, cedări de fundaţie, degradări de suprafaţă, 
crăpături izolate), covoare asfaltice degradate, sectoare de drum pietruite și de pământ în amestec cu 
piatră sau piatră contaminată cu pământ, starea de degradare a părţii carosabile variind de la medie, la 
medie-rea respectiv rea;  

- colectarea şi evacuarea apelor de suprafaţă nu se realizează corespunzător;  
- pe cea mai mare parte a traseului nu sunt dispozitive de colectare a apelor sau acestea nu sunt 

dimensionate corespunzător;  
- şanţurile existente sunt înierbate, cu multă vegetaţie, în cea mai mare parte fiind necurăţate şi 

colmatate;  
- accesele în curţi nu sunt amenajate;  
- podurile situate pe traseul drumului judeţean au starea tehnică IV (stare nesatisfăcătoare) sau 

V (nu asigură condiţiile minime de siguranţă a construcţiei);  
- fenomene de instabilitate - în urma  fenomenelor hidrometeorologice din lunile iunie-iulie 

2020, au avut loc alunecări de teren în zona Geoagiu de Sus, fiind necesare lucrări de consolidare a 
versanților;  

- lipsa marcajului orizontal; 
- indicatoare de semnalizare rutieră insuficiente;  
- lipsa supralărgirilor în curbe. 
Ca urmare a stării necorespunzătoare a drumului, traseul DJ 750C nu este în întregime 

deservit de transportul public în comun, cursele de călători efectuându-se pe 2 rute: Alba Iulia - 
Teiuş - Valea Mănăstirii (37 km, 16 staţii) şi Teiuş - Stremţ - Geomal (16 km, 4 staţii).  

Conform datelor furnizate de operatorul de transport, în decurs de 12 luni s-au eliberat 22716 
bilete de transport şi 787 abonamente lunare. Peste 50% din populaţia ocupată a UAT – Comuna 
Stremţ face naveta, din care între 15,1% şi 30% face naveta către Alba Iulia (sursa: Studiul Băncii 
Mondiale „Prioritizarea Proiectelor pentru perioada 2014-2020” pentru Primăria Alba Iulia).  

Calitatea slabă a drumurilor naționale şi judeţene din zona munților Apuseni - zonă cu potențial 
turistic, este un element de frânare a dezvoltării economice a zonei. În acest context, conectarea 
microregiunii munților Apuseni cu infrastructura TEN-T de bază, respectiv DN1 (E60) şi Autostrada 
Sebeș-Turda prin reabilitarea drumurilor județene, implicit a drumului judeţean DJ750C este o 
necesitate şi o oportunitate pentru revitalizarea zonei Munţilor Apuseni.   
 

2. Beneficiari ai proiectului  
Localitățile traversate de DJ 750C formează o microzonă geografică şi etnografică, cu un 

număr de 33 de sate şi un oraş, care acoperă o suprafaţă de 323,13 kmp, reprezentând cca. 5,18% din 
suprafaţa județului Alba. Populația după domiciliu a microzonei era la 1 ianuarie 2020 de 12162 
locuitori, reprezentând 3,25% din populația județului Alba (Sursa: baza de date Tempo online). Astfel, 
microregiunea a cunoscut un fenomen de continuă depopulare în ultimii ani (scădere cu 17,18% în 
perioada 1992-2020) ceea ce a dus la o îmbătrânire a populaţiei. De asemenea, în ultimii 20 de ani, au 
început să îşi lase amprenta asupra populaţiei migrările pe piaţa muncii în Europa. Microregiunea se 
caracterizează printr-o scădere a sporului natural pe fondul reducerii natalității şi al creșterii 
mortalității, urmare a condițiilor sanitare deficitare şi a îmbătrânirii populaţiei.  

Grupul ţintă/ potenţialii beneficiari se regăsesc în una sau mai multe din următoarele categorii: 
populaţie locală (comunitățile locale din UAT Sălciua, UAT Ponor, UAT Râmeț, UAT Stremț, UAT 
Teiuș), turişti, operatori de transport, agenţi economici, investitori, fermieri, beneficiari de servicii 
sociale, educaţie, sănătate, cultură, religioase. 

 
 



Beneficiari direcți: 
- 12162 locuitori (populaţia după domiciliu la 1 ianuarie 2020, baza de date Tempo online);  
- 1189 salariați (date 2018, Tempo online); 
- operatori economici activi, fermieri din zonă, operatori de transport; 
- turişti (ex. 5798 persoane în 2019, în creştere cu 21,22% faţă de 2017); 
- Participanți la trafic care tranzitează zona - Medie zilnica anuala conform recensământ 

2015: 1604 vehicule/24 ore. 
Repartizarea beneficiarilor direcți ai acestui proiect pe teritoriile administrative ale 

comunităţilor locale traversate de DJ 750C se prezintă după cum urmează: 
Indicator/UAT Populaţia deservită de 

drumul judeţean 
(Ian. 2020) 

Nr. operatori 
economici activi 

(2017) 

Turiști 
Nr. persoane/an 

(2019) 
UAT Sălciua  1417 69 4042 
UAT Ponor 584 5 n.a. 
UAT Râmeț 507 3 15 
UAT Stremț 2399 60 743 
UAT Teiuș 7255 253 998 
Total microzonă 12162 390 5798 

Sursa: baza de date Tempo online şi Registrul Comerţului 
De asemenea, beneficiari direcți sunt şi fermierii, antreprenorii care au implementat proiecte  

finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020 pentru: 
dezvoltarea fermelor agricole, a exploataţiilor familiale, instalarea tinerilor fermieri, dezvoltarea de 
activităţi non-agricole (ex. servicii IT, agroturism) în zona deservită de DJ 750C, dar şi ceilalţi fermieri 
şi antreprenori din zonă. 

Beneficiari indirecți: 
- turişti interesaţi de turism natural, montan, turism cultural şi religios, ecoturism şi 

agroturism – (ex. în anul 2019 - 34.064 turişti în microregiunea Munţilor Apuseni, la care se adaugă 
9896 turişti  în Rimetea şi Livezile, localităţi cu acces din DN 75 – DJ 107M şi cu un important 
potenţial turistic, în total 43.960 turişti în 2019, în creştere cu 27,73% faţă de 2017); 

- potenţiali investitori în domeniile economice specifice zonei (turism montan, cultural, 
agroturism, agricultură, meşteşuguri, prelucrarea lemnului, construcţii). 
 

3. Mediul economic  
Drumul județean DJ 750C străbate teritoriul a două Grupuri de Acţiune Locală – GAL 

Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare (UAT Sălciua, UAT Ponor, UAT Râmeț, UAT Stremț) şi 
GAL Pe Mureş şi pe Târnave (UAT Teiuş), prin intermediul cărora se finanţează proiecte de 
dezvoltare locală care vizează îmbunătăţirea echipării teritoriale cu dotări edilitare, utilităţi, 
infrastructuri de acces, acţiuni ce vizează incluziunea socială, promovarea patrimoniului material şi 
imaterial, dezvoltarea sectoarelor economice – agricol, non-agricol, servicii. 

Patru din cele 5 UAT-uri componente ale microzonei traversate de DJ 750C (UAT 
Sălciua, UAT Ponor, UAT Râmeț, UAT Stremț) sunt incluse în Zona Montană Defavorizată. 
Aceste regiuni se disting prin dezavantaje naturale, ce nu pot fi schimbate (altitudine, climă, pantă, 
fertilitate scăzută a solului, perioade mai scurte de vegetaţie) şi prin dezavantaje structurale, precum 
scăderea populaţiei tinere, distanţele mari faţă de centrele decizionale şi administrative, accesibilitate 
scăzută la căile de comunicaţie, pieţele de desfacere şi unităţile de procesare.  

În ceea ce priveşte accesul la serviciile comunitare de utilități publice, situaţia se prezintă în 
felul următor: 

- UAT Ponor şi UAT Râmeţ (cu excepţia satului Valea Mănăstirii) nu dispun de reţea de apă, în 
timp ce UAT Sălciua, UAT Ponor, UAT Râmeț (cu excepţia satului Valea Mănăstirii) nu dispun de 
rețea de canalizare a apelor uzate. Acest fapt se datorează în mare parte specificului montan, distanțe 
mari între locuințe, sate risipite cu distanțe mari între gospodării, dificultăți majore de 
extindere/înființare a rețelelor de canal, implicând costuri mari de investiții, amortizare și 
sustenabilitate economică;  

- în UAT Sălciua, UAT Ponor şi UAT Râmeţ, din cauza reliefului și a dispersării localităților, 
nu există rețea de alimentare cu gaze; 



Zona vizată de proiect are acces la serviciile de telefonie fixă/mobilă (T), internet fix/mobil (I) 
și televiziune prin cablu/satelit (TV). 

Agricultura este principala activitate economică din zona rurală montană, fiind practicată 
în mare parte în ferme mici şi foarte mici, cu o productivitate slabă şi venituri mici ale fermierilor. Din 
cauza distanţelor mari şi a calităţii slabe a infrastructurii de transport, dar şi a lipsei concentrării 
ofertei, produsele din zona de munte nu sunt valorificate la întreaga lor valoare. Există totuşi potenţial 
de valorificare a produselor tradiţionale din zonă (ex. Caş Montana dulce, Caş Montana sărat, Telemea 
Montana - produse tradiţionale atestate ale SC Montana Cad SRL, Ponor). Operatorii economici din 
zona Sălciua, Ponor, Râmeţ, Stremţ îşi desfăşoară activitatea în domenii precum: creşterea animalelor, 
cultivarea plantelor, exploatarea şi prelucrarea lemnului, turism, comerţ, transport rutier de mărfuri, 
construcţii, industrie uşoară, servicii.  

În zona Teiuş, deservită şi ea de DJ 750C, reprezentativă este industria materialelor de 
construcții, datorită resurselor naturale existente, respectiv calcar, piatră de construcţie. De asemenea, 
Teiuş este un important nod de cale ferată. Astfel, operatorii economici din zona Teiuş îşi 
desfăşoară activitatea în domenii precum: construcţii, fabricarea de materiale pentru construcţii (ex. 
Somaco Grup Prefabricate, Baumit Romania Com SRL, Imcop SRL, Semmelrock Stein+Design SRL), 
transport rutier de mărfuri, prelucrarea lemnului, industrie uşoară (fabricarea îmbrăcămintei), industrie 
alimentară, turism, comerţ, servicii, creşterea animalelor, cultivarea plantelor.  

Forţa de muncă  
La nivelul anului 2018, populaţia rezidentă a judeţului Alba era de 328,31 mii persoane. În 

acelaşi an, rata de ocupare a resurselor de muncă (raportul, exprimat procentual, dintre populaţia 
ocupată civilă de 162,5 mii persoane şi resursele de muncă de 199,2 mii persoane) era, în judeţul Alba, 
de 81,6%, mai ridicată decât cea de la nivelul Regiunii Centru de 72,3% sau cea de la nivel naţional de 
68,7%.  

Din totalul de 91,25 mii salariaţi din economia judeţului Alba, în anul 2018, 48,33% lucrau în 
industrie şi construcţii, 47,99% lucrau în servicii şi 3,68% lucrau în agricultură, silvicultură şi 
piscicultură. În microzona traversată de DJ 750C îşi desfăşurau activitatea 1189 salariați, 
reprezentând 1,3% din totalul salariaţilor din judeţ – o pondere relativ mică, explicabilă prin 
faptul că zona este în principal rurală, cu populaţie ocupată în mare parte în agricultură.   

O analiză la nivelul anului 2018, arată că din totalul populației stabile 18-62 ani (la 1.07.2018) 
de 7694 persoane, 1189 persoane (15,45%) sunt angajați, 136 persoane (1,77%) sunt șomeri, iar restul 
de 6369 persoane (82,78%) ar putea fi persoane ocupate – alte categorii, persoane aflate în pregătire 
profesională, șomeri neînregistrați, alte categorii. 

Rata şomajului în judeţul Alba s-a aflat pe un trend descrescător din anul 2014, înregistrând 
3,4% la sfârşitul anului 2018, respectiv 3,1% la sfârşitul anului 2019, dar în creştere în ultimele 6 luni, 
înregistrând 3,37% la nivelul lunii iulie 2020. În microzona traversată de DJ 750C, din populaţia 
stabilă în vârstă de 18-62 ani – 7574 persoane, la nivelul lunii iulie 2020, 112 persoane (1,48%) 
erau şomeri înregistraţi.  

Forţa de muncă disponibilă în zona deservită de DJ 750C ar putea avea acces la locurile de 
muncă generate de noua investiţie - zona industrială cu profil mixt (logistică şi producţie), inclusiv 
terminal intermodal pentru containere, amplasată în comuna Miraslău, sat Decea. Accesibilitatea forţei 
de muncă se va putea realiza astfel prin DJ 750C reabilitat şi modernizat în DN1 în două variante: 1) 
transport rutier - pe ruta Teiuş – Aiud – Decea (Mirăslău) sau 2) transport feroviar - Gara CFR Teiuş – 
urmând magistrala feroviară 300 Teiuş – Războieni – cu acces la zona industrială prin viitoarea linie 
de cale ferată de racord de 1,6 km. 
 

4. Potenţial turistic şi arii protejate 
Sălciua, Ponor, Stremţ şi Teiuş sunt UAT-uri cu concentrare mare de resurse, iar Râmeţ este 

UAT cu concentrare foarte mare de resurse (conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr. 
142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a VIII-a – zone 
cu resurse turistice, Anexa nr. 1 – Unităţi Administrative Teritoriale cu resurse naturale şi antropice 
mari şi foarte mari). Existenţa unei concentrări mari şi foarte mari a resurselor naturale şi antropice pe 
teritoriul UAT-urilor menţionate poate genera dezvoltarea uneia sau mai multor forme de turism în 
zonă: turism montan, cultural-ştiinţific, ecoturism, agroturism, turism religios.   

Drumul judeţean DJ 750C se află situat parțial în ariile naturale protejate Siturile Natura 
2000 Trascău, respectiv ROSPA0087 Munţii Trascău (arie de protecție specială avifaunistică) și 



ROSCI0253 Trascău (sit de importanță comunitară), care funcţionează după un plan de management. 
Localitățile de pe raza DJ750C care se afla situate in Siturile Natura 2000 Trascău sunt Sălciua, 
Stremţ, Ponor, Râmeţ.   

Pe suprafața localităţilor Ponor, Râmeţ şi Stremţ se regăsesc și 7 rezervaţii naturale (Cheile 
Tecşeştilor, Cheile Geogelului, Vânătările Ponorului, Cheile Mănăstirii, Cheile Piatra Bălţii, Cheile 
Pravului, Cheile Râmeţului) declarate prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate. Aceste 7 rezervații se suprapun cu Siturile 
Natura 2000 ROSPA0087 Munţii Trascău și ROSCI0253 Trascău. 

Zona traversată de DJ 750C are un potenţial turistic insuficient valorificat, datorită stării 
tehnice precare a drumului județean, în condiţiile în care în zonă există obiective turistice deosebite, 
astfel:  

1. În UAT Sălciua - Peștera  Poarta Zmeilor sau Peştera de la Groşi, Peșterea Huda lui 
Papară (recunoscută ca fiind un obiectiv turistic ce cumulează toate superlativele pentru această grupă 
montană - cea  mai lungă, cea mai denivelată, cea mai dificilă, cu cea mai mare sală, cu cea mai înaltă 
galerie, cu cel mai lung curs subteran, cu cel mai mare debit, cu cea mai mare cascadă , cu cea mai 
mare colonie de lilieci din Europa, cu cel mai mare depozit de chiropterit din România), Rezervația 
Detunata (rezervație geologică aflată în Munții Metaliferi, cu acces pe DN 75 Turda-Câmpeni până la 
Sălciua de Jos), Rezervația Scărița Șesul Craiului (deține multe specii rare de plante și animale, cu 
forme de relief spectaculoase, acces pe DN 75 Turda-Câmpeni și DC 42 până la Poșaga de Sus), 
Rezervația Vânătările Ponorului, Cascada Vânătările Ponorului (un șir de cascade de 70-80 m de 
cădere a apei, cea mai mare măsurând 25 m). Monumente istorice: Biserica de lemn „Sf. Treime şi 
Sf. Proroc Ilie”, sat Valea Largă (1782), Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” (1798) în cadrul 
Mănăstirii „Sub Piatră”, Halta Sălciua (1912). De asemenea, poate fi vizitat Muzeul satului Sălciua 
„Valer BUTURA”, amenajat din anul 2006 ce poartă numele etnografului Valer Butura, renumit 
pentru fondarea muzeului satului din Cluj-Napoca. 

2. În UAT Ponor - Munții Trascăului, Vânătările Ponorului (rezervație complexă, 
clasificată de speologul Viorel Ludușan ca poljie, poate singura formă de relief de acest fel din 
România), Cheile Geogelului (rezervație naturală de tip geologic), Biserica de lemn „Sfinții 
Arhangheli Mihail și Gavriil” (1751)– monument istoric în satul Geogel.  

3. În UAT Râmeţ - Cheile Râmețului (rezervație naturală de tip mixt, situată în estul Munților 
Trascău, situată în satul Valea Mănăstirii, pe o suprafață de 40 ha), Mănăstirea Râmeţ (sec. XIV-
XVIII, cuprinde și alte monumente: Biserica „Naşterea Precistei” şi „Izvorul Tămăduirii” (sec XIV); 
Fosta școală, azi muzeu (sec. XIV-XVIII); 

4. În UAT Stremţ - Ruinele Cetății Diodului (cetate construită de familia Dioghi ce stăpânea 
Stremțul în anul 1391, cuprinde Castel, Capelă, Turnuri, Zid de incintă), Situl arheologic de la Stremț 
(au fost descoperite obiecte ceramice vechi de cca 5000 de ani - două altare dedicate zeiței Diana și 
Nemesis). Cele două obiective turistice menţionate mai sus sunt şi monumente Istorice, la care se 
adaugă şi Biserica din satul Geoagiu de Sus (a fostei mănăstiri ortodoxe întemeiate în secolul XVI-
lea de Radu de la Afumați. 

5. În UAT Teiuş – obiective turistice şi monumente istorice: Biserica ortodoxă Sfântul 
Nicolae, ridicată în sec XVI, Biserica Reformată, ridicată în sec. XIII, Biserica Romano-catolică, 
construită în anul 1448 de regentul Iancu de Hunedoara și completată de fiul său, Matei Corvin, Situl 
arheologic de la Teiuș – platoul Cetățuia, Situl arheologic de la Teiuș – ”Sub drum” (datează din epoca 
bronzului târziu, Cultura Nouă), Necropolă – „Platoul Cetățuia”, sec. VI-VII Epoca Migrațiilor, 
Așezare fortificată „La Măgura”, aparținând satului Căpud – datează din Epoca bronzului timpuriu, 
Așezarea fortificată datată din Epoca bronzului timpuriu, Cultura Coţofeni. 

Pe lângă obiectivele turistice menţionate care fac parte din patrimoniul natural şi construit al 
judeţului Alba, diverse evenimente culturale din microzona deservită de DJ 750C pot constitui puncte 
de atracţie pentru turiştii din zonă. Astfel de evenimente sunt: festivaluri/ evenimente de tradiţii şi 
obiceiuri populare (ex. Cultură pentru cultură – cel mai amplu cadru de manifestare a folclorului din 
judeţul Alba, eveniment organizat de către Consiliul Judeţean Alba, Festivalul cânepii şi Festivalul iei 
- Stremţ, Claca de holdă – organizat în prima jumătate a lunii septembrie, Mersul cu buhaiul – 
organizat în Ajunul Anului Nou, Ridicatul armindeului – eveniment organizat la mire în ziua de joi 
înainte de nuntă), acţiuni culturale şi de promovare turistică la care participă meşteri populari şi 
pensiuni turistice, pelerinaje religioase la Mănăstirea Sub Piatră de la Sălciua, la Mănăstirea Râmeţ, 
etc.   



 
5. Corelare cu alte proiecte/programe: 

Proiectul „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de Sus (DN 75) - 
Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - 
Stremţ - Teiuş (DN 1)” se corelează cu: 

- Proiectul „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeţ - 
Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea 
Alba - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”, finanţat prin POR 2014-
2020, cod SMIS 108707, contract de finanțare nr. 139/28.06.2017, implementat de parteneriatul UAT - 
Judeţul Alba, UAT - Municipiul Aiud, UAT - Comuna Râmeţ, UAT - Comuna Ponor, UAT - Comuna 
Mogoş şi UAT - Comuna Bucium. Cele două drumuri judeţene DJ107I şi DJ750C se suprapun pe 
sectorul cuprins între satele După Deal și Râmeț, pe o lungime de aproximativ 12,3km, reabilitarea şi 
modernizarea DJ 750C permiţând, ca de altfel şi modernizarea DJ107I, o mobilitate crescută a 
populaţiei din zonele deservite către zone urbane diferite din judeţul Alba, respectiv judeţele 
învecinate.  

- Proiectul „Pietruire drum comunal DC 106, Valea Bucurului-Geogel, comuna Ponor, 
Judeţul Alba”, finanţat prin PNDR 2014-2020.  

- Proiectul „Construire Centru Multifuncţional socio-medical”, finanţat prin PNDR 2014-
2020, implementat de UAT Stremţ. Centrul oferă servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane 
vârstnice din comunitate, iar modernizarea DJ 750C va facilita accesul persoanelor la aceste servicii. 

- Proiectele „Modernizare Şcoală Gimnazială în satul Stremţ, Comuna Stremţ, Judeţul Alba” 
- contract nr. 3836/07.03.2019 şi „Modernizare Şcoala Gimnazială Vasile Bologa în satul Geoagiu 
de Sus, Comuna Stremţ, Judeţul Alba” - contract nr. 4567/15.07.2019, finanţate prin POR 2014-2020, 
implementate de UAT Stremţ. Reabilitarea şi modernizarea DJ 750C vine astfel în sprijinul 
îmbunătăţirii accesului elevilor din zonă la servicii de educaţie. 

- Proiectul de investiţii al firmei belgiene Industrial and Logistics Developments NV 
pentru realizarea unei zone industriale cu profil mixt (logistică şi producţie), inclusiv terminal 
intermodal pentru containere, pe un teren de aproximativ 27 ha amplasat în comuna Miraslău, sat 
Decea, aflat la 20 km de Teiuş. Amplasamentul zonei industriale este accesibil auto şi pietonal din 
DN1, aflându-se la 0,9 km distanţă de nodul Autostrăzii A10 Sebeş – Turda; în acelaşi timp va avea 
acces la infrastructura feroviară publică (magistrala feroviară 300 Teiuş – Războieni) printr-o linie de 
cale ferată de racord de 1,6 km. Modernizarea DJ 750C (conectat direct cu DN1, dar şi cu nodul de 
cale ferată Teiuş) va permite astfel accesul forţei de muncă disponibile din zona deservită la locurile de 
muncă generate de investiţia belgiană. 
 

6. Impactul estimat al proiectului  
Realizarea investiției privind reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 750C se 

justifică prin următoarele argumente: 
• Demografice şi de mobilitate:  

- facilitarea deplasării în zona deservită direct de drum și accesul direct a locuitorilor din zona 
Munţilor Apuseni şi a comunelor traversate de drumul judeţean la rețeaua TEN-T de bază rutieră 
(DN1) și feroviară (Gara CFR Teiuș); 

- asigurarea circulației rutiere în condiții de siguranță și confort; 
- stabilizarea populației, stoparea declinului demografic; 
- facilitarea accesului populației din zonă la servicii publice de educație, sănătate, transport, 

telecomunicații, intervenții în situații de urgență. 
• Economice:  

- mobilizarea forței de muncă latentă din microregiune, valorificarea ei la nivel local, la nivelul 
centrelor urbane sau a investiţiilor majore din zonele apropiate; 

- revitalizarea activităților socio-economice în zonă, a celor turistice, dat fiind potențialul 
turistic ridicat al zonei Munților Apuseni; 

- atragerea de noi investiţii;  
- dezvoltarea afacerilor de familie bazate pe meșteșuguri locale, valorificarea resurselor 

naturale (fructe de pădure, plante medicinale, ciuperci) şi a produselor locale (ex. produse tradiţionale 
atestate), dezvoltarea turismului şi a serviciilor conexe - transport, alimentaţie publică, servicii de 
recreere şi sportive; 



- eficientizarea transportului de persoane şi bunuri prin reducerea timpului de deplasare;  
- complementaritatea investiţiei cu alte investiţii finanţate prin PNDR prin intermediul celor 

două Grupuri de Acţiune Locală – GAL Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare (UAT Sălciua, 
UAT Ponor, UAT Râmeț, UAT Stremț) şi GAL Pe Mureş şi pe Târnave (UAT Teiuş); 

- îmbunătățirea accesului la obiective cu valoare istorică, arhitecturală și peisagistică deosebită 
aflate în zonă (ex. rezervaţii naturale: Cheile Râmeţului, Cheile Mănăstirii (sat Valea Mănăstirii, 
Râmeţ), Cheile Pravului (sat Cheia, Râmeţ), Cheile Piatra Bălţii (sat Cheia, Râmeţ),  Peştera 
Vânătările Ponorului, Cheile Geogelului (UAT Ponor), Huda lui Papară, Peştera de la Groşi (UAT 
Sălciua, satul Sub Piatră), Mănăstirea Râmeţ, Mănăstirea Sub Piatră, etc.). Astfel, crearea unor 
conexiuni rapide între infrastructura județeană de transport şi magistralele naționale şi europene de 
transport sunt condiții indispensabile pentru dezvoltarea la nivelul potențialului a turismului regional. 

• Sociale: 
- creșterea calităţii vieţii locuitorilor comunităţilor conectate de drumul județean  DJ 750C;  
- creşterea nivelului de educaţie şi pregătire profesională prin facilitarea accesului la centre 

educaționale de nivel liceal (Teiuş, Baia de Arieş, Câmpeni, Alba Iulia) şi universitar (Alba Iulia, Cluj-
Napoca); 

- îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin facilitarea accesului la servicii medicale si 
sociale; 

- valorificarea superioară a expoziţiilor etnografice, agendelor culturale locale, evenimente, 
sărbători, tradiții ce pot fi accesibile unui număr mai mare de public. 

Pe fondul unei stări necorespunzătoare a infrastructurii de transport rutier, a fenomenelor 
demografice cu care se confruntă microzona deservită de drumul judeţean DJ 750C şi a 
particularităţilor socio-economice, administraţia judeţeană a identificat nevoia reabilitării şi 
modernizării DJ 750C, astfel încât să se asigure accesibilitatea şi mobilitatea în condiţii de siguranţă la 
reţeaua TEN-T de bază (rutieră şi feroviară), precum şi dezvoltarea durabilă a zonei.  
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